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Resuma 

RESUIVIO 

MARDEGAN, R . (2003). Proposição de uma rede de relacionamento entre indicadores 

de desempenho, a partir da intewaç:ão entre sistemas de gestão da produção. 

Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São 

Paulo, São Carlos, 2003. 

Mostra a importância da integração dos sistemas de gestão ela produção (ERP, MES e 

SCADA), a fim de se integrar todos os processos de negócios de uma organização, 

desde o nível operacional até o nível estratégico . 

·Relata a relevância de se ter, aliado aos sistemas de gestão da produção, si stemas de 

medição de desempenho, que possam auxiliar no processo de tomada de decisão. 

Desenvolve, utiliza ndo uma relação de causa e efeito, uma rede de relacionamento entre 

indicadores de desempenho, a partir de dados coletados automaticamente elo" chãq de 

fábr ica em empresas ele manutàtma discreta que utilizam processos de usinagem, 

apontando o impacto de cada indicador nas cinco dimensões competitivas de 

manufatura. 

Define a fórmula ele cada indicador ele desempenho a partir da análise conceituar cles\es 

indicadores, e identifica quai s dos sistemas (ER.P, Iv.I.ES ou SCADA) seriam mais 

adequados para fornecer tais indicadores. 

Palavras - chave: ERP, .MES, SCADA, Sistemas de Medição de Desempenho, 

Dimensões Competitivas ele Manutàtura 

IV 



Abstract 

ABSTRACT 

MARDEGAN, R. (2003). Proposition of a performance measures relationship- net, by 

the integration between production planning and control systems. Disse11ação 

(1\llestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São 

Carlos, 2003. 

Shows the importance of the integration of production planning and control systems 

(ERP, MES and SCADA), 1n order to integrate alt the business process of an 

organization from the operationallevel to the strntegic levei. 

Mention the signifícance of having performance measurement systems associated with 

production planning and control systems in order to help the decisrorr process. 

Develop, using a cause anel etTect analysis, a performance measures relationship net 

from automatic shop floor data collection in discrete manufacturing enterprise, poinling 

out the irnpact of each indicator, 1n the fíve manufacturing competitive strategy. 

Detlne the tbrmula of each pertbrmance measures from the conceptual analysis of tl1i s 

mcasures, and identify which of this systerns (ERP, MES anel SCADA) would be 

suitable to provide such measures. 

Key Words: ERP, :NlES, SCADA, Performance Measurement Systems, Manufacturing 

Competitive Strategy. 
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lntroduçclo 

l INTRODUÇÃO 

Este trabalho está dividido em quatro partes principais. O capítulo 1, onde é relatado as 

definições do trabalho; o capítulo 2, onde é feita a revisão bibliográfica dos conceitos 

relativos à gestão da produção, sistemas ERJl, ME S e SCAOA~ sistemas cte medição de 

desempenho e estratégias de manufatura. 

A terceira parte se refere ao desenvolvimento da proposta em si, com a descrição 9a 

rede de relacionamento entre indicadores de desempenho, construída com base nas 

cinco dimensões competitivas da manufatura. 

E por tlm, tem-se o capítulo 4, onde são feitas as conclusões finai s. 



Capítulo 1 

1.1 Definições do trabalho 

Esse capítulo relata o contexto no qual se insere esse trabalho, as justiticativas do ten)a 

de pesquisa, suas contribuições, o problema de pesquisa, os objetivos, suas limitações, e 

o método de pesquisa. 

1.2 Contextualização e Justificativas do Tema de Pesquisa 

Tradicionalmente, as empresas são organizadas em estruturas departamentais, as quais 

são responsáveis por atividades específ1cas. 

Com a evolução e a crescente utilização dos sistemas ERP, as empresas começam a ter 

uma forte tendência em deixar a visão departamental, passando para uma visão rnais 

tocada em processos de negócios. 

Sef:,rundo Rozenfeld (2000), um processo de negócio compreende· um conjunto \le 

atividades que utiliza os recursos e as intormações da empresa. Para Agostinho (1997) 

tais atividades devem ser encadeadas e log icamente ordenadas, respeitando-se as refras 

de precedência. 

Os sistemas ERP são sistemas de gestão empresaria l caracterizados prinópéÜmente por 

abranger um amplo escopo ele fimcionalidades, pela integração de seus dados e pela 

capacidade de adaptação a vários tipos ele organização (ZANCUL, 2000}. 

Tais sistemas melhoram o fluxo ele dados nas empresas e tàcilitam o acesso às 

informações gerenciais, resultando, por vezes, em enormes ganhos de produtividade .e 

em maior velocidade ele resposta (DA VENPORT, 1998). Porém, nesses sistemas há 

vários problemas identificados pelos usuários e, parte desses problemas, se refere à 

qualidade elos dados ele entrada e a pouca abrangência que esses sistemas têm 110s 

processos de negócios envolvidos com o chão de fábrica. 

Paralelamente à implantação de sistemas ERP, as empresas têm buscado outras 

alternativas para melhorar tanto a ef1ciência quanto a eficácia dos seus processos de 

negócios. 

Entre essas alternativas, a coleta automática de dados do chão ele fábrica surge como 

uma ferramenta importante na tentativa de se ter uma maior exatidão nos dados que 

fazem parte do processo produtivo. Segundo Caetano (2000), essa coleta de dado~ é 

caracterizada pelo uso de sensores no monitoramento da máquina (desempenho e 

diagnósticos), da ferramenta (desgaste, alinhamento, lubrificação}, da peça (dimensõ~s e 

2 



Capítulo 1 

geometria, rugosidade, tolerância) e do próprio processo (formação de cavaco, 

temperatura, energia consumida, número de peças). 

Usualmente, os próprios operadores dos equipamentos envolvidos nos processos 

produtivos fazem os apontamentos relativos à produtividade; tempos- d-e set-up e 

manutenção, horários de início e término das operações, entre outros. Segundo 

Favaretto (2000), esses apontamentos podem apresentar imperfeições e impr-ecisôFs 

devido à tàlta de habilidade ou atenção do operador; falta de equipamentos de medição 

adequados (contadores, cronômetros e outros) e falta de procedimentos e sistem4tica 

adequada para a realização dos apontamentos. 

Como no ElU) os dados são integrados, as informações do chão de fábrica não s~o 

usadas somente no processo produtivo, mas também por outras áreas funcionais da 

empresa, tais como Desenvolvimento de Produtos, Finanças, Controladoria, Vepdas, 

Planejamento, entre outras. 

Se esses apontamentos forem feitos de forma imprecisa ou incorreta, todos~os- processps 

de negócios que se utilizam desses dados serão prejudicados, tendo-se informações não 

reais do chão de fá brica e uma seqüência de erros (FAV ARETTO, 2000). 

Apesar dos sistemas ElUls serem vistos como uma forma de integração dos processos 

de negócios envolvidos numa empresa, como supracitado, nem sempre eles conseguev1 

abranger todos esses processos. Nesse contexto, podemos destacar a lacuna ex istente 

entre os sistemas ERP e o chão de fábrica, ou seja, os sistemas ERP não possuf m 

fimcionalidades que suportem com detalhes os eventos ocorridos nesse ambiente. 

Segundo Brown (200 1) o objeti vo inicia l dos sistemas ERPs não era de melhorar as 
• I 

operações de manufatura, e sim de reduzi r os esforços na gestão do tluxo de dados e de 

papéis. Sistemas mais antigos como o R/2 (SAp-),_ simplesmente integraram dad9s 

operacionais e financeiros em uma única base de dados. Eles foram projetados por 

pessoas da área financeira e contábil com a ajuda de pessoas da área computacional. 

Porém, já ex istem no mercado sistemas que preenchem essas lacunas, que são os 

chamados sistemas SCADA (Supervis01y Control and Data AcqzúsWorr) e ME~ 

(I\4am(/'acturing Executjon Systems). Os sistemas MES são voltados fundamentalmente 

para a gestão e o controle do chão de tã brica. Já os sistemas SCADA são utilizacl9s 

como uma ferramenta de monitoramento e controle, num horizonte de tempo bem mais 

curto se comparado com o MES. 
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É inegável a grande contribuição que a integração desses sistemas trazem para as 

empresas. Apesar disso, o potencial integrador desses sistemas poderia ser melhor 

explorado, gerando vantagens competitivas ainda maiores para as empresas. 

Segundo Baretta (2002), apesar dos amplos investimentos realizados em sistemas de 

gestão empresarial, tais como os E RPs, muitas empresas estão começancto a admitir que 

o real impacto desses sistemas nas práticas de gestão está bem abaixo das expectativas, 

especialmente no que se refere à integração ela organização. 

Argumenta-se que os ERPs possuem um amplo potencial para a integração, porém a sua 

simples implementação não é suficiente para ativar as suas potencialid·acles. 

Apesar da integração entre os sistemas ERP, rvlES e SCADA serem extremamente 

necessários para as empresas, eles, por si só, não conseguem diFecionar ações para- um 

aumento ele vantagem competitiva de acordo com a estratégia adotada pela empresa. 

Nesse sentido, um sistema de mediçã<r ele desempenho poderia ser uma ferramenta 

extremamente valiosa para expandir e explorar de maneira mais ampla as 

potenc ialidades desses sistemas. 

Medidas de desempenho são relevantes tanto para a tomada de decisões interna~, 

fornecendo informações que facilitam e motivam ações e comportamentos, quanto para 

a organização como um todo, direcionando os estàrços elas pessoas ele maneira qtle 

promova a eficiência da organização (BELKAOUl, J 980). Além disso, tais medidas 

promovem a integração facilitando a comunicação dentro da organização (JOHAN~ON 

& OSTMAN, 1995). 

Os sistemas de medição de desempenho atuais, têm como algumas de SllaS 

características : estar alinhado com a estratégia competitiva da empresa, ter medidas 

financeiras e não-financeiras, tàcilitar o entendimento das relações de causa e efe1o e, 

suportar o processo de melhoria contínLJa . 

Segundo Neely ( J 999), o direcionador final na revolução dos sistemas de medição qe 

desempenho é, sem dúvida, a torça da tecnologia de intà rmação. Não só porque tornou 

a captura e a análise dos dados mais fácil , mas também abriu novas oportunidades para 

a revisão dos dados e uma ação subseqüente. 

Ainda Neely ( 1999) diz que está havendo um rápido crescimento na demanda pqr 

sistemas de informações gerenciais nos últimos anos. De tàto, muitos vendedores de 

pacotes de softwares estão agora unindo os seus produtos com estmturas de mediçãq de 

desempenho. Um exemplo disso é o Balanced Scorecard. 
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É dentro desse contexto que se insere essa pesquisa, ou seja, será proposta uma rede de 

relacionamento entre indicadores de desempenho que possa auxiliar as empresas no seu 

processo ele tomada ele decisão, a partir da integração entre os sistemas ERP, M~S e 

SCADA. 

1.3 Contribuições da Pesquisa 

Atualmente, é bem ampla a utilização de sistemas de gestão empresarial no dia a dia d{ls 

empresas a fim de se ter a integração de seus processos de negócios. Apesar desses 

sistemas serem extremamente úteis nessa integração, percebeu-se que eles podem t,er 

seu uso melhorado se forem utilizados conjuntamente com um sistema de medição de 

desempenho que esteja alinhado com a estratégia da organização. 

Por outro lado, o uso de sistemas de coleta automática de dados do chão de fábrica 

parece ser uma tendência crescente nas indústrias de manufatura discreta . SegunÇo 

Dickinson et ai. (1997), os gestores que possuírem o entendimento dos objetivos de uma 

coleta de dados, serão capazes de decidirem mais adequadamente o que medir e c01po a 

informação será utili zada. 

O estudo das relações entre a coleta automática de dados do chão de fábrica e qs 

sistemas de medição de desempenho parece ser algo incipiente, visto que não foi 

encontrado na literatura ou em sc?ftwarehouses algo que relatasse essa integração. 

Nesse sentido, o trabalho irá contribuir para um maior entendimen to das relações 

supracitadas, através do desenvolvimento de uma rede de relacionamento ent1:e 

indicadores ele desempenho, levando-se em consideração os dados coletados 

automaticamente elo chão de fábrica de empresas q_ue utilizam processos de usina&em 

até o nível das dimensões competitivas da manutàtura. 

Essa rede poderá ser utilizada como um modelo estmtural inicial que auxilrará as 

empresas no desenvolvimento de um sistema de medição de desempenho que contemple 

indicadores no nível operacional. 

Além disso, ela poderá ser utilizada conjuntamente com os sistemas de informaçno 

voltados à gestão, controle e supervisão da produção, auxiliando e melhorando o 

processo de tomada ele decisão das empresas, além de potenciahzar o- uso de~ses 

sistemas. 

Em relação ao setor acadêmico espera-se contribuir com o levantamento de outr~s 

questões que servirão como base para pesquisas futuras, além da divulgação de fontes 

bibliográtlcas e dados para tai s pesquisas. 
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1.4 Problema Abordado na Pesquisa 

Segundo Cervo & Bervian (l 983), a pesquisa é uma atividade voltada pa ra a solução qe 

problemas por meio do emprego de processos científicos. A pesquisa parte de uma 

dúvida ou problema e, com o uso do método cientHrco, busca uma resposta ou soluçãp. 

Ainda, segundo Cervo & Bervian (1 996 ), nem sempre são encontradas soluções 

imediatas para os problemas, mas cabe o mérito ao pesquisador de ter aberto o caminhp. 

Para Si lva & Menezes (2000), a pesquisa científica depende da formulação adequada do 

problema de pesquisa, uma vez que ela objetiva buscar-a solução do mesmo. Logo,_ ~odo 

o processo de pesquisa irá girar em torno dessa solução. 

Almejando atender os aspectos acima citados, o problema de pesquisa desse traballlo é 

apresentado na forma de uma pergunta: 

Como seria uma rede de relacionamento entre indicadores de desempenho~ ' 

desenvolvida a partir da integração entre os sistemas de gestão da produção e das 

dimensões competitivas de manufatura~ em empr·esas de marmfaturrr discreta c1ue 

utilizam processos de usinngcm? 

Os fu tores que motivaram a formulação desse probtema de pesquisa foram.-

• O potencial de integração dos sistemas de informação voltados à gestão da 

produção poderá ser melhorado se for utilizado conjuntamente com os modylos 

de sistemas de medição de desempenho atuais; 

e A coleta automática de dados do chão de fábrica ser uma tecnologia recente em 

empresas de manu fat ura discreta que utilizam processos de usinngem; 

e Não fo i encontrado na literatura, em documentos ou em S(?ftwarelmuses algo qt.,te 

mostrasse uma relação ent re os sistemas de gestão da produção, sistemas de 

medição de desempenho atu-ais e a coleta automática de dados do chãq de 

fábrica; 

e Até o presente momento não foi encontrado nenhum material que relatasse u11a 

possível rede de relacionamento entre indicadores de desempenho nos ní veis 

operacional e tático, a partir de dados coletados automaticamente do chão de 

fábrica. 

Porianto, diante do problema de pesquisa e dos itens expostos acima,. definiFam-s~ os 

objetivos desse trabalho. 
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1.5 Objetivos do Trabalho 

O objetivo principal desse projeto foi criar condições para uma maior integração ~a 

empresa como um todo, através do uso conjunto de sistemas de gestão, controle e 

monitoramento da produção e de sistemas de medição d-e desempenho. 

Para que o objetivo do trabalho tosse atingido, toi criada uma rede de indicadores de 

desempenho que obedeceram a uma relação de causa e efeito, alinhados nos níveis 

operacional, tático e estratégico da empresa. Vale lembrar que esses indicadores toram 

desenvolvidos a partir dos dados coletaclos automaticamente do chão de fábrica , e a 

ênfase foi dada nos níveis operacim1al e tático. 

A pesquisa propiciou uma visão geral do relacionamento entre esses indicadores ~os 

cinco critérios competitivos da manufatura que são: velocidade de entrega , 

confiabilidade de entrega, custo, qualidade e fl-exibilidade. 

A Figura 1 mostra o relacionamento entre as estratégias de uma organização nos seus 

diferentes níveis e tipos de indicadores de desempenho relacionados com cada nível. 

Estratégia 
Financeira-

Estratégia Corporativa 

Plano Corporativo 

Estratégia de 
Man ufatma 

Estratégia 
Departamental 
e Operacional 

Estratégia de 
In av-arrãa-

Principalmente 
indicadores 
fínanceiros 

~ 
f I 

f I 
\7 v 

Principalmente 
indiG-adorys 

não Cí nancei ros 

Figura 1: Relacionamento entre estratégias organizacionais e indicadores de 

desempenho 

Adaptado ele MARTlN (1997) 
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Não se pretende com essa pesquisa criar um modelo de indicadores de desempenho e 

sim, propor de uma rede de relacionamento entre indicadores de chão ct·e t~1brica, ps 

quais poderão ser utili zados para se atingir as 5 (cinco) dimensões competitivas da 

manufatura. 

1.6 Limitações da Pesquisa 

Esse trabalho não tem como objetivo abordar todos os possíveis indicadores çle 

desempenho relacionados com as cinco dimensões competitivas de manutàtura. A rede 

de indicadores desenvolvida tem como tàco principal indicadores que estejam 

relacionados com dados que podem ser coletados automaticamente de empresas de 

manutàtura discreta que utilizam processos de usinage m. 

Além disso, a rede de relacionamento desenvolvida é apenas um m odelo inicial, um 

exemplo a ser seguido, mas que poderá ser adaptado de acordo com as necessidades e 

características de uma determinada empresa. 

1.7 Método de Pesquisa 

1.7. 1 Escolha do Método de Pesquisa e das Técnicas de Coleta de Dados 

De acordo com Sil va & Menezes 1 apud Santa Eulália (200 I), pode-se definir e 

classificar a pesquisa quanto à forma de abordagem do problema em duas opções: a 

pesquisa quantitativa e a qualitativa. No caso, essa pesquisa tài classificada como 

qualitativa, visto que não foi possível traduzir em números esse trabalho. 

Ainda, segundo Cervo & Bervian ( 1996) a pesquisa pode ser dividida em tres tipqs 

principais: a pesquisa bibliográfica, a descritiva e a experimental. Para os fins desse 

trabalho, utili zamos a pesquisa bibliof,rrática e a descritiva como tàrma de colet~ de 

dados e solução dos problemas propostos. 

A primeira forma de coleta de dados foi a pesq.uisa bibliográfica, buscando-se-materia is 

e documentos que abordaram os conceitos relacionados com os assuntos tratados, tais 

como gestão da produção e do chão de fábrica, sistemas ERP, MES, SCADA~ siste.mas 

de medição ele desempenho, entre outros. 

' SILVA, E. L. ; MENEZES, E.M. : Metodologia de pesquisa e elaboraç_iio de dissertaçllo. Florianópolis: Laboratório de 
Ensino a Distância da UFSC. 2000. 
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A pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a pmiir de referências teóricas 

publicadas em documentos, buscando-se conhecer e analisar as contribuições culturais 

ou científicas existentes no passado sobre um detem1inado assunto, tema ou problema. 

Em relação à pesquisa descritiva, essa observa, registra, ana li sa e corretaciona fat9s, 

fenô menos ou variáveis sem manipulá-los. A pesquisa descritiva pode assu mir diversas 

formas, dentre as quais podemos destacar os estudos de caso e os estudos- exptorntório~. 

No caso dessa pesquisa, utilizamos apenas o estudo exploratório. Segundo Cervo & 

Bervian (1996), os estudos exploratórios restringem-se a buscar maiores informaçõ~s 

sobre determinado assunto de estudo. Tem por objetivo tàmiliarizar-se com o fenômeno 

ou obter nova percepção elo mesmo e descobrir novas idéias. O estudo exptomtório é 

recomendado quando há poucos conhecimentos sobre o problema a ser estudado. No 

caso, ele se encaixou nessa pesquisa, visto que não toi encontrado na titeratura atgo que 

contemplasse uma rede de indicadores de desempenho desde o nível de chão de fábrica 

até as estratégias competitivas da manufatura. 

Ainda em relação a segunda forma de co leta de dados, uma entrevista não estruturada 

foi aplicada. Segundo Eulália (2001), as entrevistas podem ser divididas em duas ctassvs 

básicas: as estruturadas e as não estruturadas. A estruturada desenvolve-se a partir de 

uma relação fixa de perguntas; enquanto que a não estruturada tem corno objetryo 

principal ter uma visão geral do problema pesquisado, bem como alguns aspectos mais 

especí ticos. 

Para os fins desse trabalho, foi aplicada uma entrevista não estruturada em uma empre;;a 

do setor metal mecânico de auto peças, a qual recentemente implementou um soitware 

SCADA em uma de suas células de manufatura. Essa empresa é uma das maiore,s 

tornecedoras de peças e sistemas automotivos do mundo e líder na fabricação de 

componentes e sistemas de direção e suspensão. 

Decidiu-se por aplicar o questionário nessa empresa, visto que ela é uma das poucas 

empresas ele manufatura discreta que possuem softwares SCADA monitorando ~!ma 

linha ele produção que realiza processos de usinagem. 

1.7.2 Programação do Trabalho 

Segundo Cervo & Bervian ( J 983), é importante ter uma programação da pesqurpa 

científica a fim de se atingir com maior pr-ecisão os objetivos propostos dentro de um 

cronograma preestabelecido. Nesse sentido~ toi definido um seqüenciamento macrp ele 

atividades, que chamamos de tàses da pesquisa. 
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1.7.2.1 Fases da Pesquisa 

A Figura 2 mostra esquematicamente as tàses da pesquisa que foram realizadas n~sse 

projeto, de acordo com a sua duração e a sua seqüência. 

A) Definições 
do 

Trabalho 

B) Pesq nisa Bibliogr:áfica 

D) 
Desenvolvimento 

-d-a-r-ede de 
indicadores -

Figura 2: Fases da Pesquisa 

A. Definições do Trabalho 

E) Descrição 
Fitmhlos-

ResuUatl&s 

Essa t~1se COITesponde à formulação inicial da pesquisa realizada, tais como o proble111a 

a ser abordado, os objetivos da pesquisa, a metodologia utilizada, e as etapas de 

planejamento e programação da pesquisa. 

B. Pesquisa Bibliográfica 

A pesquisa bibliográfica, como citado no item 1.7.1, é a revisão de toda a literatura 

correspondente ao tema que está sendo estudado. Ela é importante para se evitar 

duplicidade de pesquisa e inteirar o pesquisador sobre os conceitos dentro do teqw 

abordado. Segundo Cervo & Bervían (1996), geralmente constituí o primeiro passo de 

qualquer pesquisa cientifíca. As etapas referentes à pesquisa bibliográfica são a 

descrição dos conceitos relativos à gestão da produção, sistemas ERP, MES eSCADA; 

além dos sistemas de medição de desempenho e das estratégias competitivas 9e 

manufatura. 

C. Entrevistas 

Como mencionado no item 1.7. l, uma das tàrrnas de coleta de dados tài através. e,le 

entrevistas não estruturadas, procurando-se obter maiores informações sobre os 
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indicadores de desempenho utilizados em uma empresa de manufatura discreta que 

coleta dados automaticamente dos seus processos de usinagem. 

D. Desenvolvimento da Rede de Indicadores 

As etapas dessa tàse foi o desenvolvimento ele uma rede de indicadores de desempenttv, 

levando-se em consideração relações de causa e efeito entre esses indicadores e, tendo

se como foco os processos. de negócios relacionados com os níveis operacional e t~tico. 

E. Descrição Final dos Resultados 

Nessa etapa, serão realizadas a discussão dos resultados e as conclusões finais dfssa 

pesquisa e a proposição de trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO BffiLIOGRÁFICA 

2.1 Gestão da Produção 

As principais atividades do processo de gestão da produção são o planejamento~ a 

programação e o controle da produção (CORRÊA et al., L997). O termo Planejamento e 

Controle da Produção (PCP) pode ser definido como sendo um conjunto de atividades 

gerenciais a serem executadas para que- se- concretize- a produção de um produto (PI ~ES, 

1995). 

A integração dessas atividades determina quão bem a empresa irá atender os se,us 

clientes e ganhar uma posição competitiva no mercado (VOLUviANN et ai. , 1993). 

Além disso, essa integração pode introduzir melhorias significativas para a eficiência 

das condições de produção, através da redução de conflitos de programação, redução do 

tempo de tluxo e dos materiais em processo, aumento da utilin~ção dos recurso~ da 

produção e adaptação a eventos irregulares do chão de fábrica (KIM et ai. , 1997). 

Para VOLLMANN et aL 0997),.. um sistema de PCP fornece informações para u,m 

gerenciamento eticiente do tluxo de materiais, uma utilização efícaz de recursos, uma 

coordenação interna das atividades com fornecedores e uma comurricação com os 

clientes sobre os requisitos de mercado. 

Vários termos são freqüentemente utilizados na tíngua portuguesa para tratar o mesmo 

assunto, tais como: gestão da produção, gerenciamento da produção, administração da 

produção e, planejamento e controle da produção (Pll~S, 19Y5). 

Segundo ARNOLD et ai., (2001) um sistema de planejamento e controle da produção 

deve responder a quatro perguntas: 

I. O que produzir ? 

2. Quais recursos serão necessários ? 

3. Quais já possuímos? 

4. Do que precisamos? 

Essas quatro perguntas dependem de prioridades estabelecidas pelo mercadÇ>, 

relacionadas com quais produtos, em que quantidade e para quando o mercado os quer; 

e da capacidade (máquinas, mão-de-obra, materiais e recursos financeiros) disponível 

para produção de bens e serviços. 

Independentemente do sistema produtivo e abordagem utili zada pelo PCP; exj~tem 

algumas atividades que são tradicionalmente inerentes à sua reali zação (PillES, 1995). 
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Segundo ARNOLD et ai., (2001 ), as 5 (cinco) atividades pnnc1pa1s realizadas pelo 

planejamento e controle da produção são as seguintes: (fi'igura 3). 

- Planejamento Estratégico do Negócio; 

- Plano de Vendas e Operações; 

- Plano Mestre de .Produção; 

- Planejamento das Necessidades de Materiais; 

- Compras e Controle das Ati vidades ele Produção. 

PLANEJAMENTO ES.J:.RATÉGlCO DO NEGÓCiü Responsaóilidade _da. alta 

cúpula da empresa e estabelece os objetivos da empresa para os próximos dois a dez 

anos ou mais e define o tipo de negócio da empresa (linhas de produtos, mercado ~o 

qual atuar, concorrentes, etc.). O plano promove direções gerais sobre como a empresa 

espera atingir seus objetivos, baseado em previsão de longo prazo, incluindo a 

participação dos departamentos de marketing, finanças, produção e engenharia. 

PLANO DE VENDAS E.QPERAÇÕES (S&.OP)~ O processo.. Lodo se-in..iciacoL\1 os 

departamentos ele vendas e marketing que comparam a demanda reat com os planos ~e 

vendas, avaliam o mercado potencial e fazem a previsão de demanda futura . O plano 

atualizado de marketing é comunicado à produção, engenharia e finanças que ajust'\m 

seus planos para suportar o novo plano de marketing. Se esses depa11amentos achare m 

que não podem se adaptar ao novo plano, então o planejamento de markering deverá s~r 

reajustado. O resultado do S&OP é a geração de um plano de produção e um plano de 

vendas agregado. 

PLANO DE PRODUÇAU: O plano de produção é_ responsávef por defini~ as 

quantidades de cada família de produtos que devem ser produzidas em cada períodO-e Ç>S 

níveis de estoque. Detlne também quais serão os recursos necessários para a produção 

no período e a disponibilidade desses recursos. O nível de detalhamento. também n~o é 

alto, ou seja, os produtos são encarados por famílias. 

Juntamente com os planos de marketing e finança s, o plano de produção. está 

envolvido com a implementação do plano estratégico. O horizonte de planejamento é 

normalmente de 6 a 18 mes.es,.. sendo...re.visado todo...mês-_ 

PLANO l\llESTRE DE PRODUÇÃO: Plano para a produção de itens finais 

individuais mostrando, para cada período, a quantidade de cada item final a ser 

produzida. Os inputs para o l'vlPS são o plano de produção, a prev~são. par<T cmla rt~m 

final, pedidos dos clientes, estoque e capacidade existente. O nível de detalhamento é 
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alto, o horizonte de planejamento se estende ele 3 a 18 meses, dependendo dos tempos 

de compra e produção. O plano é revisado e alterado semanalmente ou mensalmente. 

PLANEJAMENTO DAS NECESSIDADES DE MA TERIA1S: Plano para a 

produção e compra dos componentes necessários para produzir os itens do MP;S, 

mostrando as quantidades necessá rias e estabelecendo quando os componentes serão 

necessários para produzir cada item. Os setores de compras e atividades de contrate pa 

produção utilizam o MRP para decidir entre comprar ou produzir itens específicos. O 

nível de detalhamento é elevado e o horizonte de planejamento é, no mínimo1 a 

combinação dos tempos de compra e produção. A revisão elo MRP se estende ele 3 a l 8 

meses, como no MPS. 

Planejamento 
Estratégico do 

Negócio 

t 
P lano de Vendas 

e Operações 

t 
Plantt-lVIes-tre-
de Produ.ção_ 

+ 
Pfanejantento das 
Necessidade~ de 

lVIatedais_ 

-• 
Controle das 
Atividades de 

Prodnção e Compras 

Figura 3 : Planejamento e Controle da Manutàtura 

Adaptado ele ARNOLD et ai. (200 1) 
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COl\lfPRAS E CONTROLE DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO: Representam. a 

implementação e as fases de controle do sistema de planejamento e controle da 

produção. O setor ele compras é responsável por estabelecer e controlar o t1uxo ~le 

matéria-prima pela fábrica , enquanto as atividades de controle são responsáveis por 

planejar e controlar o tluxo de trabalho dentro da tabrica. O horizonte de planej.ament9 é 

muito curto, de um dia a um mês, o nível de detalhamento é elevado, pois está 

relacionado aos componentes individuais, estações de trabalho e pedidos. Os plano~ são 

revisados diariamente. 

Além das at ividades supracitadas, existe o planejamento cte capacidade qur, 

segundo COX & BLACKSTONE IR. (1998) pode ser definido como a capabilidade de 

um trabalhador, uma máquina, um centro ele trabalho; um plano ou uma organizaç~o 

produzir "saídas" em um dado período de tempo. Sem a provisão da capacidade 

necessária ou a identificação da existência de excesso de capacidade, não poden10s 

obter todos os benefícios de um sistema de planejamento l'viRP U (CORRÊA et ai. , 

1997). O sistema lvmP TI será discutido futuramente no item 2.2. 

O planejamento de capacidade é feito em níveis, de acordo com o horizonte 9e 

planejamento desejado. Ele pode ser de longo, médio, curto e cu riíssimo prazo (Figura 

4). 

O planejamento de capacidade de longo prazo (Resutm:e Req11irements J->lanning'.

RRP) serve como suporte às decisões do S&OP, e visa antecipar as necessidades de 

capacidade de recursos que requeiram um prazo relativamente longo para a st\a 

obtenção, além de subsidiar as decisões de quanto produzir para cada família de 

produtos. 

Seguindo-se o mesmo raciocínio, o planejamento de capacrdacte de médio prazo 

(Rough Cut Capacity P/amting - RCCP) serve como suporie às decisões do MPS e o 

planejamento de capacidade de curto prazo (Capaci~J' Requiremeuts Plarmtug - qzp) 

visa subsidiar as decisões do planejamento das necessidades de materiais (MRP). 

Tanto o RCCP quanto u CRP devem antecipar as necessidades de capacidad~, o 
I 

primeiro num horizonte de meses e o segundo num horizonte de semanas. 

Apesar do CRP analisar a capacidade no curio prazo, inúmeros problemas pode\n 

ocon·er no chão de fábrica . Nesses casos, são utilizados sistemas de programação fina 

da produção, a qual consiste em decidir quais atividades produtivas devem srr 

realizadas, quando e com que recursos. Ela deti ne também a seqüência de operações 

que serão realizadas para produzir determinado item. 
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Plano de Vendas e Operações ...t/l.__llo, RRP 
(S&OP) 

~ . ..... 

0 
Plano Mestre de Produção (MPS) ~ RCCP 

' 

D 
Planejamento das Necessidades 

~ CRP 
de Materiais- (MRP) 

' -

~~ 
Controle do Chão de Fábrica Gestãodacapacidade-, ............ 

(SFC) 
~-; 

de curtíssimo prazo 

figura 4 - Níveis de Tratamento de Capacidade 

Adaptado de-CORRÊAeLaL (199,7). 

2. 1.1 Classificação elos Sistemas Produtivos 

Um sistema produtivo pode_ ser definido genericamente como sendo um elemerrto cap~z 

de transformar alguns recursos de entrada em produtos e/ou serviços como saídas 

(PlRES, 1995). A característica de cada sistema produtivo é fundamental para 1 a 

definição estratégica de qual sistema de gestão da produção deve ser implementado. 

Dentro dessa visão, diversos autores propõem diferentes classificações,_ que permitem 

identificar as característ icas similares dos processos produtivos. Duas das possíveis 

formas de classifícação são apresentadas a seguir. 

A primeira classificação considera os volumes de produção e a variedade com que os 

produtos são fc1bricados, dividindo inicialmente os sistemas produtrvos em tr~s 

categorias: manufatura em t1uxo, manutàtura intermitente e manufatura por projeto 

(ARNOLD et ai. , 2001) e (SLACK et al., 1999). 

A manutàtura em tluxo caracteriza-se peJa produção de alto volume de produtos 

padronizados. Se os lotes tàrem grandes e se os produtos forem -familiares a uperaç~o 
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(ex. carros), o processo é usualmente charnado manufatura repetitiva ou produção em 

massa, e se os produtos forem produzidos em quantidades ainda maiores e tefllm 

variedade ainda mais baixa do que a produção em massa (ex. gasolina), o processo é 

chamado de manutàtura contínua. Existem 4 características princrpcris dn mamrfatu~ em 

fluxo. 

1. As rotas são fixa s, mas os centros de trnbalho são organizadas de acordo co"1 as 

rotas; 

2 . Os centros de trabalho são dedicados para produzir uma quantidade limitada qe 

produtos. Máquinas e ferramentas são especialmente desig nadas para produzir os 

produtos específi cos. 

3. O tlu xo de material de uma estação de trabalho para outra usa alguma tonna ~e 

transfe rência mecânica. Há um pequeno inventário de trabalho em processo, e os 

tempos de atravessamento são baixos; 

4. A capacidade é fixada pela linha de produção. 

A manufatura discreta ou intermitente é caracterizada por muitas variações no projeto 

do produto, processos e quantidades de produção. .Este tipo de manufatura é 

caracteri zado por: 

l . O fluxo de trabalho através do chão de fábrica é variado e depende da prajeto·de t"\m 

produto em particular. Como os pedidos são processados, eles levarão mais tempo de 

uma estação de trabalho para outra. Logo, o fluxo de trabalho não é balanceado~ 

2. Máquinas e trabalhadores devem ser t1exJveis o bastante para tàzer a variedade de 

trabalho. Máquinas e equipamentos são geralmente agrupados de acordo com su9s 

funções (ex. todas os tornos em um departamento); 

3. Tempos ele atravessamento são geralmente longos. Prog ramar traba lhos para chcgyr 

somente quando necessário é difícil, o tempo gasto de uma ordem para cada centro de 

trabalho varia, e as ft.las antes elos centros de trabalho causam longas demoras ~o 

processamento. Os estoques em processo são geralmente grandes; 

4. A capacidade necessária depende gera lmente do mix de produtos e é dificit de ~e 

estimar. 

Segundo SLACK et ai. ( 1999), a produção intermitente pode ser produção em jobbing e 
I 

em lotes ou bateladas. Os processos em jobbing Jjdam com variedades muito altas e 

baixos volumes de produtos. Os processo em lote podem parecer-se com os de j.obbipg, 

mas os processos em lotes não têm o mesmo grau de vari edade do que os de jobbing. 
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Segundo PORTER et ai. (1 999), os lotes podem ainda ser classificados em pequenos, 

médios e grandes, não existindo porém, um critério- genérico para~ se tà:zer e~sa 

classificação, ou seja, o que é considerado pequeno lote numa indústria pode ser 

considerado grande em outra. 

O PAC (Production Activity Control) na manufatura intermitente é nn.rito comple"P· 

Devido ao número de produtos, a variedade de rotas e problemas de processamento, o 

PAC é uma atividade fundamental neste tipo çle manufc1tura-. Pla-nejamento e controle 

são tipicamente exercidos usando ordens de produção para cada lote produzido. 

Em relação a manufatura por projeto. essa usuatmente envolve a criaçã~o de: um pcquevo 

número de unidades. A construção de grandes navios é um exemplo. Devido ao projeto 

de um produto ser freqüentemente moditicado ao longo do seu desenvolvimento, há um 

maior relacionamento entre a manutà tura, marketing, compras e engenharia. 

A diferença entre manufatura por projeto e processos em jobbing é que na primeira ~un 

recurso é quase que exclusivamente dedicado ao produto que está sendo transformado, 

enquanto que nos processo em jobbing c;ada. ~I'oduto deve comiJai1ilhar os mcurso~ da 

operação com muitos outros. 

A produção discreta é a pmduç_ão de ~tenS- disüntos em um sistema proch.rtivrr, que pape 

ser dividida em produção em massa ou repetitiva, produção em lotes ou bateladas, 

produção em jobbing, produção por projeto ou individoal. Nessa dassifícação pode ~er 

relacionado o volume de produção e a vari edade de produtos, tal como na Figura 5 

(PORTER et al. , 1999). 

Um mecanismo alternativo para classifícação é identificar c diferencrar os s istem~s 

produtivos entre os direcionados a estoque ou a ordens/encomendas. PIRES ( 1995) 

complementa que o primeiro gmpo engloba os sistemas onde a venda do ~ proctato 

geralmente é feita após a sua produção, enquanto que no segundo grupo ela é feita antes 

de sua produção. Essa classificação rep resenta a forma de interação dos sistemps 

produtivos com os clientes, ou seja, o ní vel ele interferência que o cliente tem no 

produto final. 
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~dução Contínua 

~rodução em Massa 

Prodttção--em-t: o1e 

Produção individual 

\lariedada de Produtos 

Figura 5- Volume de produção x variedade de produtos 

Adaptado de PORTER et ai., (1 99.9) 

PIRES (1995) e ARNOLD (2001) apresentam quatro tipos básicos dessa classificação, 

que são descritos a seguir e representados na Figura 6. 

~ E ngenharia sob Encomenda (ETO - Eng ineering to Order): é praticamente 

uma extensão do MTO, com o projeto do produto sendo feito quase que 

totalmente baseado nas especificações do cl iente. Os produtos são altamente 

customizados e o nível de interação com 0- cl iente é muito grande. Q_ tead 

t ime de entrega é lo ngo, pois inclui o tempo de compra de material, assi m 

como o tempo de desenvolvimento. do produto 

~ P rodução sob Encomenda (MTO - Make to Order): o projeto básico pode ser 

desenvo lvido a partir elos contatos iniciais com o cliente, mas a etapa qe 

produção só se inicia após o recebimento fo rmal do pedido. A interação com 

o cliente costuma- ser extensiva e o produto está sujeito a a lgum~s 

modificações mesmo durante a fase de produção. Nu m sistema MTO, os 

produtos geralmente não são um ele cada tipo, porque usualmente os produ~ps 

são projetados a partir de especificações básicas. O lead time de entrega é 

menor se comparado com o ETO, pois requer pouco tempo çm 

desenvo lvimento de produto e há estoque de matéria-prima. 

)> Montagem sob Encomenda (ATO. - Assemble to Ordei"J: caracteriza qs 

sistemas onde os subconjuntos são armazenados até o recebimento dos 

pedidos dos clientes contendo aS- especificações dos IJrodutos finais. f.. 
interação dos clientes com o projeto do produto é limitada O lead time de 
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entrega é mais reduzido do que em estratégias make-to-order, pois não inclui 

o tempo de desenvolvimento de produto e há estoque de componentes p<v·a a 

montagem. 

~ Produção para Estoque (MTS - Make to Stock): caracteriza os sistemas que 

produzem produtos padronizados, baseados principalmente em previsões de 

demanda. Nesse caso, nenhum produto é customizado, porque o pedido é 

feito com base no estoque de produtos acabados. Essa estratégia possui o 

menor lead time de entrega dos produtos, mas os custos com estoques tendem 

a ser grandes. 

Essas quatro tipologias básicas de produção definem ou direcionam grande parte drs 

características do processo de gestão ela produção de uma empresa, independente do seu 

setor de negócio_ 

lead time de fo mecimento 
~I 

Expedição 

fead lime de.Iomecimcnto 
~I 

lead rirTTe de fornecimento 

Manufatura 

lead time de ronH.:cimento 

Fi!,1Ura 6: Tipologias de Produção e /em/time 

Adaptado de ARNOLD (200 I) 

2.2 História do sistema MRP, lYTRP li e ERP 

Historicamente, o sistema "NlRP surgiu como um sistema computacional nos anos 60, 

baseando-se na idéia ele que, se são conhecidos todos os componentes ele determinado 

produto e os tempos de obtenção de cada um deles, podemos calcular os· momentos e os 

quantidades que devem ser obtidos cada um dos componentes no suprimento das 

necessidades de produção (CORRÊA et aL, 199~)-
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Para que os programas de produção gerados pelo MRP fossem viáveis, tanto do ponto 

de vista de tluxo de materiais quanto da disponibilidade de recursos, for~m 

desenvolvidos procedimentos para verificação da capacidade de produção. Surge então 

o conce ito de "MRl~ c/osed loop" (Figura 7), procedimento iterativo- que visa-a obt:en~no 

de um programa de produção viável , através da verificação de capacidade no nível de 

RCCP e CRP (LAUlUNDO et ai., 2000). 

Mesmo assim, o novo modelo ''MRP revisado" apresentava algumas deficiências e m 

relação ao uso áe capacidade, tais como: nãG- proposiyãe- de ações OOFre~~vas-p~a 

eventuai s limitações de capacidade; não seqiienciamento das ordens nos centros de 

produção em empresas de produção- intermttente, entre outros- (LAl:JlUNDO €_t ai., 

2000). 

Não 

Não 

Sim 

F igura 7: C iclo fechado MRP 

Adaptado de LAURlNDO et ai. (2000). 

Com o passar do tempo, novos módulos foram sendo incorporados ao sistema MRP, tais 

como o controle do chão de fábrica (Shop Floor Contrai) e o módulo de .Planeja~to 
I 

de Vendas e Operações (Sales and Operation Planníng) . 
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Devido ao aumento de sua abrangência, os sistemas MRP passa ram a ser chamados de 

Planejamento dos Recmsos da Manufatura €Manufacturing Resource Ptanning) ou 

simplesmente de M RP li. 

Existem vários tipos- de sistemas .MRP 11-, os- quais podem varim= em- alguns- módu)ps 

específicos. Porém, os principais módulos dos sistemas NIRP li encontrados no mercado 

são aqueles apresentados na Figura 3-, apresentad-a-n0--t0piw p-1-m:tGjam€nto e coHtrq_l~ da 

produção. 

Os sistemas MRP TI, apesaf- dos- ben<~fíG-iGS- pohmciais que poàíam- t~=ttzer-:, '\ão 

sa ti sfaziam plenamente às necessidades das empresas. Isto se devia à limitação da 

abrangência e as dificuldades de integração com outros sistemas- em outras área~ da 

empresa (LAURlNDO et al. , 2000). 

No início da década de 90-, em- evornção aos-- ústemas- MRI?H, smgirnm errt~ ps 

sistemas ERP, com uma abrangência expand ida para além da produção, atingindo, entre 

outras, a área contáb-~~. ftnam;úr-:a-, comercial, de reGursGS- hm+~<HlOS; engenhar~~ · 

gerenciamento de projetos, englobando uma completa gama de at ividades dentro do 

cenário de negócios das empresas. 

2.3 Sistemas de Administração da Produção 

Os sistemas- de administração da-pr:rn:k~ã0- (~} t€m-o objetivo principal de. pta+t~ja r e 

controlar o processo de manufatura em todos os seus niveis (CORRÊA et al. , 1997). 

Segundo PORTER et ai. ( 1996), um aumento considerável na pressão competitiva para 

empresas de manufatura, expresso JJor lea€~ times- reduzidos, menores tamanhos cte- lote, 

estoques baixos e clientes mais exigentes, tem empurrado os tradicionais sistemas de 

cálculo elas necessidades--de mateFHÚs- (Ma-teria+ ReqH-i-FGmcnts Plann~Rg--MR~) par:a os 

seus limites, e também gerado uma demanda por sistemas de controle de CUJiO prazo, 

entre outros. Isto pode ser obtido através do uso çJ.e. sistemas.. de programayâG-G{lm 

capacidade finita, muitos dos quais não necessitam trabalhar com as sa ídas ele um 

sistema .Nffi.P. PosterioFmente, € J}fO-váv~l-que sejam implantadas funções- especia~s\ ele 

controle, pa1iícularmente no chão de fáb rica, onde o níve l de controle local, integrado 

com o servidor de PCP será comum. 

Um problema associado à utili-zação- de sistema-s de infoFmação é a qualidade das 

informações de entrada. Vários autores apontam estes problemas, associado ao tempo 

necessário para que uma informação seja disponibilizada e também ao processo çle 

geração e coleta dos dados. A maior fraqueza encontrada nos SAP é a fa lta de alguma 
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forma de integração entre ferramentas de controle e os dados operac10nats dos 

equipamentos. Neste sentido, se os dados do chão de rnbrica não puderem sercoletados 

automaticamente, então facilidades especiais devem ser instaladas, caso contrário corre

se a risco de utilizar informações incorretas e atrasadas para alimentação dos-sistema-s-,· 

Outro fator relacionado à utilização dos SAP é o tempo ele resposta. Devido à isso, 

sistemas com suporte à consultas em tempo real são atualmente os ma-~s- fJffiGGFad% e 

utilizados (MAHALIK, 1997; .EXON-TAYLOR, 1997; PORTER, 1996; SMJTH, 1998; 

YUSUF, 1998) 

WESTON (1999) apresenta uma classificação hierárquica- de s~stemas, de uso comun1: 
\ 

ERP, ivlliS (Afmwjàcturing Execution Systems), LCS (Line Contra/ .~),stems), SCADA 

(System Conh·o/ & Data Access) e /t.'quipnuml-- SystemS-o- Esta--G~assrficaçâG- pa~ dos 

sistemas mais abrangentes até sistemas dedicados aos equipamentos produtivos. 

A seguir, serão apresentados os- sistemas- ERV, MliS- e S-f:A[}.A,- ·os qrrnrs-s~rão 

estudados nesse trabalho. 

2.4- Sistemas....ERP 

Os sistemas ERP apresentam-se, sim p~ificadamente, come- sendo:- mmr ferrmmm~ ~e 

tecnologia da informação para integrar os processos empresariais e as atividades dos 

vários departamentos, podendo também integrnrteGa-~a.s-empresas-da Gadera produt~ .. 

A sigla ERP, traduzida literalmente, significa algo como "Planejamento dos Recursos da 

Empresa", o que pode não reflet ir o que realmente um-si-stema- E~s~propõe a: faz;,~r. 

Estes sistemas, também chamados no Brasil de Sistemas Tntegrados de Gestão 

Empresarial, nãe atua-m SüfR{}nt&-n0--pla-nejament~ El€}s-GOnt-reJ.a.m e fgmecem SlJfJG~e a 

processos operacionais, produtivos, administrativos e comerciais ela empresa. Todas ' as 

transações- rea-~izada-s- pela- €Hll!'}resa devem- seF- regi-s-R-adas, para que a-s- cen~ttltas 

extraídas elo sistema possam retl etir ao máximo possível sua realidade operacional. 

Segundo COX & BLACKSfüNE JR. ( 1998} o- hlRP é um s~stema-de mfuFJRa~ão 

orientado para identificar e planejar todos os recursos da empresa necessários para 

atender aos pedidos- dos- clientes em termos de manufatura., d~sf:.F~bui~1o e s~tços. 

Essencialmente, o ERP tenta englobar toda a empresa. 

Na sua concepção fundamental, o· ERP é um sis-tema apliGat-.i-ve-qH&-SeFVe cerne u{pa 

infi·a-estrutura básica (backbone) para toda a empresa. Ele integra processos de 
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negócios, proporcionando uma visão geral da organização (SILVA & PESSOA 2 apucl 

LAUTUNDO, 2000). Traz o grande benefício da possibilidade de haver um único banco 

de dados, uma única aplicação e uma interface unificada ao longu de toda a-empresa 

(BINGI et ai.:\ apud LAURINDO, 2000). 

Uma das grandes vantagens dos sistemas ERP é a consistência das informações, ou seja, 

o sistema acaba com as divergências entre dados relaüvos ao um mesmo: asspnto 

fornecido por departamentos diferentes. 

Os casos de sucesso de implantação dos sistemas ERP, segundo DA VENl.>OR'f (l 99~) , 

estão associados à uma visão de empresa e de negócio e não a uma visão puramente de 

sistemas, ou seja, quando a implantação é tratada como uma questão estratégica- e não 

puramente técnica. 

A implantação de um sistema ERJ> exige que a empresa se reorganize; tendo·como foqo 

o processo do negócio como um todo, e não mais os limites departamentais, uma vez 

que o sistema é integrado e as informações que são geradas por mn departamento ~ são 

compa1iilhadas por outros. 

2.4.1 As Principais Funcionalidades de um sistema ERP 

Os sistemas ERP abrangem uma grande gama de funcionalidades e processos 

empresariais. Dependendo do fornecedor do software ERJ?, existe variaçã0- 110- númer:p 

de atividades e processos contemplados pelo sis tema e no grau de especiticidade e 

tlexibilidade com que trata um detenninado processo-: 

A sef,'llir, na Tabela l , serão apresentados alguns dos módulos e suas respectivas 

funcionalidades existentes nos sistemas ERP, relacionados. à Operações e Supply q1ain 

Management segundo CORRÊA et ai. (1997). 

MODULOS FUNCIONALIDADES 

Previsões e Análises de Vendas Modelos matemáticos e levantamentos estatísticos 

de vendas históricas por período. 

2 ' . 
SILVA, L.G. & PESSOA, 1\LS.P.: G~slào da lnfonna\·àt': uma vi~ <k>s sislcn~ ERP. In. : S~l\IPOSIO DE ENGENHAIHA DE 

PRODUÇÃO, 6, Anais, Nov. 1999. 

3 BINGl, P.; SHARl\IA, l\LK. & GODLA .. J.K. : "Criticai [ssu.:s Aifcctiug an ERP Impkm~ntationn. fn[ormation Systems 

Management, v. l6, i . .S, p. 7-14, Sunun~r 1999. 
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Listas de Materiais Substituição em massa de componentes, geração 

de estruturas de produto baseada em outra já 

existente. 

Programação mestre da Frograma detalhado de produção de produtos 

produção/capacidade apro,..imada finais e análise de capacidade de grosso moda 

Planejamento de materiais (!vlRP) Calculo das Quantidades de componentes 

necessários para.um detemúnado momento. 

Planejamento detalhado de Análise da capacidade para se produzir qs 

capacidade componenles 

Compras Cotações, emissão e gestão de pedidos. de compra, 
f 

follow-up de compras, manutenção de cadastro de 

fornecedores, acompanhamento de desempenho de 

fornecedores e compradores 

Controle de Estoques Posições de níveis de estoque, transações de 

recebimento, transferências, baixas, alocações de 

materiais, entre outros. 

Engenharia Controle das mudanças da engenharia, controle de 

números_ de desenhos, controle de mudanças qe 

processos produtivos e roteiros de fabricação, 

tempos referentes aos processos produtivos, entre 

outros. 

Distribuição Físiça Planejamento uas necessiclaues ele d" "b . -IS[rt UIÇão; 

planejamento dos recursos ele distribuição. 

Gerenciamento de Transporte Cadastramento e controle de transportadoras; 

afocação de veículos a rotas; montagens de cargas 

em veículos. 

Gerenciamento de Projetos Gestão da rede de atividades ( PERT/CPM). 

Apoio à produção repetitiva Gestão da manufatura por taxas para produções de 

alto volumes. 

Apoio à gestão ela produção em Gestão da produção em fluxo contínuo; tratamento 

processos de co-products. e by-products.. 

Configuração de produtos Gerenciamentu de estruturas de produto~ 

modulares genéricas; geração de estnrturas 
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específicas baseadas na estrutura modular. 

Apoio à programação com Decidir quais as atividades produtivas devem S{(r 

capacidade infinita de produção reali zadas, em que momento.c com quais recursos. 

Tabela I: Módulos e Funcionalidades dos. Principais ERPs 

Adaptado ele CORRÊA et. ai. (1997) 

Atualmente, os fornecedores ele sistemas ERP continuam expandindo seus sistemas com 

novos desenvolvimentos, aquisições de sistemas especializados em determinad~s 

funcional.iclades e parcenas -com fornecedores de soluções wmplementares 

(CHAUDHRY, I9n). 

Os principais grupos de funcionalidades recentemente incluídos em ··<rlguns sist~mas 

ERP são listados a seguir: 

AdFanced Planning mui Scheduling_(APS) - possib-~lita a uú~~zação- de · mélodos e 
I 

algoritmos soüsticaclos ..na programação detalhada ela produção ao longo ela cadeia de 

suprimentos (CHAUDHRY, 1998). 

Cuslomer Relationship lt1anagement (CRt\4)- agrupa uma série de funcionalidades ele 

apoio a vendas, marketing e serviços aos clientes (STOODER, 1999). 

Product Data lt1anagemenl (Jll}l\1.} - compreende um conjunto- de funções para o 

gerenciamento de dados de produtos (CHAUDHR Y, 1998). 

Produ c/ Lifecvcle JHanagement (J, LM} - gerencia o- ciclo- de vida -de pmdutos ao- longo 

da cadeia de suprimentos, desde o projeto até o desca1ie, englobando as funções de 

PDM e de gerenciamento--de projetos (SAP, 2002 a). 

Husiness lntelligence OJJ) - é uma solução de análi se de informações, planejamento 

estratégico e financeiro, gerência e compartilhamento do corrhecinrerrtu. Col~ta 

informações provenientes de diferentes sistemas, plataformas e aplicações - dentro e 

fora da empresa - e as utiliza para au-mentar a riqueza da companhia (SAP 2002 b). 

Supplv Chain J\1anagement (S0\4) - .oferece à empresa, aos seus parceiros e aos clientes 

a visibilidade ele dados vi~ais- para o-s- negócios-. Por meio da internet, dá aces-so a 

informações sobre pedidos, previsões, planos ele produção e importantes indicadores de 

desempenho como níveis de inventário e inffi€es de abastecimento-(SAP 2002 c}. 

Pode-se observar que os sistemas ERP, até então aplicativos genéricos voltados para o 

apoio operacional de atividades de back office, estão se tomando um conjunto de 
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aplicativos especializados por segmentos verticais, englobando também funcionalidades 

ele front office e recursos analíticos. 

Segundo DAVENPORT (1998) as fi.mções de back-oftice são compostas parrecursos 

humanos, manutàtura e finanças, e as ele front-office são compostas por vendas e 

serviços, além da tecnologia e do chamado- supp~y chain managemefllorr gestão da 

cadeia de suprimentos. 

Com relação à aplicação dos sistema&-ERP, CORRÊA et ai. (1997)- idenfíficaram qtJe as 

estruturas dos ERPs estão sendo utilizadas pelas organ~zações como <rgrarrde base ~e 

dados corporativa dos sistemas de infOrmação das empresas. Tal tendência significa, de 

acordo com CARUSO (1998) que os-s~stemas.ERP estão se tornando a. "espinha dms(\l" 

dos sistemas de intonnação das empresas. Conseqüentemente, esses sistemas estão 

estabelecendo uma plataforma comum pam as- várias- tecrrologias- atualmente 

empregadas pelas organizações. 

2.4.2 Estrutura de um Sistema ERP 

Pode-se dizer, simplificadamente, que os sistemas ERI-'" são composto-s-por-uma bas€} çle 

dados central e um conjunto de módulos aplicativos. 

A Figura 8 apresenta a estrutura típica- de tlmciorrall1€nto de um s~stema ERP, segunqo 

DAVENPORT (1998). 

Dtretores e 
Aciorustas 

gerenciamento 
de recursos 
humanos 

- . . 
Funcionários - L..._ ____ _______ ___j 

Figura 8 - Estmtura típica de um sistema ERP 

Adaptado de DA VENPORT ( 1998) 
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2.4.3 Asgectos Negativos dos Sistemas ERP 

Apesar da promessa de tantos beneficios, há alguns entraves na implantação de srstem!'IS 

ERP. Segundo DAVENPORT (1998), ao invés da aquisição de um sistema que seja 

adequado à empresa , é a empresa que necessita se adaptar às caracterÍsticas· do sist~ma 

EKP adotado. 

Ainda segundo DA VENPORT ( 1998), a- empresa adquire uma sulrrção genérica,... qpe 

embute as melhores práticas de gerenciamento na ótica do fornecedor de software. Em 

muitos casos, isto significa uma torma mais- eficiente de trabalho-, mas-h-ir ocasiões ep1 

que a empresa pode perder importantes características diferenciadoras que a tornam 

mais competitiva perante seus concorrentes. Apesar d~sso, !lá-a possibilidade dO' sisten1a 

ser, em parte, adaptado às necessidades do cliente (customização), porém isso significa 

custos mais elevados e tempo mais longo para a implantação (LA~TDO·et-af, 200()). 

.Em relação à implantação de um sistema ERP, de acordo com BTNGl et ai. apud 

LAURINDO et ai. , (2000), os fatores considcrados críticos são: comprometimento 1a 

alta direção, " reengenharia' ' dos processos existentes, integ ração do ERP com outros 

sistemas de informação do negó.cio,... seleção e gestão de consultores-e- funcionári~s e, 

treinamento do usuários no novo sistema. 

2.5 Manufacturing ~xecution System (lVfES} 

Segundo a MESA (2002), o sistema MES possibilita a otimização das atividades da 

produção desde o lançamento da ordem até es- preEiotos finai s=; arra=vés- d& uso qe 

info rmações. Com a utilização de dados acurados, o MES planeja e controla as 

atividades do chão de fábrica na meàida em que- elas- ocorrem. o- resnftado é a rápiçla 

resposta às mudanças, foco na redução de atividades que não agregam va lor e o 

direcio namento de forma efetiva das operações e dos processos do -chão de fábrica . 

A aceleração do mercado de MES surgiu da necessidade de se constituir um nível 

intermediário entre os sistemas ERP e o chão-de fábFica .. Este coo~iro, segundo--JflLHO 

(2000) é falacioso , porque dá a entender que só tem necessidade de M.ES quem está 

implantando um EKP. 

Ainda, segundo CORRÊA: et ai. ( 1997}, os sistemas :MES destinam-se a: aument.flr a 

dinâmica dos sistemas de planejarnent&da pmdução EMRP ll) que não- seriam- capa:z;es 

de Jidar com aspectos tais como o andamento de uma ordem enquanto essa está em 

progresso e com restrições de capacidade de cmüssimo prazo. 
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Segundo a MESA (2002), esse sistema deu a oportunidade para que as empresas de 

manufatura pudessem gerenciar as atividades produtivas- do- Ghão de fábrica, auxiliapdo 

dessa forma os sistemas IviRP li. 

Além do !vlES e do l'v:l.RP li poderem trabalhar juntos, u lVlliS ajuda na melhorutihz~ção 

das funcionalidades ex istentes no l\IIRP II. 

Segundo CORRÊ A et al.(1997} um MES coleta e acumula informações do reatizadp no 

chão de fábrica e as realimenta para o sistema de pla-ne.famentO: Rssenciatmente, o MES 

faz a ligação entre o planejamento e a tãbrica. O ME S cumpre dois papéis: um é o de 

controlar a produção, ou seja,. considera o que foi efetivamente -produzido ·e como fpi 

produzido e permite comparações com o que estava planejado para, em caso de não 

coincidência, permitir o disparo de ações corretivas. D-outra papet h te-tibeniEas ordeps 

de produção, tendo a preocupação de detalhar a decisão ele programação da produção 

defínida pelo lV:l.R.P, ou seja, garantir que o piam:; definido pelo MRP"" seja ·cumprido . p 
TYIES cumpre a taretà de detalhar os planos do TvfRP JJ em programas de produção 

tendo, muitas vezes, que considerar variáveis em ·quantidades muito maiores W'e 

aquelas consideradas pelo MRP II, tal como detalhes referentes à alocação de recursos. 

Segundo a MESA (2002) algumas funcionalidades foram incrementadas aos sistem~s 

MRP, tais como controle do chão de fábrica e planejamento ela capacidade. Porém, sem 

uma programação fina da produção e informações em tempo real ,. as- trstas- de-desp~cho 

geradas são pouco úteis 

lndependente de quão bom é o planejamento feito, a n~a~idade- rrerrr sempre- OCOíre 

conforme o que fo i planejado. De fa to, o foco principal elos sistemas atuais de iviRP Il I 

ERP é o planejamento e a contabilização - adquirir e manufatu ra r os materiaj s 

necessá rios na fáb rica quando necessário, nas quantidades necessárias, baseado e m 

previsões de demanda. .Erros ele previsão-, prob-lemas de qualidade, garga tos <,fe 

capacidade, quebras, falhas de comunicação e inefi ciências várias podem prejudicar os 

melhores planos, tàzendo a produção perder em seu desempenho. Os ER.Ps: em ger~ l , 

não conse!:,'l.lem "enxergar" esses problemas antes que eles já tenham ocorrido e nem 

sempre suprem as necessidades da organ~zação quanto a informações de prcvenç~o e 

cotTeção (CORRÊA et ai. , 1997). 
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Planeiatnento 

IVIRP IT I ERP 

l'r~v i~iln de Vendas 

Custos 

Plano de Produção 

D~lini~·i\o do Produto 

Odiniçiio do Processo 

S&OP 

Recursos Humanos 

Gestão de Esto4ues 

Compras 

Distribuição 

Fo.:o no clicnt.: 

Decisões da alta 
cltpula 

l:Nnuncb do Pcodu!ô 
Lisla de ~fat ~riais I Drs<'nhos 

R<!eursos I Ph1C~s. 

Status dos Estoque; 
S&OI' 

Instruções de TC<Jb,Jiho 
~-----, 

StatU3 do Podido I Data d" lnírio c rim do Pcdiuo 

Stotus dos recursos I Status Ú3.< torcfas f Status dos ~lat<riais 

Lista de lvlatcriais Atual / Desenhos 

Pr.xessos /RastreabilidJcre du Produto 

Refugos / r G_ as_t_os _____ ___ ___ --.J 

Execução 

lVIES 

r\Jocação d~ Hccur.<!Y.! I St~lttS 

S.:qü~nciam~nto d e operações 

Control.: de do.:umentos 

Coleta e a<rui~ ição de dados 

(kr.:uci:ün~nlo lk tarefas 

Status do cstO<JU.: .:111 processo 

C=tiio da Qt13lidaclc 

Gestão de Processos 

Rastr.:amcrrto dos prod!thls 

Foco no produto-

De.: i~~ d<- chão M 
t<ihri l·a 

F igura 9 : Possíveis fluxos de dados do 1vJRP ll para o 1\IIES 

Adaptado de MESA (2002) 

Segundo a MESA (2002) a aplicação do MES fornece às empresas a possibilidade de 

rastreamento das atividades do chão de fábrica cum grande precisão (horas/minutos), o 

qua l, integrado com a programação tina da produção, nos fornece rápidas reações às 

mudanças. 

Segundo CORRÊA et ai. ( 1997), o níve~ de decisão d~ ~ffiS é de fato á mais baixQ do 

processo do MRP li. lsso significa que a programação mais detaltrada:; aquela feita 110 

âmbito das operações, seqüências de ordens dentro de um período de planejamento é de 

responsabilidade do MES. De fc1 to, o lvlliS é responsável pela interface ·entre o sistema 

de planejamento e a fábrica (Figura 9). 

2.5.1 Beneficios doMES 

Segundo a MESA (2002), os rea is benefícios- do MES, que fomm- verifí(;(ldos em \Hna 

grande variedade de empresas de manutàtura que se uti lizaram do sistema foram: 

Redução do tempo de ciclo: 66 % das empresas entrevistadas informaréfffFqrre o tempo 

de ciclo reduziu em 45% ou mais. Segundo o dicionário COX & BLACKSTONE JR. 
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(1998) o tempo de ciclo refere-se ao tempo deconído entre a entrada do material no 

recurso produtivo até a sua saída desse recurso; 

Redução de estoque em Qrocesso: 57% das empresas entrevistas observaram uma 

redução de estoque em processo de 25% ou mais. Segundo o dicionário COX f<

BLACKSTONE JR .. (I 998), estoque em processo são os componentes nos vários 

estágios da tãbrica, incluindo todas as matérias primas que foram tançadas no chão pe 

fábrica para serem produzidas e os materiais completamente produzidos que esperam 

uma inspeção de qualidade c aprovação para se inserirem no estoque de proqutos 

acabados; 

Redução do Lead Time: 63% das empresas vefi.ficaram uma redução no lead tim~ de 

35% ou mais; 

Outros benefícios apontados foram : 

~ melhorias na qualidade dos produtos e redução de defeitos; 

~ Redução ou eliminação de fluxo de papéis no chão de fábrica; , 

~ Retorno médio sobre investimento de aproximadamente 14 meses. 

2.5.2 Funcionalidades do rvfES 

Segundo a 1v'JESA (2002) as principais funcionalidades de um .MES·são: 

• Alocação dos Recursos e seu Status 

Essa funcionalidade faz o gerenciamento de máquinas, ferramcrrtas, materijlis, 

documentos, os quais devem estar disponí veis para que a operação possa ser iniciada. 

Propicia hi stórico detalhado dos recursos, garante que o equipamento está dcvidarnynte 

preparado e fornece sua situação em tempo real. 

o Seqüenciamento Detalhado das Operações-

Propicia uma seqüência de operações baseada em prioridades, atributos, características, 

associadas a uma unidade de produção específica. Trabalha com capaódade finita e 

tenta seqüenciar operações a fim de se reduzir tempo de set-up, atender o pedido dentro 

do prazo estabelecido, etc. 

• Despacho nas Unidades de Produção 

Gerencia o fluxo de produção na forma de ordens ou lotes. Envia informações pa 

seqüência em que as ordens necessitam ser feitas e as altera em tempo real à medida que 

os eventos ocorrem no chão de félbrica. 

1l 



,, 

Capítulo 2 

• Controle de Documentos 

Controla relatórios e formulários que devem ser guardados junto à unidade de produção, 

tais como instruções de trabalho, desenhos, procedimentos padrões de produção, notas 

de moditlcações de engenharia, comunicação ente turnos, além de editar informações 

"como planejada" e "como realizada". Controla documentações ret"erentes a normqs 

ambientais, saúde, segurança e informações lSO, e também realiza procedimentos para 

ações corretivas. Também faz o arquivamento-de dados hi.st0rjcos. 

o Coleta/ Aquisição de Dados de Chão ele Fábrica 

Os dados podem ser coletados no chão de fábrica tanto manualmente c~mo 

automaticamente do equipamento para se ter um supervísíonamento em tempo real. 

• Gerenciamento do trabalho 

Propícia "status" do time de fimcionários em tempo real. Controla e faz relatórios de 

presença dos funcionários, propicia o- rastreamento de atividades indiretas co~10 

preparação de materiais e ferramentas. Pode interagir com a funcionalidade alocação 

dos recursos para otimizar tarefas. 

o Gerenciamento da Qualidade 

Propícia análise em tempo real de medidas colerndas do chão de fábrica para realízaPo 

controle de qualidade e para identificar problemas que necessitem atenção. O sistema 

pode também recomendar ações corretivas, correlacionar - ações e result~dos 

determinando a causa . 

• Gerenciamento do Processo 

Monítora a produção e automaticamente corrige ou propicia um apoio à decisão aos 

operários, a fim de se corrigir e melhorar as atividades procluüvas. Essas atividadrs 

podem ser intra-operacionais, focando especificamente em máquinas ou equipamentos a 

serem monitorados e controlados, como também podem- ser atividades 

interoperacionaís, ou seja, na qual pode existir um rastreamento do processo ele uma 

operação para outra, Pode-se incluir também alarmes para assegurar que a- pessoal ~stá 

informado sobre mudanças de processo que estão fora das tolerâncias aceitáveis. 

• Gerenciamento da Manutenção 

Rastreia e direciona atividades para garantir que má qui nas e ferramentas estejam 

disponíveis para a produção, além de assegurar um seqüenciamenta- periódico péJra 

manutenção preventiva e acionar alarmes para problemas imediatos. Mantém hi stórico 

de eventos ou problemas para diagnósticos fi1tqros. 
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o Rnstrenbilidade de Produtos e Genealogia 

Dá a visibilidade da localização do trabalho naquele momento e qual a s~1a 

disponibilidade. Além disso, inclui quem está fazendo aquele trabalho, lista de 

componentes por fornecedor, lote,_ número de série, condições atuais de predu~ão, além 

de qualquer alarme, retrabalho ou outras exceções relacionadas ao produto. O 

rastreamento on-line gera um histórico de registros- que propicia rastreabilidade de çada 

componente e o uso de cada produto final. 

A genealogia do produto final é mantida para questões de garantia ou recaH. Se t~i 

encontrada uma falha em um lote de arruelas, o tàbricante eleve estar apto a determinar 

o produto tlnal no qual as am1elas foram montadas e responder aos- cliefltes 

prontamente. 

Os sistemas lvlRP 11 e ERP são feitos para intormar que uma quantidade de materirt 

sa iu de algum lugar e foi para outro lugar, informando que lugar é esse. O que 

aconteceu com o material enquanto ele estava alocado-a uma- ordem não é acompanha~o 

pelo .MRP. Às vezes, uma ordem de produção passa por numerosas operações, em 

numerosos centros produtivos. Quando uma empresa tem interesse em saber, em 

detalhes, o que ocorreu com os materiais envolvidos- enquanto uma ordem de prodHção 

estava aberta, terá de usar um módulo de SFC (CORRÊA et ai. , 1997). 

• Análise de Pe1formance 

Fornece relatórios da situação atual das operações de manufatura através ela comparação 

com dados históricos e resultados esperados. Resultados da performance inclu~m 

algumas medidas tais como: utili zação ele recursos, disponibilidade de recursos, tempo 

de ciclo elo produto, conformidade com o seqüenciamento e com os- padrões. Qs 

resultados podem ser mostrados via relatório ou "on tine" como uma ava liação da 

performance atual. 

2.6 Sistema de Supervisão, Aquisição e Contl'ole de Dados 

2.6. I Introdução 

O termo SCADA sig nifica "Supervisory Control-andData Acquisi.tion'' . É um.s~st~ma 

composto por um conjunto ele ferramentas avançadas para atender às necessidades de 

gerenciamento de processos, possibilitando a comunicação com diversos sistemas. 

Através de um ou mais computadores ligados a uma rede de equipamentos eletrônicos 

de chão ele fábrica, o sistema é capaz de fornecer informações instantâneas do processo 
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monitorado, tais como: peças produzidas, tempo de máquina parada, motivos de parada, 

tempo de ciclo, etc. , além de poder realizar o controle da processo em questão. 

O sistema SCADA é utilizado desde plantas industriais até automação predial. Porém, a 

utilização destes sistemas se dá , na sua maior parte, em indústria~ d-e pnxe~W-oontínup, 

devido à própria natureza desses processos que exigem monitoramento e controle em 

tempo real e também, devido à facilidade- ~obter dados- dos- €fjuipmnent:os=-do chãp ele 

fábrica dessas indústlias. 

O sistema SCADA roda no ambiente DOS, VMS e UNTX, e nos {!ltimos- anos- todo~ os 

vendedores desse software mudaram para NT e alguns para o Linux. 

Os produtos SCADA são multi-tarefas e são baseadoscnuma base-de ct<rctosc errrtem-qo 

real (RTDB - real-time database) situadas em um ou mais servidores. Os servidores são 

responsáveis pela aquisição e manipulação dos dados (alarmes, cálcutos-, entrada qe 

dados, armazenamento de dados) através de um conjunto de parâmetros aos quais estão 

conectados. Entretanto, é possível ter servidores dedicados paFa tarefus- particu~ares. 

2.6.2 Níveis do Sistema SCADA 

A estrutura lógica do sistema SCADA está dividida em 3 níveis: 

l . N ível de Máquina: consiste em todos os hardv,,ares do chão de fábrica, tais como 

sensores, dispositivos e equipamentos motorizados. Geralmente não existem 

softwares implementados neste nível; 

2. Nível ele controle ele movimentação ele equipamentos: consiste do controlador de 

equipamentos (PLC) no controle elos equipamentos mecânicos: Esse sistefl"\a 

preocupa-se com o envto de comandos de máquina para o equipamento correto 

através de PLC. Estado atual dos equipamentos-, relatólios de fathas- e histórico ~e 

"logins" são manipulados nesse nível. Ainda, este nível é usado para capturar e 

enviar dados e comandos do nível de máquina. 

3. Nível de Controle Logístico: tem como objetivo gerar ordens de manutenção e 

executá-las. Com base na locação atual de cada item, na urgência do pedido e qa 

disponibilidade de equipamentos, o sistema detennina a mais rápida e eficiente rota 

para serviços de manutenção. 

2.6.3 Funcionalidades do Sistema SCADA 

Mostraremos a seguir, algumas das funcionalidades dos sistemas SCADA. 

Alarmes: Os alarmes são usados- para indicar EJuaisquer condições- anorma i s~ comO- .o 

status de um equipamento. Os alarmes, normalmente, possuem diferentes prioridades 
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para cada tipo de condição, que podem variar desde baixa (somente para informação) 

até muito alta (emergência). 

Aquisição de dados: aquisição de dados das estações remotas de VO via driver~ de 

comunicação; 

Controle: controle automático em malha fechada ou controle via atuação do operador; . 

Displays de Processo: representações grátlcas dos equipamentos de campo atualizadas 

automaticamente para retratar uma situação atual; 

Stand bv sistemas duplicados em espera com a capacidade de tomar o controle no caso 

de uma falta do sistema operacional; 

lntertàces com outros sistemas: transferência de dados para sistemas corporativos; 

Segurança: controle de acesso por usuário aos vários componentes do sistema; 

Gerenciamento da Rede: monitoramento das condições de comunicação da rede; 

Gerenciamento de base de dados: comunicação com base de dados via ODBC ((/pen 

data base connectivity). 

Históricos: permitem armazenar dados de processos para análises fi.1turas. 

Controle Estatístico do Processo (CEP): permite uma análise estatística do processo 

monitorado. É uma poderosa ferramenta para que se possa verificar: se o processo ~stá 

executando de acordo com as suas necessidades, e errtão controlar suas variáveis para 

um melhor resultado. 

2.6.4 Benetlcios elo Sistema SCADA 

Podemos citar alguns dos benetlcios do sistema SCADA, tais como: 

o T n formações instantâneas; 

• Redução no tempo de produção; 

e Redução de custos de produção; 

• Precisão das intormações; 

e Detecção de tàlhas; 

• Aumento da qualidade elos produtos; 

e Aumento da produtividade. 

2.7 Coleta de Dados 

O sistema de aquisição ele dados é dividido, basicamente, em duas partes: coleta ele 

dados e comunicação. A primeira pode ser subdividida em três modos: CNCs e CLPs, 

sensores e sistemas de monitoramento dedicado (MEIRELES, 2000}.- enquanto qt!e a 
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comunicação é a responsável pelo env1o dos dados coletados das máquinas para os 

solhvares de supervi são. 

O próprio programa CNC de uma máquina de usinagem, através dos relés existentes nps 

painéis elétricos, e o CLP, podem fornecer alguns dados relevantes. Os sensores tàzem a 

ligação entre o processo e os sinais elétricos que serão analisados, em últrrmr instância, 

por um sistema de supervisão (KÓNIGt apud (!viEfRELES, 2000}, possibilitando 

monitorar o funcionamento das máquinas no chão de fábrica. Segundo (CAETANO, 

2000), os sensores mais comuns são: Força, Potência, Aceleração e E missão Acústica-. 

O sistema de monitoramento dedicado é um equipamen to responsável por aumentar a 

inteligência das máquinas. Ele é composto por um sensor e um circuito etetrônrco qye 

faz o tratamento do sinal de sensores. Ele fornece, então, um sinal tratado que pode ser 

lido por algum sistema externo ou ligado diretamente no- CNC da máq~tina 

(MEIRELES, 2000). 

Para que o monitoramento realmente ocorTa, deve-se definir quais·irrformações do ch~o 

de fá brica serão úteis para a empresa. A partir daí escolhe-se, adequadamente, quai s 

dados fo rnecerão as informações requisitadas c qual o melhor mo do de cotetar ~sses 

dados. 

Alguns dados não podem ser obtidos automaticamente, seja por CNC, CLP, sensor qu 

pelo sistema de monitoramento dedicado. Será necessá rio o auxílio do operador para 

que algumas informações sejam adquiridas diretamente do chão de fábrica. Ness~s 

casos, usa-se um coletor de dados, que pode estar na forma ele uma botoeira, através do 

qual o operador entrará com a informação desejada (MElRELES, 2000). 

Algumas infor mações ele ocorrência, tais como início e fim de ciclo, podem ser obtidas 

diretamente do programa CNC ela máquina. Porém, essas i-rrformaçàes não s~o 

suficientes pa ra a rea lização, por exemplo, da contagem de peças, uma vez que a 

máquina pode executar o programa sem peça (ciclo em vazio). Para uma- peça s~r 

usinada , é preciso remover sobremetal. Quando isto acontece, há um aumento na 

potência consumida pelo motor e um aumento na emissão acústica, geradas-peta conta~o 

da ferramenta de corte com a peça e que são detectados pelos sensores de potência e de 

emissão acústica respectivamente. Assim, uma análise conjunta elos sinais de início de 

4 
KÔN IO, \V.; KLU~IPER , T .. ~ [on i t oring nnd s.:nsor conc~pls for higher proc~ss rdiability. In: fNTERl'";\TIONAL CJRJ}.'TJJNG. 

5 .. Cindmuti. p. 26-28, 1993. 
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ciclo com o aumento da potência e da emissão acústica é capaz de determinar 

automaticamente se houve ou não remoção de sobremetal. (MEl RELES, 2p00). 

2. 7. I Sensores 

O uso de sensores para a realização do monitoramento das máquinas e processos tem se 

tornado cada vez mais comum nas indústrias que buscam um aumento da qualidade e 

produtividade, uma vez que eles tà rnecem informações mais precisas e confiáveis. 

Essas informações, se forem utili zadas para, por exemplo, realizar o diagnóst ico preciso 

dos problemas das máquinas e dos processos e; analisar a produtividade real e o statps 

da produção, farão dos sensores um importante alicerce na construção de um sistema ele 

informação ela manufatura (:MEIRELES, 2000). 

O u so de múltiplos sensores (combinação ele diferentes sensores) tende a se tornar uma 

prática comum nas empresas. Praticamente todas as empresas que oferecem sistemag. ~e 

mo ni tora mento têm pelo menos dois tipos de sensores no mercado. Eles combinam, por 

exemplo, medição ele potência com informações dos sinais de emissão acústica. T~ to 

pode trazer vantagens, po1s aproveita as diferentes características ele cada um dos 

sensores, aumentando a faixa de aplicação -e confiabilidade da sistqma 

(KRISiiNAMURTIIY/ apud (lVEETRELES, 2000). 

O monito ramento dos sistemas de usinagem é necessário para assegurar um ótimo 

desempenho dos processos e das máquinas. O tàco do mon itoramento pode ser ta nto- a 

máquina (monitoramento do desempenho e diagnósticos), a ferramenta (desgaste, 

alinhamento, lubriticação), a peça (dimensões e geometria, mgosidõde, taterâncias) e o 

próprio processo (formação de cavaco, temperatura, energia consumida). 

2.8 Arquitetura de Integração 

A Figura lO mostra uma arquitetura entre os sensores ou dispositivos responsáveis ~or 

coletar os dados, a rede de campo, o software de supervisão (SCADA), o software MES 

e o sistema ERP. 

5 
KR ISIINA:\ IURTHY, R.: S~nsor-fi>sion for identification of process t><:rfonnanc.: in d~~l> bole drilling. rn: INT ERNATIONAI. 

~IAt'<UFi\CTIJR ING ENGINEF.RING CONFF.RENCE. Uniwrsity of Conn~cticut. Proceedings, London, Fr~und. [!. 45•1·456, 

1996. 
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Segundo CAETANO (2000), a rede de campo é o componente do sistema de supervisão 

que coleta o_s__ sinais provenientes dos sensores e os transmite para os softwar~~ de 

supervisão. 

O software de supervisão (SCADA) tem como objetivo principal o monitoramento ~lo 

chão de fábrica , através ele uma base de dados em tempo real (real time database), ou 

seja, a fiwção principal do SCADA é mostrar o que está ocorrendo no chão de fábrica 

naquele exato momento. 

Já os sistemas 1vfES possuem funcionalidades que auxiliam no processo de tomada çle 

decisões baseado em tàtos históricos, num horizonte de planejamento mais longo, se 

comparado com os sistemas SCADA. 

Por tirn, toi colocado nessa arquitetura o sistema ERP, o qual possui firncionalid~des 

para a integração entre todos os departamentos da empresa. 

Figura lO: Arquitetura de Integração 

Adaptado de CAETANO (2000). 
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2.9 lnfomwçõcs do Chão de Fábrica 

Segundo CAETANO (2000), existem dois tipos de informações. As inforrnaçõ~s 

gerenciais, como aquelas relacionadas ao lead time, peças produzidas, etc.; e as 

informações de caráter tecnológico, ou seja, relacionadas ao funcionamento da máquina, 

auxiliando no direcionamento de ações a tim de se aumentar o desempenho da máquina 

e talvez do chão de fábrica. 

2.9. 1 Informações Gerenciais 

As informações gerenciais serão usadas nos processos relacionados com p 

planejamento, a programação e o controle da produção. A Tabela 2 mostra grande parte 

das intormaçôes gerencias que poderão ser obtidas a partir da coletada atrtomática de 

dados do chão de fábrica . 

Quantidade de peças produzidas por OF Tempo de Fila 

Quantidade produzida por turno Tempo de espera 

Número de peças defeituosas Tempo de set -up 

Tempo de máquina parada Tempo de proeessarnenio 

Tempo de ciclo Identificação de máquinas-gargalo 

Rastreabilidade do lote Capacidade utilizada 

Tempo de movimentação Capacidade das máquinas 

Tabela 2: Info rmações Gerenciais 

2.9.2 Informações Tecnológicas 

As informações que dizem respeito ao funcionamento e operação das máquinas s~o 

chamadas de informações tecnológicas. Essas informações auxiliam na tomada de 

decisões, visando na melhoria do desempenho dos equipamentos. 

As informações tecnológicas mais comuns nas operações de usinagem são mostradas na 

Tabela 3. 

Tempo de aproximação da fe rramenta 

Tempo de afastamento da ferramenta 

Situação da ferramenta 

Confiabilidade da máquina 

Motivos de parada para manutenção 
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Paradas por vazamento 

Informações relativas ao fluido de corte 

Peças por dressagem 

Tabela 3: Informações Tecnológicas 

As informações tecnológicas variam em virtude do equipamento, pois as variáveis ~e 

interesse estão relacionadas, muitas vezes, a características muito pat1iculares de 

operação de uma máquina em específico e/ou de um determinado processo. 

A opção de leitura de algumas informações deve estar vinculada a uma finalidade pré

determinada, pois existe o custo de se obter essas informações. 

2.10 Importância da Integração entt·e os Sistemas de Gestão da Produção e Coleta 

Automática de Dados 

Umas das diferenças entre o planejamento e a programação da produção é o horizonte 

de planejamento. 

O planejamento de longo e médio prazo age na maior parte do tempo preventivamente, 

ou seja, tentando reduzir ao máximo as inconstâncias que poderão surgir no chão de 

fábrica . 

Já o planejamento de curto prazo tem um papel tanto preventivo, que é o de detalhar o 

que foi planejado no médio e longo prazo mas, fundamentalmente, ele possui um papel 

coJTetivo, ou seja, verificar o planejado com o que está sendo realmente realizado e se 

houver diferenças, agir con·etivamente e reajustar os planos. 

É no nível de chão de fábrica, onde a programação. da produção. é realizada, q4e o 

monitoramento dos recursos e do status dos pedidos é necessário, para que sejam 

detectados desvios e que sejam tomadas ações corretivas. 

Ações corretivas são feitas gera lmente realizando-se reprograrnações, a qual ocorre 

t-:1zendo-se alterações na lista de despacho. A lista de despacho é uma ferramenta que 

determina a seqüência de trabalhos no curto prazo. O maior problema da programação 

da produção é saber como realiza r as reprogramações. 

Tal como os módulos do nível tático, a função de seqiienciamento depende de dadps 

acurados e em tempo real, para criar uma lista de despacho de acordo com a realidade 

do chão de fabrica c dos prazos de entrega ajustados pelo nível tático (LlNDAU, 1997). 
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É nesse contexto que a coleta automática de dados, realizada de forma rápida e precisa 

tem fundamental imp01tância para o planejamento de cu1to prazo e, conseqüentemente 

para o médio e longo pr(\zo. 

Muitas empresas de manufatura usam sistemas de planejamento e controle da pmduç~o 

para planejar e controlar o tluxo de materiais eficientemente. Muitos desses sistemas 

produziram poucos resultados devido à falta de informações acuradas e. em tempo: real 

(VOLLMANN et ai. , 1993). 

Atualmente, o tempo entre um evento ocorrido no chão de fábrica e seu registro er11um 

sistema é demasiadamente longo. 

Para suprir essa lacuna temporal existente entre o chão de fábrica c os sistemas 9e 

controle, as empresas utilizam-se de estoques c lead time de segurança. Tomando essas 

ações, os níveis de estoque aumentam e o probtema em si não fica resolvido (UNDA{J, 

1997). Altos níveis de estoque, conseqüentemente, resultam no encobrimento de falhas 

e em uma má visibilidade daquilo que está ocorrendo no chão de fábrica. 

Um outro problema são as informações erradas, ou seja, os dados coletados do chão de 

fábrica contém erros, os quais variam desde a quantidade de peç.1s produzidas até o 

número da ordem de produção que determinado lote ou peça se refere. lsso dá espaço 

para uma pobre acurácia dos registros. A acurácia dos regrsrros de estoque. é vital para 

qualquer empresa, principalmente quando ela for se utilizar do ivlRP. Um registro ele 

estoque, por exemplo, que indica uma quantidade menor do que a existente, poçle 

resultar numa liberação de urna ordem de produção desnecessária, fazendo com que se 

aumente os estoques e se perca capacidade. Do contrário, ou seja, registro indicarrpo 

uma quantidade maior que a existente, seria uma diminuição de estoques e até uma 

interrupção dos traba lhos. 

Não há dúvidas de que existem uma série de distúrbios no chão de fábrica. Os sistcm~s 

de planejamento e controle da produção existem justamente para tentar diminuir as 

incertezas que ocorrem nesse ambiente. 

O ambiente no nível operacional é extremamente dinâmico, em fu nção elos vários 

eventos imprevisíveis. Com informações acuradas e em tempo real, tà rnecidas à funçpo 

de programação ela produção, a união entre recursos e seqüenciamento da produção é 

melhorada e as reprogramações da produção são realizadas de -forma mais rápipa e 

precisa. 

Outro fato importante a ser levado em consideração é a confiabil idade e veracidade <tos 

dados e informações coletados no chão de fábrica a serem utili zados pelos níveis 
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estratégicos de alguns processos tais como o de gestão da demanda e o plano de vendas 

e produção, processos esses de relevância indiscutível no atual cenário competi ti vo das 

empresas de manufatura. 

O que se tem amplamente observado é que as necessidades das empresas em relação à 

obtenção de informações confiáveis elo chão de fáb rica para auxílio na tomada de 

decisão em níveis gerenciais são muitas vezes deixadas de lado em fi.mção da ausência 

de uma arquitetura baseada em software e hardware de coleta e aquisição de dados que 

considere a integração dos processos de gestão da produção com os- de gestão do ~hão 

de fábrica (FAVARETTO, 2001). 

Portanto,. aumento da produtividade, maior vantagem competitiva e aquisição de qm 

segmento de mercado cada vez mais amplo poderão ser alguns elos bons resultados 

obtidos do trabalho conjunto entre sistemas de gestão da produção e a coteta automática 

ele dados. 

Além disso, considerando-se tambén1 que esses sistemas possam utilizar-se de 

indicadores de desempenho para a melhoria dos processos vitais de uma empresa, 

necessários para se atingir os objetivos estratégicos da organização, ganhos ajnda 

maiores poderão ser adquiridos. 

2.11 Estratégia de .Manufatura 

O principal objetivo de uma estratégia de manufatura é suportar a organização 1~0 

atingimento de vantagem competitiva sustentada de longo prazo. Nesse sentido, há 

cinco dimensões competitivas principais nas quais a rnanutàtura pode contribuir p~ra a 

competitividade da organização (CORRÊA & GTANESJ, 1993). 

Segundo PTRES (1 995), as dimensões competitivas também costumam ser chamadas de 

prioridades competitivas, objetivos da manutà tura e missões da manutàtura. Elas pode-In 

ser definidas como um conjunto de prioridades que a indúst ria terá para competir no 

mercado. 

W HEEL WlUGHf ( 19n), sugere que as medidas de desempenho <.te vem estar eJn 

consonância com a estratégia da organização e, conseqüentemente, com suas dimensões 

competitivas. 

Uma das formas de se representar as dimensões competitivas é através do modelo 

acumulativo ou "cone de areia" (Figura li). Esse modelo sugere que uma pré condição 

para um melhoramento duradouro é a melhoria no desempenho da qualidade (SL!).CK, 
I 

2002). 
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Custos 

Rexibilidade 

Desempenho. nas Entregas 

Qualidade 

Figura 11: Modelo Acumulativo ou "Cone de Areia" 

Adaptado de FERDOWS & DE MAYER (1990) 

Os outros desempenhos serão consequência do desenvolvimento contínuo da qualidade. 

Somente quando a qualidade tiver um nível minimamente aceitável, a próxima 

dimensão (contlabilidade) deverá ser atacada. 

Atingindo-se um LÚvel adequado ele contiabilidacle, o próximo passo sena foco na 

velocidade das entregas e assim sucessivamente, até que se ati ngisse a dimensão custos. 

Esta última dimensão seria então, consequência do bom funcionamento das demais. 

Seria então nesse estágio, onde as empresas obteriam seus maiores ganhos. A [i' igura 12 

mostra que todas as dimensões competitivas se apóiam e se reforçam umas às oup·as. 

Custo 

/ ~ 
Velocidade +---+----~ ConfiabHidade 

\ I 
Qualidade ----i". Flexibilidade 

Figura 12: Custos como consequência das demais dimensões competitivas 

Adaptado de SLACK (2002) 
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Abaixo, detalharemos as 5 (cinco) dimensões competitivas de manutà tura: qualidade, 

velocidade de entrega, contlabilidade de entrega, tlexibi lidade e custo. 

2. 11 . 1 Qualidade 

As detlnições para o que significa qualidade variam, mas a que ·contérrr a maioria dfs 

idéias aceitas nos negócios atualmente tratam a qualidade como a medida da sa tisfação 

do usuário, no que se refere a bens e serviços que satisfaçam as expectativas do mcrmo 

(ARNOLD, 2001). 

Para o usuário, a qual idade depende da expectativa fo rmada sobre o desempenhQ do 

produto. O cliente não se importa sobre o porque de um defeito, mas sim se ele existe. 

GA RVI N {1 987), deti.ne oito dimensões que compõem a prioridade competifiva 

qualidade. São elas: 

Desempenho (Perfo rmance): É a característica operacional prió.láría de um produtp, 

envolvendo valores quantitativos. Ex.: a potência de um motor. 

Característica: característ icas secundárias, que diferenciam um produto de seus 

concorrentes. Por ex.emplo, um cont role remoto associado a um vícteo cassete. 

Confo rmidade: atendi mento aos padrões e especificações estabelecidas, sendo essa a 

responsabilidade da manutàtura. 

Con.fiabilidade: retere-se a capacidade ele um produto ter urn funcionamento adeqL\ado 

du rante um certo período de tempo. 

Durabilidade: é a capacidade de um produto pem1anecer fu ncionanda mesmo qu~ndo 

sujeito a cond ições adversas ou a um uso tl·equente. 

Serviço ou Assistência Técnica: característica intangível, como disponibili1ade, 

velocidade, cortesias e competência de pessoa l. 

Estética: aspectos relacionados à estética do produto, aparência. 

Qualidade Percebida: relativa a aspectos intangíveis, como a reputação da empresa ou 

performance no passado c não somente ao produto em si, essa dimensão especifípa a 
I 

imagem do produto perante o cliente. 

Além da satisfação dos cl ientes externos, a qualidade também busca a satisfação dos 

clientes internos, que são as pessoas envolvidas nos processos produtivos dentro da 

própria empresa. 

Mais uma vez, percebemos a forte relação existente entre as dimensões competitivas. 

De acordo com Slack (2002), a qualidade acarreta mais do que apenas essa virtude em 
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si. Sem erros no processo de manufatura o tluxo de materiais pela fábrica pode ser 

acelerado (dimensão velocidade). A baixa qualidade não apenas prejudica o fluxo 1e 

produção como também o torna menos confiável, comprometendo-se o fornecimento 

entre os estágios do processo. Quando um estágio seguinte não tem confiança em s-~u 

predecessor em entregar no prazo estipulado, usar-se-á estoques em processo a fím de 

suprir essa desconfiança, gerando-se os custos não só dos materrais em processo cçrno 

do uso ineficiente dos recursos. 

2. 11 .2 Dimensão Velocidade de Entrega 

Segundo Slack et ai. (1995), velocidade de entrega significa [ ... ] "quanto tempo os 

consumidores precisam esperar para receber detenninado produto ou serviço [ ... }". 

A rapidez da operação interna também é importante para uma empresa. "A resposta 

rápida aos consumidores externos é auxiliada sobretudo pela rnpidez da tomada de 

decisão, movimentação de materiais e das informações internas da operação". 

De acordo com NELL Y e/ a/. ( 1995), o tempo se caracteriza como uma vantagem 

cha ve. As formas como as empresas gerenciam os prazos e a pontualidade na produção, 

em vendas e em distribuição, representam novas fontes-de va ntagem competiti va . 

Algumas dessas vantagens são: os clientes passam a planejar suas compras com 

antecedência menor, podendo postergar suas decisões até o momento em que necessite 

daquele bem; o cliente pode reduzir o tempo de ciclo produtivo, devido a redução do 

tempo de obtenção de suprimentos, melhorando assim sua previsãrr de vendas; 

diminuindo-se estoque em processo c conseqüente redução ele custos ( GlANES I & 

CORRÊA, 1993). 

Segundo Slack (2002), os beneílcios internos da rapidez de resposta são· :--

• A velocidade reduz a atividade especulativa: em ambientes com a tipologia de 

produção para estoque, a atividade especulativa é grande devido às incertezas c\a 

demanda. Quanto menor for o ciclo produtivo, poder-se-á postergar ao máximo 

a produção, diminuindo-se ass im os erros ocorridos nas previsões; 

o A velocidade reduz des12esas indiretas: fluxos rápidos de operações precisam de 

menos organização e esforço internos para apoiar o pedido ou a ordem na sua 

jornada através da operação - menos despesas industriais e menos custos; 

• A velocidade reduz o material em processo: quando um materrat passa 

rapidamente por uma operação, não pode perder tempo sob a forma de material 

espera11do para ser processado. 
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• A velocidade exRõe problemas: com percurso rápido do fluxo de materiais e, 

conseqüentemente, com baixo nrvel de- estoqne, ga rga los e etos mco-s- são 

expostos e assim, podem ser melhorados_ 

2. I L.3 Dimensão Confiabilidade de Entrega 

Segundo SLACK ( 1995), contiabilidade de entrega significa fornecer bens e serviços 

aos consumidores no prazo prometido. 

Segundo CORRÊA & GlANESI (1993), com a tendência generalizada de se reduzirem 

estoques, as empresas passam a necessitar entregas mais freqüentes e estáveis por parte 

de seus fornecedores, já que, com baixos níveis de estoque de segurança~ o atraso '1o 

fornecimento pode repercutir em parada na produção, gerando altos custos para a 

empresa. 

Ainda segundo CORRÊA & GIANES1 (1993), além das vantagens externas de um 

serviço mais confiável ao cliente, as vantagens intemas também são signiticativ~s, 

gastando-se menos tempo "apagando incêndios devido a falta ele confíabilidade de um 

sistema (máquinas quebrando, entregas atra-sando, defeitos sendo gerndos,etc} e focapdo 

mais na melhoria dos processos. 

Alguns autores, tais como BUFf A & SAR1N ( t987) crpud IJffiES (1994) ressrrtram Cfrje 

tanto a confíabi I idade quanto a velocidade nas entregas podem, dependendo dos 

objeti vos do cliente, sobrepor dimensões como custo e qualidade. 

2. 11 .4 Flexibilidade 

A Llexibiliclade, segundo Neely e / a/. (1995) e Slaclcera/. (1 995}, é entendida como a 

medida da capacidade de mudar para atender variações da demanda, ou seja, como e 

com quanto tempo o sistema ele ma nu fatura resp-onde às várias mudança-s. 

De acordo com COX JR. (19g9) a flexibilidade é essencialmente uma medida de 

desempenho de um processo de mudança, derivando da eficiência do sistema produtivp 

não em produzir produtos, mas em mudar tanto a quantidade como os tipos dos 

mesmos. 

Slack (2002) define que: "[ ... ] uma operação flexível é aquela que mantém e melhora 

seu desempenho apesar do impacto e das turbulências de um ambiente incerto e de uma 

variedade de condições sob as quais ela tem de operar [ ... ]". Alguns ripas de 

flexibilidade são: 
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Flexibilidade de mix: pode ser entendido como o número de componentes manipulados 

por um equipamento, ou ainda, a gama de características de um componente manipula9a 

numa máquina. Um processo de manufatura pode gerar um pequeno número de 

diferentes componentes~ porém eles podem ser muito diferente um em retação ao ourr. 

Uma das maneiras de se medir t1exibilidade na produção de novos componentes 

(cllangeover.flexibility) é medir a quantidade de- snbstituição de comp-orrerrtes num daçlo 

período de tempo. Entretanto, precisa-se conhecer o grau de diferenciação do novo e do 

velho componente. 

Flexibilidade de volume: a variação de volume depende como os- lrmites de ·capacichtfe 

são ajustados e qual a rigidez desses limites. A t1exibilidade pode ser medida em termos 

de flutuações médias de volume que ocorrem num dado período de tempo, dTvrdido Hei o 

limite de capacidade. 

Flexibilidade de novos produtos: habilidade de ·produzir ou introduzir novos prod\1tos 

ou de modificar os já existentes; 

Flexibilidade de entrega: habilidade de mudardrrtas de entrega plmrejachts ou as-snmid
1
as. 

A flexibilidade tem um papel muito especial dentro dos cinco objetivos de desempenho, 

pois ela é um meio para se atingir os outros objetivos e não necessariamente um finr ~m 

si mesma, ou seja, as operações precisam ser tlexíveis para melhorar a contlabilidadc, 

velocidade, qualidade e custos (SLACK, 2002) . 

2. 11.5 Custos 

Atualmente, essa tem sido considerada a dimensão competitiva mai-s- impurtante c'as 

organizações, pois custos baixos de ma nu fatura sempre terão influê ncia estratégica, ou 

seja, por um lado permitem às organizações- competirem por preços mais- baixos e, pqr 

outro, se as condições de mercado permitirem preços maiores essa redução de custos 

possibilita aumento das margens delucm (CORRÊA & GTAí'.ffiSI; 199.3). 

Segundo PIRES ( 1995), uma estratégia que prioriza a dimensão ·custo geralmente e~tá 

baseada em três conceitos dentro do ambiente empresaria l, que são: economia de escala, 

curva de experiência (aprendizado) e a produtividade. 

Existem diversos custos envolvidos numa empresa. Alf,'1lllS deles são: custos 

relacionados aos funcionários ; custos de instalação, tecnologias e equrpc!mentos; cust~s 

de materiais; custos de desperdícios, custos de subcontratação, horas extras, custos com 

preparação de máquinas (set-up), etc. 
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Slack (2002) afirma que a composição dos custos totais de uma fábrica vana 

consideravelmente com o tipo de indústria, porém em média os custos com-mão de ob~a 

giram em torno de 15%, os materiais e componentes comprados representam cerca de 

55% e os custos indiretos têm uma média de 3~/o. Ainda, segrrmto a autor, P«\a a 

redução dos custos indiretos basta melhorar as outras dimensões competitivas. 

Nesse sentido, fábricas produtivas tendem à: 

• Ter menos material em processo; 

• Ter fluxo mais rápido; 

• Ter perdas e refugos menores; 

• Balancear a capacidade, evitando-se garga los no fluxo de material ; 

• Tnvestir em programas de qualidade; 

Sobre este último item, Slack (2002) coloca que podemos pensar nos- custos de 

qualidade sob quatro aspectos: custos de prevenção (evitando que erros aconteçam); 

custos de inspeção (checando para ver se erros ocorreram); custo das fulhas rntcrffi}s 

(erros que ainda estão dentro da empresa); c custos das falhas externas (falha dos 

produtos após chegarem às mãos do consumidor): Ainda, de acordo com Stack (2004), 

os custos de prevenção são os menores e os esforços nesse sentido são os que trazem os 

melhores resultados. 

Este é mais um exemplo que vem ratifícar o posicionamento dado anteri-ormente de qqe, 

melhorando-se progressivamente as outras dimensões competiti vas, naturalmente a 

dimensão custo estará sendo aperfeiçoada. 

2.12 Medição de Desempenho 

2. 12. 1 O que é Medição de Desempenho 

Um sistema de medição de desempenho pode ser definido sob o ponto de vista de vários 

autores. No entanto, é interessante apresentar as detinições que compõem fssa 

expressão, no caso, o signifi cado elos termos "medição" e "desempenho". 

Para Lebas (1995), medir sig nifica transformar uma realidade compJex<r em up1a 

seqüência limitada de símbolos que podem ser comunicados e, mais ou menos, 

reproduzidos sob circunstâncias similares. Além disso, significa traduzir a realicta~ de 

um sistema, processo, ou atividade, em informações úteis para a tomada de decisões. 
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Já o desempenho pode ser definido como o conjunto de habi I idades fimcionai s e 

propriedades que torna um produto ou serviço adequável (e vendávet) a um determi1ado 

cliente (CSlLLAG, I 995). 

Segundo Lebas ( 1995), o desempenho deve ser impulsionado por valores- futuros e nro 

do passado, o que signifíca se antecipar às causas do desempenho. Além disso, é preciso 

entender o seu processo de geração, pois o desempenho bom ou n:rrm tem suas-orig~ns 

em critérios como treinamento dos empregados, variações de mercado, aspectos sociais, 

manutenção de equipamentos e relacionamento com- fornecedores. Entender e contrplar 

as causas raízes pode ser determinante para se obter bons desempenhos. 

Outra definição de medição de desempenho feira por Neely et ai ( t995) é: 

" ... a técnica usada para quantificar a efic iência e a eficácia das 
atividades do negócio. A eficiência vai trntar da- retação e~re 
utili zação econômica dos recursos, levando em consideração um 
determinado nível ele satisfação. Por sua vez; a- eficáóa aval~ o 
resultado de um processo onde as expectativas dos diversos 
clientes são ou não atendidas ... " 

Já segundo HRONEC6 apud BOND (2001), as medidas de desempenho sâcr " ... sinais 

vitais da organização, no sentido da quanti ficação de como andam as atividades dentro 

de um processo ou se o output atinge a meta específiect." 

Feita a definição de medição de desempenho, o próximo passo é saber o que é um 

sistema de medição de desempenho. 

2. 12.2 Sistemas de Mecliçllo de DesemtJenho 

Uma vez entendido o que é desempenho, como· é gerado e o srgnitrcacto cta rrrediç,o, 

torna-se mais fácil compreender a definição de um sistema de medição de desempenho. 

Atualmente, a definição mais completa para esse termo tài proposta por Neely ( ~998, 

p.05): 

" um sistema de medição- de desempenho 11errnite que as decisõps 
e ações sejam tomadas com base em intbrmaçôes porque ele 
quantitica a eficiência e· a eficácia das ações passadas por meio 
da coleta, exame, classificação, análi se, interpretação e 
disseminação dos dados adequados" . 

6 HRONEC, S.M.: Sinais vitais- usando medidas de desempenho da qualidade, tempo e custo para traçar a rota para 
o futuro de sua empresa. Makron Books, São Paulo, 1994. 
6 

FRY. T.D.: Manufacturing performance and cost accounting. Production and lnventory Management Joumal, v.3(. n.3, 
p. 30-35, 31

h quarter, 1992. 
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Para Jesus (2003), um SMD é composto por um conjunto de medidas individuais que 

devem estar relacionadas entre si e ligadas à estratégia e aos objetivos- da negócio pç r 

uma lóg ica, de forma a constituir um sistema. Além disso, tal sistema eleve dar sup01ie 

para que as decisões e ações sejam tomadas. 

Para Neely, Gregory e Platts ( 1995), um S!vlD pode ser examinado sobre três níveis 

diferentes: as medidas de desempenho individuais ; o SMD como uma errtrdade, isto é, 

um conjunto de medidas ele desempenho; e o relacionamento entre o SMD c o ambiente 

dentro do qual ele atua. 

Figura 13 : Visão Sistêmica da Medição de Desempenho 

Os sistemas de medição de desempenho atuais estão sendo encarados tanto p~la 

academia quanto pelas empresas como sendo de vital importância nesse novo cenário 

mundial. 

Alguns autores, enfatizam a relevância de um sistema de informação quando descrevep1 

o termo SMD. Para Bititci, Carrie e McDevitt (1997), no coração de um sistema de 

medição de desempenho (o processo pela qual a empresa gerencia sua performance), pá 

um sistema de informação, o qual possibilita o desenvolvimento de um ciclo fechado e 

um sistema de retroalimentação. 

2. 12.3 Comparação entre os sistemas de Medição de Desempenho Atuais · e 
I 

Tradicionais 

Segundo Eccles (1 991 ), os sistemas de medição de desempenho atuais devem responder 
1 

às seguintes perguntas: 

• "Considerando nossa estratégia, quais são- os indicadores de desempenho-m~i s 

imp01tantes?"; 

S& 
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• "Como esses indicadores se relacionam uns com os outros?"; 

• "Que indicadores efetivamente dão um prognóstico do sucesso financeirq de 

longo prazo nos nossos negócios?". 

Autores como Martins (1999), ll ititci, Carrie e McDevitt (J 991), Ghõlayini & Noqle 

( 1996), Maskell (1991), Neely ( 1999), colocam as diferenças entre os sistemas de 

medição de desempenho tradicionais e os atuais: A Tabela 4 mostra atgumas ~ssas 

diferenças: 

SMDs. Tradi~ionais. Sl\IIDs Atuais 

I Somente medidas fi.n.ancei.ras Medidas fiuauceiras e uão financeiras 

II Visão de cw1o prazo Visão de curto e longo prazo 

IH Otimização do desempenho Local Otimização do desempenJ1o global 

lV Não adoção de novos métodos de Iucentiva.a .melhoria.contínua 

gestão 

v Informação disponível tardiamente Informação disponível em tempo real para 

toda a organização, processando e 

coletando dados continuamente 

VI Não apresentam foco estratégico Apresentam toco estratégico 

V li Não consideram as dimensões Apresentam dados relacionados com a1 

competiti vas da manufatura dimensões. competiti vas de manufatura 

VIII Não tàzem parte do sistema de Estão integrados aos sistemas de g.estãu d~ 

gestão da empresa empresa-

Tabela 4 : Diferenças entre os SMDs Tradicionais e A~tais 

A seguir, serão detalhados alguns aspectos ilustrados na tabela aci ma. 

(I) Tradicionalmente as medidas de desempenho ernm baseadas principalmente ~m 

indicadores financeiros. Porém, nas duas últimas décadas, chegou-se à conclusão de que 

somente esses indicadores não seriam suficientes parn aumentar a compctitividade .das 

empresas. 

Medidas de desempenho financeiras apresentam resultados das ações do passa9o 

(GHALA YIN1 e NOBLE, 1996); não refletem a estratégia da empresa (podendo, até 

mesmo, prejudicá-la); inibem, ao invés de motivar as atividades de melhoria corrrfnucr. 

Estas medidas induzem a otimização de curto prazo e difícultam a ava liação de novos 

investimentos. 

S t 
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Fry 7 apud Martins (1999) demonstra como um sistema de medição de desempe;o 

tradicional incentiva o aumento de estoque intermediário devido à transformação desses 

estoques en1 ganhos para o centro de custo que os produziu. Assim~ para· aumentar s~1s 

ganhos, maximizando o desempenho, o centro de custo é incentivado a produzir o 

máximo possível, independente da demanda. 

(II) Segundo Schiemann e Ling le (1999), os melhores times gerenciais adotam uma 

perspectiva integrada de todo o sistema organizacional- com seus- obJetivos- estrntégiçps 

de longo prazo quando tomam ações corretivas. Isso aumenta as chances de se produzir 

o sucesso tanto no cmio quanto no longo prazo. 

(JH) Como os indicadores de desempenho tradicionais não estão relacionados com a 

estratégia, eles têm uma torte tendência em otimizar processos locais -em detrimento aos 

processos g lobais de uma organização. 

(1 V)Urn SJ\IID deve promover a melhoria contínua e não simplesmente- ser utilizado l)ara 

o controle do desempenho organizacional. 

(V) Os sistemas de medição de desempenho- tradicionais produzem irrtbrmaç~~s 

baseadas unicamente em dados históricos, o que é incompatível com o ambiente 

dinâmico ao qual se inserem as empresas atualmente-. Tais informações, muitas vezr 
são recebidas tardiamente, fazendo-se com que os gerentes de operações não dêem a 

devida importância a elas. 

(V 1) Uma pesquisa realizada por Schiemann e Li:rrg!e (1999) -revelou. que 4W/o ctqs 

empregados não entendem a estratégia de sua empresa. Os sistemas ele medição ele 

desempenho ajudam a refletir os pontos críticos da estratégia organizaciorurt alérrr-1e 

fornecerem uma linguagem precisa para comunicar os objetivos estratégicos aos demats 

níveis funcionais; 

(VII) Para Maskcll ( 1991 ), os relatórios financeiras rrão apresentam relação direta cqm 

as estratégias de manutàtura . Martins (1 999) coloca que o novo ambiente competitivo 

elas empresas é caracterizado por forte concorrência por nichos específícos de mercael?, 

fazendo-se com que essas desenvolvam estratégias ele diferenciação. Faz-se então 

necessário conhecer quais as características dos- produtos que são determinadas pelos 

critérios qualifi.cadores e ganhadores ele pedidos em termos de estratégia de manufatura. 
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(VITI) As decisões gerenciaiS precisam ser tomadas baseadas em informações, 

permitindo às pessoas analisarem como uma detenninada crção irá impactar no 

desempenho das demais áreas. 

Como visto, o novo panorama mundial exigiu mn novo tipo de sistema de medição ~le 

desempenho que precisava estar em sintonia com os novos padrões de produção 

emergentes e a estratégia competitiva da empresa.-

Os modelos que representam esses novos sistemas de medição de desempenho serão 

apresentados no item seguinte. 

2. 12.4 A Gestão de Desem12enho 

Segundo Bititci, Carrie e McDevitt ( 1997-) a gesrno do-desempenhcr é o mei:a peto quVI 

se administra o desempenho de acordo com as estratégias e objetivos de uma 

organização. A ferramenta utilizada para que- isso ocorra é o sistema de mediçãa .~le 

desempenho. Para Rentes, Van Akeen e Esposto (2001), essas ferramentas são capazes 

de apresentar informações sobre o desempenho de uma unidade organizaciuna~ ·?e 

interesse, num conjunto balanceado e focalizado de métri cas que possibilite a tomada ele 

decisão elos gestores. 

Kaydos ( 1991) argumenta que para entender o relacionamenta errtre a mechçãa pe 

desempenho e a gestão do desempenho é preciso ver o processo de gestão sob a 

perspectiva da informação. A Fig_urn 14 ilustra tal argmnento. 

Resumidamente, o processo de gestão de desempenho pode ser resumido em um 

processo de ciclo fechado, contendo os seguintes pc~ssos:(K/\ YDOS, 1 ?9 1 ). 

1. o processo de produção através de suas atividades gera dados; 

2. os sistemas de intbrmação cmwerteru esses dadas em intbrmações-úteis; 

3. o sistema de tomada de decisões analisa as informações recebidas e toma decisões 

para alocar recursos e definir ações; e 

4. a organização executa as decisões realizando as ações e utilizando os recursos. 

Logo, o uso de dados confiáveis torna as medicms de desempenho mais preci~as e, 

conseqüentemente, enriquece o processo de tomada de decisão. 
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Dados ~ 
1// 

Si~s 
: de. 

Informação 

Sistema de 
Tomada de 

Decisão 

Figura 14 : O processo de gestão do desempenho 

Adaptado de KAYDOS (1991) 

Segundo Jesus (2003), a Figura 15 enquadra o posicionamento do sistema ele medição 

do desempenho dentro do processo de gestão do- desempenho-: Na essêrrcirr des~e 

processo de gestão elo desempenho encontra-se um sistema de informação que é, para 

Bititci , Carri e e McDevitt ( 1997a), o próprio-sistema--de medição de-desempenho. r.ta 

visão desses autores, um sistema de medição de desempenho bem projetado e bem 

implementado fornece um suporte eficaz ao sistema de gerenciam,o. 
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Aspectos 
comport:11nentais 

Aspectos 
cuhur-~ls. 

Atitudes 

l'mccsso de gestão do 
desempenho 

E stmtégin 

Ambiente 

Relacionamento 

Es tn1tum 

P rocessos 

Esrnmtmde 

rebtório s Como sisten1as são 

utilizaJos para gt:nr 

o d f-sf"n1pt·nho ? 

Figura 15: O processo de gestão do desempenho e o sistema de medição de desempenho 

Bititci, Carrie e McDevitt, Cl997a). 

2. 12.5 Modelos de Sistemas de Medição de Desempenho 

Após a publicação dos primeiros artigos e livros alertando parn a · inadequação dos 
I 

sistemas de medição de desempenho tradicionais, novos modelos começaram a ser 

propostos na literatura . Os modelos existentes citados por MARTINS ( t99Y), até' a 

época de sua pesquisa foram os seguintes: 

l. SJ\!IART- "Perfonnance-Pyramiq"; 

2. Sistema de fvledição de Desempenho para Competição Baseada no Tempo; 

3. Sistema de Feedback de Gestão do .ôesemperrho; 

4. Balanceei Scorecard; 

5. Modelo para Medição do Valor Ad iciona1o; 

6. Estruturas de Lnclicadores de Gestão; 

7. Sete Critérios do Desempenho; 

8. Medição do Progresso da TQM; 

9. Matriz do Objetivo de Desempenho; 

1 O. Desempenho Quantum; 

I 

11 . Performance Measurement Questionnaire (PMQ); 

12. 1Vlodelo de Medição de Desempenho para Manutàtura Classe Mundial; 

13. Sistema de Ava liação do D esempenho do Negócio; 

14. Modelo de Medição de D esempenho; 

15. Medição de Desempenho para Gestão por Pr<rcessos; 
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16. Sistema de Medição de Desempenho Integrado; 

17. Sistema de Medição ele Desempenho Proativ<r, 

18. Sistema de Medição de Desempenho Integrado e Dinâmico; 

19. Accountability Scon~card 

20. Strategic Scorecard 

Neste trabalho, detalharemos somente o Balaneed Scorecard, urna: vez queeie:é-~\nais 

utilizado comercialmente e difimdido na literatura. 

2.1 2.6 Balanceei Scorecard 

Segundo KAPLAN & NORTON (l996b), o scorecard cna wna es~rut:ura; u~1a 

linguagem para comunicar a missão e a estratégia da empresa. O ba/anced scorecard 

utiliza-se de 4 (quatro) perspectivas, que equilibram- os objetivos de curto e t~ngo 

prazos. Essas perspectivas são: 

Clientes 
Para atingir nossas 
eslratÇgias, o que 

devemos apresentar 
aos nossos c lientes ? 

Financeiro 
Para ter sucesso 

financeiro, que resuftados 
devemos mostr<ll=·ctp·s 

investidores ? 

VIsão e 
Estratégia 
_j 

Aprende1· e Cresc~r 

P 
. . 1 

ara atmg11· as nossas 
estratégias, como vau,os 
manter nossa capac idade 
de mudar e melhomn? 

Processos Internos 
Para satisfazer nossos 

investidores e-clientes, 
quais processos d~::ve~ 

ser mdhorndos-'1 · 

Figura l6: As quatro perspectivas do Ha/anced Scorecard --'-

Adaptado de KAPLAN & NOR TON ( 1996b) 

1. Perspectiva Financeira: 

O BSC conserva a perspectiva financeira , visto que as medidas tlmrnce-frns· são valiosrs 

para sintetizar as conseqüências econômicas imediatas de ações consumadas. As 

medidas financeiras de desempenho indicam se a estratégia de- urrrn empresa, spa 
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implementação e execução estão contribuindo para a melhoria dos resultados 

financeiros. 

2. Perspectiva do Cliente: 

Na perspectiva do cliente, o Bakmced Scorecard permite que os_ executivos 

identifiquem os segmentos de clientes e mercados nos quais a unidade de negócios 

competirá e as medidas do desempenhu cta-- unidade nesses segmentos-alvo. A 

perspectiva do cliente permite que os gerentes das unidades de negócios m1iculem as 

estratégias de clientes e mercados que proporcionarão maiores tucros financeiros 
I 

futuros. 

3. Perspectiva dos Processos Internos: 

Na perspectiva dos processos internos, os executivos identificam os processos internos 

críticos nos quais a empresa deve alcançar a excelência . Esses processos perrnitem C{\te a 

unidade de negócios: 

Ofereça as propostas de valor capazes de crtrair e reter clientes em segmentos-élÍ\[q de 

mercado; 

Satist:1ça às expectativas que os acionistas têm ele excelentes- retornos financeiros·. 

O BSC incorpora processos de inovação à perspectiva de processos internos. Os 

sistemas tradicionais de medição de desempenh<T fuccrlizam os processos relacionactps 

com a criação de va lor que começa com o recebi rnento do pedido de um cliente 

ex istente, relativo a um produto (ou serviço) existente; e termina com a entrega· po 

produto ao cliente. A empresa cria valor a partir da produção, entrega e assistência a 

esse produto e ao cliente por um custo inferior ao preço recebido. O processo, pe 

inovação, é para muitas empresas um vetor de desempenho financeiro fitturo mais 

poderoso do que o ciclo ele operações el-e- curto prazo. Para muitas- cmpres~ a 

capacidade de gerenciar com sucesso um processo que se estende por vários anos ou a 

capacidade de ating ir categorias totalmente-novas de clientes pode ser mais critica p~ra 
' 

o desempenho econômico futuro do que gerenciar as operações ex istentes de tb rma 

eficiente, coerente e ágil. 

4. Perspectiva do Aprendizado e Crescimento: 

A quarta perspectiva do Balanced Scorecm·d, aprendizado e crescimento-, identillC\f a 

infra-estrutura que a empresa deve constmir para gerar crescimento e melhoria a longo 

prazo. 

O aprendizado e o crescimento organizacionais provêm de três fonte& · princip~s: 

pessoas, sistemas e procedimentos organizacionais. Os objetivos tinanceiros, do cliente 
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e dos processos internos no Balanceei Scorecard, normalmente revelam grandes lacunas 

entre as capacidades atuais das pessoas, sistemas e procedimentos, e o que será 

necessário para alcançar um desempenho inovador. Para fechar essas lacunas, as 

empresas terão de investir na reciclagem de · funciunários, no aperfei:çuamento çla 

tecnologia da informação e dos sistemas, e no alinhamento dos procedimentos e rotinas 
. . . 

orgamzacJOnaJs. 

2. 12.7 Relações de Causa e Efeito no Balanceei Scorecrrrd 

Os melhores Bakmced Scorecard~· não são apenas conjuntos de indicadores críticos ou 

fatores-chave de sucesso. As diversas medidas que compõem unr Balanceei Scorecqd 

bem elaborado devem compor uma série articulada de objetivos e medidas coerentes 

que se reforçam mutuamente (KAPLAN & NORTON, I 996b). 

O sistema de medição de desempenho deve ret1etir a estratégia de uma empresa. Para 

tanto, é fundamental que as medidas de desemp-enho- do BSC reAitanr as- relações ~e 

causa e efeito existente entre elas, já que a estratégia é um conjunto de hipóteses sobre 

essas mesmas causas-e-efeitos (KAPLAN & NORTON, 1996b). o- sistema de rnediC(~O 

deve tornar explícitas as relações entre os objetivos e as medidas nas várias 

perspectivas, para que elas possam ser gerenciadas e validadas. Segando KAPLAN & 

NORTON, 1996b, a cadeia de causa e efeito deve permear todas as quatro perspectivas 

de um Balanceei Scorecmd (Figura 17). 

Umas das críticas que são lançadas sobre o BSC é que ele tocaliza indicadores no nível 

estratégico da organização, enquanto que os níveis opemcionais ficam·negtrgencradqs. 
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Financeiro 

Clientes 

Processos 
Internos 

Aprendizado 
e crescimento 

(+) 
~ 

Figura 17: Relacionamento genérico entre medidas de um Balanced Scorecard 
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3 DESENVOLVIl\tiENTO DA PROPOSTA 

Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento da proposta da rede pe 

relacionamento de indicadores de desempenho se restring iu principalmente nos níveis 

operacional e tático. Nes-ses níveis, o número de indicadores é relativamente grande . . 

De acordo com Chang & Morgan (2000), muitos gerentes medem muitos itens, 

encobrindo os poucos vitais que provêm discernimento para a performance. É 

necessário evitar isso ava liando se a sua medição contém as medidas certas para o- seu 

nível organizacional. 

Chang & Morgan (2000) exemplificam que o nível de medidas pode ser definida p.elos 

termos M I, M2, M3, ou M4, ou mesmo MS ou M6 (Figura 18). 

As medidas relacionadas com Ml são as medidas do- nível da alta cópula da empr~a. 

Elas fornecem um sumário da pertormance das diversas áreas da empresa ou unidades 

de negócio. 

Já as medidas M2, são as subdi visêes elas medidas Ml, ou seja, M2 são as. medida~os 

sub-processos de Ml. As medidas M3 são uma composição das medidas M2 e assim 

sucessivamente (Figura, 18). 

Sub-Proc~~so 

~1 1 ~kdidao; do Sr~.'h"rarJ p' Fxtcuti\"(\' 

M1 = M?dtd•• rrua Vtt·<'-P~<"D>r<l<'r.-s 

.M3 - Modtdas <k> Scllr~card p' lkJ<nl<s 

i\ I~ = 1\I.'Ji,fa< r' gnqm< d~ tr.th.l ih<l 

Sub· !'r~ 
2 

F igura 18: I lustração de Indicadores variando de acordo com os níveis organizacionais 

Adaptm:lo de CHANG & MORGAN (2000) 

Sendo asstm, é natural que no nível operacional se tenha um número matar de 

indicadores, que serão condensados à medida que e les forem usados por nív~ is 

hierárquicos superiores. 
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3.1 Estrutura de um sistema de medição de desempenho 

Neely ( 1997) desenvolveu uma estnrtura que procura especificar o que constitui um 

bom sistema de medição de desempenho. A estrutura consiste de 1 O elementos: 

I. Título: Um bom titulo é aquele que explica o que é a medida e qual a sua 

impottância. Deve ser auto explicativo e não possuir jargões. 

2. Propósito: toda medida deve ter propósitos, tais como: possibilitar o monitoramento 

das taxas de melhorias; assegurar que todas as ordens atrasadas estão sendo 

eliminadas; estimular meU10rias no desempenho de entregas dos fOrnecedores ; 

assegurar que o lead time de introdução de novos produtos está sendo reduzido. 

3. Relacionamento: a medida deve estar relacionada com algum objetivo do negócio, e 

esse objetivo deve ser identificado. 

4. Meta: o objeti vo de qualquer negócio é fimção da necessidade de seus proprietários 

e seus clientes. O nível de performance que o negócio precisa para satisfazer esses 

objetivos depende da qualidade dos seus compet idores. Sem conhecer a qualidaçle 

dos seus compet idores e uma meta espccí tica que idcntitica o nível de performance 

que deve ser alcançado e tempo para que isso seja alcançado, é impossível estimar 

se as melhorias estão sendo suficientes e se o negócio estará apto para compet ir no 

médio e longo prazo. Uma meta apropriada para cada objetivo deve ser registracja. 

Por ex. : 20% de melhorias ano a ano; 15% ele redução durante os próximos 12 

meses; obter 98% das entregas no tempo estipulado até o fim elo ano; 

5. Fórmula: este é um dos elementos mais desafiadores a ser especiticado, pots a 

to rmula (o modo como o desempenho é medido) aH~ta o comportamento das 

pessoas. 

6. Freqüência: a freqüência com que o desempenho deve ser registrado e relatado, é 

uma função de importância para a medida e para o volume de dados disponíveis. 

7. Quem mede: a pessoa que coleta e f..1z o relatório dos dados eleve ser identificada. 

~- Fonte de dados: a fonte dos dados eleve ser especificada. A impmtância dessa 

questão implica no fato de que uma fonte de dados consistente é vital na medidéf em 

que o desempenho será comparado ao longo do tempo. 

9. Quem age sobre o dado: a pessoa que age sobre o dado deve ser identificada. 

10. Decisões: este é provavelmente o elemento mais importante dessa li sta , não porque 

contém as in formações mais importantes, mas sim porque ele deixa explícito o tàto 

de que ao menos que o loop de gerenciamento esteja fechado, não há razão para se 
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ter a medida. Em suma, esse elemento tenta retratar a decisão que a medida irá 

proporcionar. 

Ex.: publicar todas os dados de desempenho e um sumário executivo no chão çle 

fábrica como forma de demonstrar comprometimento das pessoas; identificar 

ocorrência de problemas comuns: ajustar time de inspeção~ consistência de vendas; 

estabelecer materiais alternativos que poderão ser utili zados. 

De maneira geral, nessa pesquisa teve-se a preocupação de detalhar: 

e O título de cada indicador: na rede de relacionamento desenvolvida, o nome 

dado aos indicadores foi desenvolvido a partir ele uma pesquisa feit& na 

literatura, a fim de se chegar ao significado correto de cada termo. 

• Propósito: procurou-se fazer com que o título de cada indicador e seu 

relacionamento com outros indicadores refletisse o seu propósito. Ex.: o 

indicador estoque em processo, tem como propósito reduzir o estoque em 

processo para diminuição dos custos, identiticaçâo de problemas, etc. 

• Relacionamento: o objeti vo da rede é mostrar, além do relacionamento entre 

cada indicador, a inOuência destes indicadores nas cinco dimensões 

competitivas da manufatura. 

• Fórmula: a partir da definição de cada indicador, fo i estabelecida a sua tonnula 

COITespondente. 

• Quem mede: nesse caso, a grande maioria dos dados é coletnda 

aut01naticamente via o sistema de supervisão de chão de tãbrica. 

• Fonte de dados: a grande maioria dos dados, foi retirada elas máquinas 

envolvidas no processo produtivo e, em um segundo momento, dos sistemas 

SCADA, MES e ERP. 

• Quem age sobre o dado: na rede de relacionamento desenvolvidr, 

fundamentalmente o gerente industrial, o supervisor da fábrica ou da linha de 

produção tomará as decisões cabíveis para atingir os objetivos estabelecidos. 

e Decisões: o simples fato de existir um relacionamento entre os indicadores já dá 

uma forte contribuição para que se consiga enxergar quais as possíveis decisões 

poderão ser advindas a partir a análise dos resultados de cada ind icador. Porém, 

mesmo assim, deve-se detalhar ainda mais as decisões que poderão ser tomaclfls 

de acordo com os eventos ocorridos. Porém, nesse trabalho, não foi real izaclo 

este nível de detalhamento. 
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• Os outros elementos (meta, freqüência de medição) não foram considerados 

nesse trabalho. 

3.2 Desenvolvimento da rede de relacionamento entre indicador·es de 

desempenho 

O intuito dessa rede de relacionamento é servir de base para um melhor entendimepto 

das relações de causa e efeito entre alguns indicadores envolvidos no nível operacional. 

Além disso, procurou-se eotàtizar indicadores que podem ser obtidos pelos sistQmas 

SCADA, c subseqüentemente, pelos sistemas rvl.ES e ERP. 

O desenvolvimento dessa rede também se deve à entrevista realizada na empresa metal

mecânica que auxiliou na identificação de indicadores relevantes para os fins deste 

trabalho. A explicação conceitual de todos os indicadores utilizados, encontra-se no 

Anexo A. 

3.2.1 Relação de causa e efeito dos indicadores de desempenho relacionados com a 

dimensão competitiva custo 

Como citado na revisão biblio&>ráfrca, existe uma forte tendência de que, atacando-s~ as 

outras dimensões competitivas, a dimensão custo será extremamente beneficiada. 

Nesse sentido, perceber-se-á que muitos indicadores utilizados nas dimensões 

competitivas qualidade, flexibilidade e desempenho nas entregas serão uti li zados na 

dimensão custo. 

Um dos componentes ma•s representativos da dimensão competitiva custo é um 

indicador denominado "custos de produção". O custo de produção foi definido como a 

somatória dos custos envolvidos com setup, retrabalho, defeitos, manutenção corretiva e 

preventiva e estoques em processo. E é este último indicador, estoque em processo, um 

dos grandes responsáveis pelos "custos de produção". 

Diminuindo-se os estoques em processo teremos como conseqüência: a necessidade de 

se diminuir os tempos de setup; diminuir os tempos de manutenção corretiva e melhorar 

a eficiência da manutenção preventiva; além ele maior tàcilidade na identificação de 

defeitos e retrabalho; e uma menor util ização de capital de giro. Ott seja, a diminuição 

dos estoques em processo tem como conseqüência a diminuição dos custos de produção. 

Outro indicador extremamente importante é a "eficiência da operação" que, neste caso, 

signifíca quanto os processos ele produção estão próximos com os padrões 

estabelecidos. Operações inefrcientes querem dizer que a quantidade que foi pro~;r.i da 
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está em desacordo com o planejado, seja para mais ou para menos. Nesse sentido, os 

efeitos do mau planejamento, irão rctletir em outros pontos do processo produtivo, e tais 

desacordos irão gerar problemas tai s como apagação de incêndios, falta ou sobra de 

peças, etc. Logo, aumentando-se a "eficiência da operação" , diminuem-se os custo~ de 

produção. 

Outros indicadores da dimensão competitiva custo que não estão sendo citados aqui, 

serão mencionados nas próximas redes de relacionamento. 
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3.2.2 Relação de causa e efeito dos indicadores de desempenho relacionados com a 

dimensão comgetitiva flexibilidade 

Em relação à flexibilidade, iremos trabalhar com a flexibilidade de mix de produtos e de 

volume ele produção. 

Um importante indicador ele desempenho que mede quanto uma empresa é flexível pu 

não é a quantidade de diferentes setups que esta empresa executa durante um 

determinado período de tempo. isso tende a mostrar que a empresa trabalha con1 

diferentes mix de produtos e, além disso, ela consegue executá-los em pequenos lotes 

tal que consiga obter economia de escopo. Reduzir os tempos de sctup é fimdam(lntal 

para que se tenha flexibilidade de mi x. 

Em relação a flexibilidade ele volume, um dos indicadores que serão 11tilizados coq10 

meio para medi-la será a carga de trabalho, que nada mais é que a quantidade ele 

trabalho planejado em relação ao real num dado- período ele tempo. Esse inclicaclor 

poderá mostrar se a empresa consegue se adaptar às grandes flutuações el e demanda, 

logicamente considerando a capacidade máxima clã empresa. 

Para que a tlexibilidacle de volume ocorra, faz-se necessário que os outputs de um 

equipamento fiquem muito próximos ao que to i planejado e isto é- medido através d~ um 

indicador denominado "eticiência da operação". 

Trabalhadores flexíveis também auxilicun na flexibilidade de mix e de produtos-. É o que 

mostra o indicador "força de trabalho tlexível", que se refere à multifuncionalidade dos 

operadores do chão de tãbrica, a fim de que linhas de produção ou estações de trabalho 

que ditam o ritmo do processo de produção e cujas paradas podem gerar atrasos nos 

processos como um todo, não sejam interrompidas devido à falta de um operflclor 

especializado. 
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3 .2.3 Relação de causa e efeito dos indicadores de desempenho relacionados com a 

dimensão competitiva qualidade 

Antes de descrevermos a rede de relacionamento, ternos que definir o signiticado de 

qualidade para o que estamos propondo tàzer. 

Como foi exposto no item 2. 11.1 , a qualidade pode ser subdi vidida em 8 dimensões, 

que são: desempenho, características, confíabilidade, conformidade, durabilidacl~, 

assistência técnica, estéti ca e imagem do produto. Ao se anal isar quais dessas dimensões 

poderiam ser intluenciadas pelos dados coletados via sistema SCADA, temqs a 

dimensão conformidade como sendo a mais adequada. 

Já em relação às outras dimensões, torna-se mais ditlcil se medir os beneficios de urpa 

coleta automática de dados. Logo, nosso enfoque será fundamentalmente na dimensão 

conformidade. 

Em relação aos indicadores envolvidos na dimensão qualidade, a acmácia çla 

programação da produção é de extrema i mpOiiância para que não haja estoque em 

processo. Este último, quando estão em grandes quantidades, não- estimulam a 

necessidade de correção ele tà lhas nos processos produtivos. 

Quando se tem pouco estoque em processo, a má -qualidade elas peças que estâa serrqo 

produzidas pode parar toda uma linha ou célula produtiva, pelo simples tà to ele não 

haver mais peças para o processo seguinte. Neste caso, todas as atenções da tãbriya 

estarão voltadas na resolução desse problema, o qual, no longo prazo, tender-se-á a não 

mais ocorrer. Por outro lado, quando se tem alto estoque em processo, na hipótese de ~e 

produzir peças com má qualidade, as peças defeituosas simplesmente serão deixadas ele 

lado, a origem daquele problema não será muito bem analisada, a linha-e as céhrlas cJe 
' 

produção não irão parar e tudo continuará normalmente como se nada tivesse 

acontecido. Como conseqüência, esses defeitos continuarão surgindo num prar.o 

indeterminado e a qualidade elos produtos dessa empresa continuarão sendo pouco 

confiáveis. 

Logo, a quantidade de falhas no processo tende a diminuir à medida que- os estoques ep1 

processo diminuem e, conseqüentemente, a redução de não conformidades para o 

processo seguinte. 
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3 .2.4 Relação de causa c efeito dos indicadores de desempenho relacionados com a 

dimensão competitiva velocidade de entrega 

Foi considerado nessa rede o indicador "eficiência do ciclo ele manufatura", como 

fundamental para uma empresa competir em termos de velocidade de entrega. E~te 

indicador, poderá ser melhorado a partir da e liminação de atividades de pouco valor 

agregado, tais como movimentação, tempos de fi la e espera, além da própria- inspeção. 

Uma das maneiras de se reduzir as fílas é através da diminuição do estoque em 

processo. Esse último, poderá ser atacado a par1ir da redução do tama-nlm dos lotes. 

Por sua vez, reduzir o tamanho dos lotes de produção requer um amplo esforço na 

minimização dos tempos de setup. Nesse caso, será considerado apenas o setup rnterqo 

como responsável pelo aumento ou diminuição do lead time de manutàtura. Alto "lead 

time de manutàtura" diminui a "eficiência do ciclo de manufatura", diminuindo-se 

assim a velocidade de entrega. 

O indicador " taxa ele tempo inativo da máquina em relação ao programado", e~tá 

diretamente relacionado com outros indicadores, tais como: tempo de máquina parada 

devido à tàlta de ferramenta ; tempo de manutenção devido à quebra- de máquina; tempo 

de máquina parada devido à falta de material ; tempo de máquina parada devido à falta 

de operador e tempo de correção de tàlhas no processo. Ou sej~ se- estes tempos qe 

inatividade não tiverem sido programados, atetará o indicador "quantidade de horas 

máquina programadas dispollÍveis". 

Por outro lado, diminuindo-se a "quantidade de horas-máquina programadps 

disponíveis", diminuir-se-á a carga de trabalho, a qual afetará diretamente a eficiência 

da operação. 

A " eficiência da operação" está relacionada ao lead time de manufatura pois, quaqto 

menor for a eficiência, maior serão as discrepâncias das saídas (outputs) ele um recurso 

comparado com o planejado, tanto para mais quanto para menos . lsso afetará os tempos 

de fila e espera, ou seja: baixa eticiência da operação com quantidades produzidas 

abaixo do esperado irá aumentar o tempo de fila; baixa eficiência da operação com 

quantidades produzidas acima do esperado, irá aumentar o tempo de espera no processo 

seguinte. 

Verifica-se também nessa rede de relacionamento, que a produtividade tem uma relaçilo 

direta com a eficiência da operação, já que tanto um quanto outro, serão comparados 

com um padrão estabelecido. Se a realidade estiver fura desses padrões, poderemos ter 
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alguns efeitos indesejáveis nos processos como um todo, pelo simples tàto de que aquilo 

que ocorreu não estava dentro do planejado. Agora, se um determinado ganho de 

produtividade fica estabelecido como o novo padrão de produtividade, a empresa obterá 

maiores ganhos se esse novo padrão estiver dentro do planejado. Portanto, aumentar a 

produtividade da máquina para padrões que estejam em desacordo com o planejado, à 

primeira vista pode trazer beneficios, porém num segundo momento pode impactar 

negativamente em outras áreas da empresa. 

Outro indicador que também irá impactar na "eficiência do ciclo de mamifutura" é o 

"tempo de correção de tàlhas no processo", que é conseqüência da taxa de não 

contormidade com as especiticações, gerando-se retl.!go e retrabalho. 

Geralmente, empresas com baixa qualidade em seu processo produtivo, utilizam-se das 

inspeções como meio de tentar evitar que produtos com má qualidade cheguem até seps 

clientes. Pmtanto, também foi considerado nessa rede de relacionamento o indicador 

" tempo de inspeção" como um perturbador da "eficiência do ciclo de manufatura". 
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3.2.5 Relação de causa e efeito dos indicadores de desempenho relacionados com a 

dimensão competitiva confíabil idade de entrega 

Existem poucas diferenças entre as dimensões competitivas velocidade e confíabilidade 

de entrega, tanto que muitos autores as agrupam sob o nome de d-esempenho ' nas 

entregas. 

Apesar de se poder atingir alta confiabilidade com tempos de entrega longos, pode-~e 

questionar se essa diferença entre o tempo esperado e o tempo cotado ao cliente não é 

devido a uma falta de confiabilidade dentro do sistema (SLACK, 2002).-

Portanto, tanto indicadores relacionados com a confiabil idade e com a velocidacle ele 

entrega devem andar juntos. É o caso, por exemplo do " lt.wd time de manufatura", já.. que 

a boa confiabilidade também é resultado do fluxo rápido de materiais. Quanto menor o 

lead time de manufatura, maior será a eficiência do ciclo de manutàtura, que irá resultar 

em uma velocidade de entrega maior e, conseqüentemente, numa melhor confíabilidacle 

de entrega. 

Outro indicador a ser destacado é a acurácia da programação da produção, que irá 

mostrar se é possível contiar no planejado, a partir da comparação com o realizado. Um 

reflexo da acurácia da programação da produção será o indicactor denomimrdo "taxa 

crítica". 

Além da confíabilidade de entrega, foi colocado um outro indicador que-é conseqüência 

deste último, que é o "desempenho da programação da produção no tempo", que 

representa o número de pedidos entregues no tempo estipulado. O bom desempenl'o 

deste indicador dentro de limites de tempo de espera toleráveis pelo cliente, irá mostrar 

uma empresa com alta confiabiliclade de entrega de seus produtos. 
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3.3 Comentários sobre a rede de relacionamento entre indicadores de 

desempenho 

O que está sendo mostrado nessa relação de causa e efeito ent re indicadores 9e 

desempenho, é apenas uma proposta in icial de indicadores que poderão ser utili zados no 

nível de chão ele fábrica. Não se pretende com essa proposta, relacionar todos <j:>S 

indicadores de desempenho que seriam úteis para as cinco dimensões competitivas da 

manufatura. 

Cada empresa poderá por si só defini r seus própri-os indicadores de acordo com as ~uas 

realidades e, diagnosticar o impacto de cada indicador em sua estratégia competitiva. 

Nesse sentido, foi colocado em cada rede de relacionamento um indicador fictício 

denominado "outros ind icadores", a fim de se ilustrar que a proposta apresentada não se 

restringe apenas aos indicadores citados. 

Deve-se também tomar bastante cuidado ao analisar os indicadores isoladamente. 

Muitas vezes, a simples melhoria de um indicador não necessa riamente implicará 1a 

melhoria de outro indicador relacionado, pois pode haver outras variáveis que não 

foram consideradas na rede de relacionamento, já que o foco principal foi p 

desenvolvimento dessa rede a partir de dados coletados automaticamente do chão de 

fáb rica. 

3.4 Q uem irá se u tilizar esses indkadore.s 

Se anal isarmos o organograma genérico ele uma empresa, veri ficaremos que ta is 

indicadores de desempenho serão úteis para os supervisores de chão de fá brica e panl os 

gerentes industriais ou de manufa tura. 

Eles terão que adaptar os seus processos produtivos de acordo com a estratégia g lol1a I 

adotada pela empresa, ou seja, à medida que se muda a estratégia competitiva el a 

empresa, a meta de desempenho ele um determinado indicador pode ser reduzid~ ou 

aumentada. 

3.5 Contribuição dos sistemas de informação para a aquisição dos da~tos 

relacionados aos indicndores 

Nesta etapa do trabalho, será descrito qual dos sistemas (ERP, MES eSCADA) serão os 

mais propícios a tornecedor os dados necessários aos indicadores de desempenho 
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mostrados na rede de relacio namento desenvo lvida anteriormente. Para isso, fo i fe ita 

uma análi se dos possíveis fluxos de dados entre os sistemas. 

Logicamente, alguns destes dados poderão ser obtidos em mais de um sistema, pois não 

existe um limite bem definido das funcionalidades dos três sistemas_ 

Uma conclusão prévia que se chega é que, a grande maioria dos indicadores de 

desempenho utilizados neste trabalho, poderão ser obtidos a pa rtir dos dados dps 

sistemas SCAD A e MES. Já era de se esperar que isso acontecesse, uma vez que o foco 

princ ipal desses sistemas está no nível de chão de fá brica, que também é o enfo pue 

dessa pesquisa. 

Em contrapa1tida, poucos dados poderão ser obtidos dos sistemas ERP-, devido ao seu 

enfoque principal nas atividades de nível estratégico e tático. 

Outro tàto a ser destacado é que, muitas das fórmulas contidas abaixo, foram elabora~as 

a partir de uma análise e interpretação do signifi cado de cada indicador. Sendo assim, 

isso não limita a utilização de uma única fórmula para representá-lo. 

3.5 .1 S istemas SCADA: 

• Horas-máttllilla 

• Número de peças defeituosas 

• Quantidade de peças produzidas; 

• Qua11tidade de setups; 

• Quantidade de setups devido a refugo e retraba/ho 

• Tamanho do lote 

o Tempo de correção de .falhas nu processo 

• Tempo de máquina parada devido àjalta de f erramenta; 

o Tempo de máquina parada devido à.falta de material; 

• Tempo de máquina parada devido àfalta de operador; 

o 'f'empo de mmmtenção devido à quebra de máquina; 

• Tempo de máquina parada devido à quebras; 

• Tempo de processamento da peça/lote; 

• Tempo de setup intem o; 

• Tempo disponível da máquina; 
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3.5.2 Sistemas MES: 

• Acurácia da Previsão de Manutençâo = tempo de manutenção real I temp9 de 

manutenção programado 

• Acurácia da Programaçc7o da Produção 

programação planejada da produção 

programação rea~ da produção I 

• Carga de traballw = (hora de trabalho planejado - hora de trabatho reat) I te1npo 

pré-estabelecido (minutos, horas, etc.) 

• Eficiência da Mmmlençclo Preventiva = tempo de máquina parada 9ara 

manutenção I tempo padrão esperado de manutenção da máquina 

• Eficiência da Operação = quantidade de oulpul real I quantidade cte outpul 

padrão 

• F;jlciência do Ciclo de Akomfatura = lead time real I /em/time pcrc(rc7o 

o Estoque em Processo = quantidade de material em processo 

• Flexibilidade de 1\1/ix = taxa de componentes diferentes processados pelo 

equipamento I tempo de processamento destes componentes 

• Flexibilidade de Volume = quantidade de peças produzidas 110 tempo I demanda 

de peças do recurso 110 tempo (tendendo sempre a l ) 

• Índice de Refugo = quantidade de peças refugadas I quantidade total de peças 

processadas 

• Lead Time de Manufatura - tempo processamento + setup + .fita -1 e.~pem + 

movi me11tação 

• Número de inspeções - número de peças inspecionadas I qua111tdade de peças 
I 

produzidas 

o ProdutiPidade da ~Máquina = quantidade de peças produzidas I tempo de 

processamento (minutos, horas, etc.) 

• Quantidade de horas máquina programadas di~poníveis = quantidade de horas

máquina real - quantidade de horas-máquina programada 

• Taxa crítica = tempo de entrega restante I trabalho restante 

o Taxa de capacidade = quantidade de peças produzidas x tempo de 

processamento da peça I tempo disponível 

o Taxa de nc7o COJ?fànnidade com as especificações = (quantidade de peças fora 

dos padrões estabelecidos - quantidade de refugos) I quantidade total cte l{yças 

processadas 
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• Taxa de operaçàes de impeçào - quantidade de peças inspecionadas I 

quantidade de peças produzidas 

• Taxa de Retraballw = (quantidade de peças defeituosas - quantictacte de P1ças 

refl.Jgadas) I quantidade total de peças produzidas 

• Taxa de tempo inativo da máquina em relação ao progrcmmdo = tempo inalivo 

real da máquina I tempo inativo programado da máquina 

• 

• 
• 
• 
o 

• 

Taxa de utilização: tempo disponível - tempo inativo real da máquina f t~p1po 

disponível 

Tempo defila 

Tempo de e.spera 

Tempo de Inspeção 

Tempo de movimentação; 

Tempo inativo real da máquina = tempo de parada no processo ctevrdu a falta ge 

operador + tempo inativo no processo devido a falta ele ferramenta + tempo ele 

parada no processo devido a falta de material +tempo de máquina parada devi9o 

à manutenção (corretiva e preventiva) + tempo perdido no processo devido a má 

qualidade 

• Tempo perdido no processo devido à má qualidade = tempo gasto no retrabalho 

de peças + tempo gasto devido ao refl.Jgo de peças 

• Tempo total de selup diário não programado 

3.5.3 Sistemas ERP: 

o Custo das Falhas In/em as = custo de retrabalho + refugo -t degradaçpo + 

rein.'>peção ·I perdas no processo 

• Custo das lmpeções 

• Custos de Produção = custos de setup + custos dos defeitos + custos de 

manutenção coJTetiva +custos de manutenção preventiva 

• Custos de Setup = custos re.fifgo + custos de ca/ilrraçfro + custo.y de 

mmmtençâo + custo de perda de vendas 

• Desempenho da Programação da Produção no tempo = mínrero de pedidos 

entregues na data prevista 
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• Estoque em Pmcesso = quantidade de material em processo x valor 

monetário de cada material 

• Força de tmbal/w.flexíve/ 

• Número de fmpeçôes para Produtos Fornecidos 

inspecionadas I quantidade de peças fornecidas 

número de p~ças 

• Qualidade na.fonle = quantidade de material rejeitado I quantidade total de 

material inspecionado 

3.6 Desenvolvimento de uma proposta de uso do sistema SCAVA como meio de 

auxiliar o processo de medição de desempenho 

Como já dito anteriormente, o uso dos sistemas SCADA estão calcados 

fundamentalmente em empresas de processo contínuo. Porém, já existem empresas de 

processo discreto que estão fa zendo uso desse sistema. É o caso da empresa m~tal

mecânica estudada nesse trabalho. 

O uso deste sistema na empresa estudada tem sido eminentemente para a coleta 

automática de dados, a fím de dar suporte a algumas informações que a empresa julga 

necessárias. Tais info rmações encontram-se em anexa. 

Tem-se como proposta futura o uso desses dados para o processo ele tomada de decisão, 

as quais poderão ser tomadas imediatamente pelo operador ou gerente da- linha çle 

produção, através da visualização na tela do sistema, pontos onde os indicadores não 

con espondem aos parâmetros pré-estabelecidos. 

A Figura 19 ela página seguinte é um exemplo de uma tela de um sistema SC!\.L)A, onde 

se poderia utilizar os dados coletados para o processo de tomada de decisão. 
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I) 

li) li.O 

C I)~ t) tl.l) 0.00 

MO G 0.0 1).00 
PIJ9oli' 1 ~ra.:;.g...n 
IIC.meru de: <l•.,u. 

O.DO o G.<O 0.00 

r.oft'llpo mOI:Ií~ !c; 0.01) I) r.I.O 0.00 

Tofm)IO ül~II\CI dNn. l$) 

r """PC «UM~ 1•l 

Figura 19: Exemplo de uma tela de um sistema SCADA 
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4 CONCLUSÕES FINAIS 

A introdução dos sistemas ERP no início dos anos 90 e a sua implementação na grande 

maioria das empresas até o fi m do século passado, trouxe maior competitividacle para as 

mesmas. Porém, o uso desses sistemas deixou de ser um critério ganhador de pedido, 

passando a ser um critério qualiticador. 

Apesar desses siste mas buscarem a integração entre todos os processos da empresa, eles 

deixa ram lacunas nos níveis operacionais. Nesse sentido, os sistemas MES e SCADA, 

atualmente são tidos como de grande va lia à gestão dos processos de chãa de fábrica . 

A utili zação dos sistemas SCADA se dá fundamentalmente em empresas cujo processo 

produtivo é caracterizado por ser contínuo, devido à facilidade do uso de sensores para a 

aquisição de dados nestes processos. 

Porém, atualmente, pesquisas estão sendo desenvolvidas para o uso do SCADA em 

empresas de manufat ura di screta, principalmente naquelas que utili zam processos de 

usinagem. 

A integração entre esses t rês sistemas é tida como uma grande vantagem competitiva, 

visto que os dados do chão de fábrica que alimentariam os sistemas ERP passam a ser 

mais precisos, contiáveís e em tempo rea l. 

Não bastasse essa integração como um grande diferencial das empresas, o uso de 

sistemas de medição de desempenho virá potencia lizar ainda mais o poder de uso 

conjunto desses sistemas. 

Muitos dos trabalhos relacionados com sistemas de medição de desempenho focam 

principalmente nos ní veis estratégicos das organizações, enquanto que é menor a 

quantidade de traba lhos enfatizando os ní vei s operaciona is. 

Com o desenvolvimento deste traba lho, dando-se o enfoque no nível de chão de fábrica , 

minimizou-se as deficiências de indicadores neste nível e, paralelamente a isso, 

potencializou a importância da integração entre os sistemas SCADA e MES, a fim de 

utilizá-los como suporte ao processo de tomada de deci são. 

Através elo uso de sistemas SCADA, pode-se ter um mo nitoramento em tempo real do 

desempenho de alguns indicadores e se tomar decisões com maior velocidade, não 

deixando que algum evento fora dos padrões pré-estabelecidos tome proporções que 

possam gerar malefí cios para a organização. 
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Na entrevista realizada em uma empresa metal mecânica, observou-se claramente que 

os indicadores utili zados no nível operacional são isolados, e nem supervisorqs e 

gerentes conhecem o impacto de cada indicador nas estratégias adotadas pela empresa. 

A tàlta de um entendimento do impacto de cada indicador na estratégia competitiva das 

empresas é uma constante, como pode ser observado em muitos trabalhos da área. 

Nesse sentido, a rede de relacionamento proposta dará uma grande contribuição aqs 

gestores, principalmente àqueles comprometidos com o chão de fábrica, que terão uma 

melhor visão do impacto de cada indicador nas cinco dimensões competitivas de 

manufatura (custo, qualidade, flexibilidade, velocidade de entrega e confiabil idade nas 

entregas), a partir de um melhor entendimento das relações de causa e efeito entre estes 

indicadores. 

4.1 I>roposta pant Trabalhos Futuros 

A tim de se dar continu idade a este trabalho, alguns temas poderão ser abordados com 

maior profimdidade, tais como: 

~ Desenvolver a arquitetura computacional necessária para a integração entre os 3 

sistemas (SCADA, i'viES e .E1UJ) e um sistema de medição de desempenho; 

)> Dar um detalhamento ainda maior a rede de relacionamento de indicadores qe 

desempenho, dando ênfase não somente aos dados coletados automaticamente 

do chão de fábrica , mas a outros possíveis dados~ 

~ Desenvolvimento da rede de relacionamento com indicadores de desempenho 

mais específicos para as tipologias de produç.1o (produção parn estoque, 

produção para montagem e produção sob encomenda) e para os diversos setores 

e tamanhos de empresas; 

J;> Implementar 110 sistema SCADA indicadores de desempenho que aponteflT em 

tempo real o compotiamento do chão de fábrica ; 

~ Estudar a viabilidade de se usar conjuntamente os sistemas SCADA, MES e 

ERP e os sistemas de produção enxuta; 
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Anexo 

ANEXO A 

A seguir, serão colocados em ordem alfabética a explicação conceitual dos indicadores 

de desempenho presentes na rede de relacionamento desenvolvida no item 3.2, além ~e 

outros que não estão presentes na rede, mas que poderão ser utilizados pelas pessoas 

envolvidas na gestão do chão de fábrica. Para isso, foram consultadas bibliografias de 

diversos autores, tais como ARNOLD (200 1 ); CORRÊA (1997); COX & 

BLACKSTONE (1998), VOLLI\IIANN (1997). Apesar de alguns autores não chegarem 

a um consenso sobre algumas definições, fez-se necessário julgar qual definição se 

enquadraria melhor no modelo empregado. 

(A) 

Acurácia da Previsão de Manutenção: define a assertividade da previsão de 

manutenção. 

Acurácia da Programação da Produção: refl ete o quanto a programação da produção 

está ele acordo com o planejado. É uma medida de controle entre o planejado e o 

efetivamente realizado. Se tal controle ocorrer em tempo real, trará grandes benefícios 

para a programação da produção. 

Atrasos de entrega: tàlha em atender as expectativas dos clientes em rdação os pré\ZOS 

de entrega prometidos. 

Automaçilo flexível: automação que fornece tempos de setup pe(Luenos e a habilidaqe 

de trocar de um produto para outro rapidamente. Uma indicador poderia ser a 

quantidade ele máquinas flexíveis utilizadas pela empresa. 

(C) 

Capacidade disponível: é a capacidade de um sistema ou recurso de produzic pma 

quantidade de output num determinado período de tempo. 

Capacidade do período: o número de horas padrão de tmbalho que poctem ' ser 

desempenhadas num equipamento ou centro de trabalho num dado período de tempo. 

Capacidade inativa: é a capacidade geralmente não utilizada em um recurso. Consiste 

em uma capacidade de proteção ou excesso de capacidade. 

Carga de trabalho: é a quantidade de trabalho planejado e o real trabalho liberado para 

um equipamento ou centro de traba lho num período de tempo específico. Usualmente é 
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expresso em termos de horas padrão de trabalho ou, quando itens consomem recursos 

similares na mesma taxa, unidades de produção. 

Confiabilidade: é a probabilidade de um produto desempenhar suas fimçõcs nas 

condições descritas sem fàlhas durante um período de tempo especificado. 

Conformidade: uma indicação ou julgamento de que um produto ou serviço atingiu as 

especificações necessárias. 

Custo da manutenção corretiva: são todos os custos decorrentes de se ter manutenção 

con·eti va. 

Custo da ordem: usada para calcular a quantidade de- ped idos, ou seja, o custe aum{lnta 

conforme o número de ordens aumenta . 

Custo da qualidade: todos os custos associados com as atividades de prevenção e 

melhoria da qualidade, antes, durante e depois da produção de um produto. Esses custos 

recaem em quatro categorias: tàlhas internas, falhas externas, custos de avaliaç~o e 

custos de prevenção. 

C usto das falhas externas: refere-se aos problemas encontrados depois do produto 

chegar ao cliente. Geralmente são custos relacionados com garantia e retorno. 

C usto das falhas internas: custos associados com a observação de deteitos antes do 

produto chegar ao consumidor. Alguns desses custos são: retrabalho, refugo, 

degradação, reinspeção e perdas no processo. 

Custo de manuseio: custo envolvido na movimentação de material. Em alguns casos, 

ele depende do tamanho do inventário. 

Custo de Produção: é a somatória dos custos envolvidos com: excesso de estoques 

(matéria prima, em processo e produto acabado), grandes tempos de setup, grande 

quantidade de materiai s retraba lhados e refugados; al ém dos custos decorrentes da 

manutenção corretiva. Nesses custos, estão envolvidos tanto custos diretos qu(lnto 

indiretos. 

Custos das Inspeções: são os custos decorrentes de se ter inspeção de peça5, tanto 

vindas de fornecedores internos quanto de fornecedores externos. Nesses custos podem 

estar envolvidos alocações de pessoas para inspeção, uso de equipamentos, etc. 

Custos de avaliação: são custos associados com a avaliação tà rmal ou auditorias 

realizadas na empresa. Alguns desses custos incluem: inspeção, auditorias de qualidade, 

testes e calibração. 

90 



Anexo 

Custos de distribuição: itens de custo relacionados com atividades associadas com a 

movimentação e a estocagem de produtos finais. Custos de distribuição incluem: custos 

de estoques, custos ele transporte e custos ele processamento elo pedido. 

Custos de prevenção: são os custos causados por atividades de melhorias, focando na 

redução de tàlhas. Alguns desses custos são: treinamento dos fi.mcionários, certificação 

de qualidade e qualidade do fornecedor. Custos de prevenção são uma das qu~tro 

categorias de custos da qualidade. 

Custos de sctup: associado aos custos de refugo, custos de calibração, custos de 

manutenção, e perda de vendas associadas com a preparação do recurso para o próximo 

produto. 

(D) 

Desempenho da programação da produção no tempo: é uma medida que indica o 

número de pedidos entregues no tempo estipulado. Essa medida pode ser expressa 

através de número de pedidos ou em valor monetário dos ítens que foram entregues no 

tempo estipulado. 

Detecção de falhas no processo produtivo: é uma medida que tenta mostrar a 

capacidade da empresa na detecção de possíveis fàlhas no processo produtivo que 

poderão afetar alguma dimensão relacionada com a qualidade do produto. 

Disponibilidade: porcentagem ele tempo que um trabalhador ou máquina é capaz de 

trabalhar. A fórmula é: 

Disponibilidade = ((S-B)/S) x I 00% 

Onde: S é o tempo de programação e B é o tempo de manutenção. 

D isponibilidade de capacidade: a medida deve ser balanceada para assegurar que a 

capacidade e os recursos estarão disponíveis quando necessária, mas isso deve ser 

alcançado com o uso efi ciente dos recursos. A disponibilidade de capacidade pode estas 

fucada no recurso gargalo, possibilitando confiabilidade de entrega ao cliente e maior 

produtividade da organização. 

Disponibilidade de máquina I tecnologia: o balanço entre utilidade e disponibilidade 

de tecnologia deve ser estimado pela empresa, baseado nos critérios competitivos de 

manutàtura. Gastos excessivos em tecnologia em áreas estratégicas ou em itens 

estratégicos podem ser justificados se disponibilidade e fl exibilidade são prioridades 

competiti vas. 

9 1 



Anexo 

(E) 

Eficiência da operação : é uma porcentagem das saídas de um cquipame11to, 

departamento ou planta comparado com o planejado ou o output padrão. 

Eficiência da pufo1·mance: uma taxa, usualmente expressa corno uma porcentagem, 

do tempo ele processamento padrão de uma peça dividida pelo tempo de processamento 

real. Sctups são excluídos desse cálculo para se evitar distorções. 

Eficiência do ciclo de manufatura: é a taxa de valor agregado ao leacl time de 

manufatura ou tempo de ciclo . Tempo ele ciclo ele manufatura pode ser melhorado pela 

redução do lead time ele manufatura, através ela eliminação de atividades que não 

possuem valor agregado, tais como inspeção, movimentação c fila . 

E ficiência : medida geralmente expressa em porcentagem do output real com o output 

padrão esperado. Em contraste, a produtividade mede a quantidade de output relativa a 

um input. (ex. ton I hora de trabalho) . Hiciência é (1) a taxa de unidades reais 

produzidas em relação ao padrão de produção esperado num período de tempo ou, (7) 

horas padrão ele produção por horas rea is ele trabalho (quanto maior, menor a 

eficiência), ou (3) volume monetário real de output em relação a um padrão estabelecic;lo 

para um período de tempo. Ex.: Há um padrão ele IUU peças por hora e nu peças são 

produzidas durante um período de ~ horas. Logo a eficiência será de 97 ,5%. 

Esforço para a qm1lidadc: todos os esforços associados com as atividades de 

prevenção e melhoria da qualidade, antes, durante e depois da produção de um produto1 

Eficiência da i'.'lanutenção Preventiva: expressa o tempo rea lmente gasto com 

manutenção, em relação ao tempo padrão esperado para a manutenção de uma máquÍllél 

Estoque em Processo: são peças nos vá rios estágios produtivos da fábrica , incluindo-se 

as matérias primas em seus processos iniciais até o processamento completo do produto 

final. 

Excesso de capacidade: situação na qual a capacidade de output num recurso não 

garga lo excede a quantidade necessári a para se ter um nível adequado de processamento 

no gargalo. 

Excesso de inventário: qualquer inventário no sistema que exceda a quantidade núnima 

necessária para obter a desejada taxa de processamento em um recurso gargalo ou que 

exceda a quantidade mínima necessária para obter o desempenho da data de entrega 

desejada. Inventário total = inventário produtivo + inventário de proteção + excesso de 

inventário. 

92 



Anexo 

(F) 

Fator de perda de tempo: é o complemento da utilização, ou seja, l (um) menos o 

fator de utilização. É a porcentagem de tempo perdido devido à indisponibilidade de 

máquinas, ferramentas e trabalhadores. Pode ser calculado como as horas planejadas 

menos as horas reais, dividido pelas horas planejadas . 

. Fila: peças num determinado centro de trabalho esperando para serem processadas. 

Quanto maior a fil a, maior o tempo médio de fila e estoque em processo. 

Flexibilidade de 1'\'Jaterial: é a habilidade do processo de transformação de manejar 

variações inesperadas nos inputs de material. 

Nexibilidade de Mix: é a habilidade de manipular uma grande gama de produtos ou 

variantes através do uso de equipamentos, tendo-se um tempo de setup pequeno. 

Flexibilidade de Modificações: é a capacidade do processo de transformação para 

implementar rapidamente pequenas mudanças no projeto dos produtos. 

F lexibilidade de rotas: (rerouting flexibility): capacidade de adaptar rápido e 

facilmente as rotas de produção através da a lternância de máquinas . 

. Flexibilidade de volume: é a habilidade do processo de transformação para 

rapidamente acomodar grandes variações no nível de produção. 

Flexibilidade do processo: a tàcilidade e a velocidade com que o processo de 

transformação das taretàs de manufatura pode responder às mudanças internas ou 

externa s. 

Flexibilidade do Produto : é a fa ci lidade com que os projetos atuais podem ser 

modificados em resposta às mudanças de mercado. 

Flexibilidade no mix de produtos: habilidade ele mudar rapidamente para outros 

produtos produzidos num determinado equi pamento, de acordo com as requi sições de 

mudança feitas pela demanda. 

Flexibilidade: é a habilidade do siste ma de manutàtura em responder raprctamente, em 

termos de "tempo" às mudanças internas ou externas. Seis diferentes categorias de 

flexibilidade podem ser consideradas: fl exibilidade de mix, tlexibilidade de mudança çic 

projeto, flexibilidade de modificação, tl ex ibilidade de volume, flexibilidade de rota, e 

flexibi lidade de materiaL F lexibilidade pode ser útil e m enfrentar vários tipos de 

incertezas (relativo a mix, volume, etc.). 
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Follow up : monitoramento do progresso do trabalho para saber se a operação está 

sendo executada dentro do programado ou os materiais comprados serão recebidos 

dentro do prazo programado. 

Força de trabalho tlexível: são pessoas treinadas para executar diferentes tipos de 

tarefas. 

Frcqiiência de calibração: intervalo de dias decorridos na calibração de ferramentas . 

(H) 

Horas máquina: é a quantidade de tempo, em horas, que uma máquina está realmente 

trabalhando. Horas máquina, no lugar de horas de trabalho, pode ser usada para 

planejamento de capacidade para a programação da produção, e também como forma ele 

alocação de custos. 

Hora homem: uma unidade de medida que representa uma pessoa trabalhando durante 

uma hora. 

Horas- máquina não programadas: horas em que a máquina não está disponível para 

a programação da produção. Ex.: noites, fina is de semana, feriados, almoço, reparos e 

recontruções. 

(1) 

Ílldice de Refugos: indice que identifica a quantidade de material fora das 

especificações a tal ponto que, inviabi li za o retrabalho. 

(L) 

l..ead Time: espaço de tempo necessário para se desempenhar um processo ou uma 

série ele operações. Os componentes individuais do lcad time podem ser tempo de 

preparação do pedido, tempo de fila , tempo de espera, tempo de processamento, tempo 

de movimentação ou transporte e tempo de recebimento e inspeção. 

l..ead time de retrabalho: o tempo necessário para relrabalhar um material in company 

ou em um fornecedor. 

Lcad time de manufatum: é o tempo total necessário para se manutàturar um item, 

menos o lead time de compra. Num ambiente MTO, é o tempo entre o lançamento de 

um pedido para o processo de produção e o seu embarque para o cliente final. Num 

ambiente MTS, é o tempo entre o lançamento de um pedido e o recebimento no estoque 

de produtos finais. 
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(IVI) 

lVlanutenção corretiva: manutenções não programadas para retornar um produto ou 

processo para o nível de desempenho especificado após uma falha ou mal 

funcionamento. 

1\'Janutenção preventiva: são atividades que incluem ajustes, acertos, substituições e 

até limpeza que tentam evitar a quebra de máquinas. O propósito é assegurar que tanto a 

qualidade de produção quanto a programação serão mantidos. 

Material não conforme: qualquer matéria prima, peça, componente ou produto com 

uma ou mais características que saem das especificações, desenho ou outra descrição do 

produto. 

Medidas de benchmarl<ing: um conjunto de medidas que são usadas para estabelecer 

metas para a melhoria dos processos, fimções, ou produtos . .Essas medidas são derivadas 

de outras empresas que possuem competência comprovada daquilo que está se 

comparando. 

Manutenção devido à quebra da máquina-: manutenção corretiva que ocorre quando o 

equipamento falha, tendo que ser reparado emergencialmente. 

(N ) 

Número de inspeções : indica o número de peças inspecionadas pela quantidade de 

peças produzidas. 

Número de inspeções para produtos fomeddos: indica o número de pç.ças 

inspecionadas pela quantidade de peças fornecidas . 

Número de peçns defeituosas: quantidade de peças que serão reprocessadas ou 

retrabalhadas 

Peça defeituosa: peça que será reprocessada ou retrabalhada. 

Previsão de manutenção: baseado em testes não destrutivos e análises. estatísticas, 

usadas para prever quando uma manutenção necessária deverá ser programada. 

Produtividade: é uma medida global da habilidade de se produzir urna mercadoria ou 

serviço. É o output real de produção comparado com a entrada rea l de recursos. 
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Produtividade da máquina: é a taxa de output de uma máquina por unidade de tempo 

comparado com um padrão estabelecido. Pode ser expressa em termos de output por 

unidade de tempo ou output por horas-máquina. 

Processamento do pedido: é a atividade necessária para administrativamente processar 

o pedido elo cliente e dejxá-Jo pronto para o embarque ou produção. 

(Q} 

Qualidade na fonte: é a responsabilidade do produtor de fornecer material com 

qualidade I 00% aceitável ao consumidor. O objetivo é reduzir ou eliminar inspeções de 

qualidade ou paradas no processo com resultado de defeitos dos produtos fornecidos. 

Quantidade de conclusão esperada : quantidade planejada de manufatura de um 

ped ido após o refugo (scrap) esperado. 

Quantidade de falhas no processo: é o número de falhas ocorridas durante o processo 

produtivo, num determinado período ele tempo. 

Quantidade de peças produzidas: representa a quantidade de peças produzidas por um 

recurso num determinado período de tempo 

Quantidade d e horas-máquina programadas disponíveis: é a quantidade de tempo, 

em horas, que uma máquina está traba lhando, comparado com a sua di sponibilidade 

previamente estipulada. 

Quantidade de múquina5 flexíveis: número de máquinas que tem como propqsito 

manufaturar múltiplos produtos. Usualmente, consiste de máqu inas CNC. 

Quantidade de setups: é o número de setups que uma máquina realizada durante um 

determinado período de tempo. 

(R) 

Refugo: material fo ra das especificações e que possui ca racterísticas que fazem com 

que o retrabalho seja impraticável. 

(S} 

Setup externo: tempos associados com os elementos de um procedimento de setup 

enquanto a máquina está trabalhando. É o contrário. de-setup interno. 

Set up Interno: tempo associado aos procedimentos de setup enquanto uma máquina 

não está processando. 

Sobrecarga : condição onde o número total de horas de trabalho num centro de tra~lho 

excede a capacidade desse centro . 
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(T) 

Tamanho do lote: é a quantidade de peças que são produzidas entre dois intervalos 

consecutivos de setup. 

Taxa crítica: uma regra de despacho que calcula um índice dividindo a data de c11trega 

restante pelo tempo decorrido esperado para se tenninar o trabalho . 

Taxa de capacidade: é a capacidade esperada de output de um recurso ou sistema. 

Taxa de falta de estoque: é uma medida da efet ividade com que a empresa responde à 

sua demanda real. Pode ser medida através do total de pedidos que tinham falt<1 de 

estoque com relação ao total ele pedidos. 

Taxa de não conformidade com as especificações: quantidade de peças ou produtos 

fora dos padrões estabelecidos, porém que ainda podem ser retrabalhados. 

Taxa de operações de inspeção : é a relação entre a quantidade de peças inspecionadas 

com a quantidade total de peças produzidas. 

Taxa de processamento: é o inverso de tempo de ciclo, por ex.: 360 unidades por tqrno 

ou O, 75 por minuto. 

Taxa de refugo: um fator percentual da estmtura do produto usada parn aumentar jlS 

necessidades brutas a fim ele se antecipar perdas na manufatura de um produto em 

particular. 

Taxa de retrabalho = quantidade de peças que apesar de serem defeituosas, ainda 

podem ser recuperadas. 

Tnxn de serviço no cliente: é uma medida do desempenho ele entrega ele produtos 

finais, usualmente expressa como uma porcentagem. Essa porcentagem é usualmente 

representada por número de itens ou valor monetário que foram entregues aos clientes 

dentro do prazo estabelecido, comparado com o total que eram supostos a ser entregues 

naquele período de tempo. 

Taxa de tempo inntivo da máquina em relação ao programado: é o tempo em que a 

máquina esteve inativa devido a alguma tàlha no processo de produção (tàlta de 

operador, tàlta de ferramenta, falta de material, manutenção corretiva, etc.), ou ainda, 

não processando determinada peça a que foi programada. 

Taxa de utiliznção: é uma medida da intensidade que um recurso está sendo usado para 

produzir um bem ou serv iço. É o tempo máximo que o recurso pode ser utili zado menos 

o tempo perdido devido à indisponibilidade da máquina, ferramenta ou trabalhador. Em 
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outras palavras, a taxa de utilização compara o tempo real de máquina (setup + tempo 

de processamento) com o tempo disponível. 

Tempo de ciclo de produção: é o tempo entre a produção completa de dois produtos. 

Por ex.: o tempo de ciclo de motores montados a uma taxa de 120 por hora seriíJ 30 

segundos. 

Tempo de correção de falhas no processo: é o tempo gasto para se corrigir algqma 

tàlha no processo produtivo e que não estava programado para ocorrer. 

Tempo de espera : é o tempo que uma peça espera num centro de trabalho para ser 

movimentada para outro centro, após ter sido processada. 

Tempo de fila : é o tempo que uma peça espera num centro de trabalho antes do setup 

ou de ser produzida. Tempo de ti la é um dos elementos do lead time de manutàtura . 

Tempo de 1nspeção: é o tempo gasto para se saber se o produto está dentro dos padrões 

estabelecidos. 

Tempo de manipulação do material : é o tempo necessário para a movimentação çJe 

material ele um centro de trabalho para outro. Esse tempo inclui o tempo ele manejo elo 

material no equipamento e sua. respectiva movimentação. 

Tempo de manutenção devicio il quebra de máquina: é o tempo gasto para se realizar 

manutenção corretiva,. devido à quebm de uma máquina . 

Tempo de máquina parada devido à falta de ferramenta: é o tempo em que se 

poderia estar produzindo determinada peça, mas que não ocorre devido à falta ele 

ferramenta! necessário à operação 

Tempo de máquina parada devido à falta de- materi-al: é o tempo em que se poderia 

estar produzindo determinada peça, mas que não ocorre devido à falta ele matéria prima 

ou produto em processo. 

Tempo de máquina parada devido à falta de operador: é o tempo em que se poderia 

estar produzindo determinada peça, mas que não ocoiTe devido à fa lta de um operador 

necessário à operação 

Tempo de movimentação: o tempo que um item gasta no trânsito de urna operação 

para outra dentro de uma planta. 

Tempo de operação: é o tempo de setup + o tempo de processamento de uma taretà 

específica. 

Tempo de processamento~ é o tempo no qual o material está sendo mudado, mesmo 

sendo uma operação de máquina ou uma montagem. 
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Tempo de pr·oteção : é a quantidade de tempo que o material é lançado para o processo 

produtivo à frente da data designada. 

Tempo de setup externo: é o tempo de set up realizado fora da máquirlfl e, 

conseqüentemente, podendo a mesma estar em movimento. 

Tempo de setup interno: é o tempo no qual o set up é realizado na própria máqui na e, 

conseqüentemente, com a mesma parada. 

Tempo de setup: é o tempo de trabalho necessário para se mudar uma máquina~ um 

recurso, um centro de trabalho ou linha de produção depois de se produzir a última peça 

de um item A para a produção da primeira peça de um item B. 

Tempo de tolerância do cliente: é o tempo que clientes potenciais podem esperar por 

uma entrega de um prodpto. 

Tempo disponível: é o tempo disponível por ttrmo, menos descanso, reuniões e tempo 

de limpeza. 

Tempo do pmduto: é o total de tempo necessário para receber, produzir e entregar o 

pedido de um produto para um cliente, ou seja, é o tempo entre o pedido e o 

recebimento do produto. 

Tempo gasto devido ao- refugo de peças: é o tempo gasto para se processar nQvas 

peças, as quais irão subst ituir os refugos. 

Tempo gasto no rctrabalho de peças: tempo gasto para se recuperar peças defeituosa~. 

Tempo inativo: é o tempo que operadores ou recursos não estão produzindo devido à 

setup, manutenção, tàlta de material, tà lta de ferramenta ou falta de programação. 

Tempo perdido no processo devido i\ má qu:tlidadc: é o tempo a mais na 

programação da produção devido a produtos que estão sendo retraba lhados ou a 

produtos que foram refugados. 

Tempo total de setup diário não programad~: é o tempo de setup que está a l.ém do 

tempo programado, devido à produção de peças defeituosas. 
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ANEXOB 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

Essa entrevista foi uma das ferramentas utilizadas como forma de coleta de dados para 

esta pesquisa, conform.e. detlnido no item l.7 (método de pesqu isa). A segui l)te 

entrevista obteve alguns indicadores de desempenho de uma empresa metal-mecânica, 

onde está sendo implementado um sistema de coleta automática de dados . A pedido da 

empresa, os resultados dessa entrevista serão apresentados ele forma genérica , ou seja, 

não serão detalhadas as respostas de cada uma das perguntas reali zadas. 

Objetivo da Entrevista: Obter informações relati vas aos sistemas ele medição de 

desempenho utilizados pela empresa. 

Data da EntrePisla: 

Nome da EmJ!.resa: 

Nome do Alllrevistado: 

Função ou Cargo do J:;ntrevislado: 

P AlZTE O I: - Apresentação do Projeto 

Faz-se uma breve explicação sobre os objetivos elo projeto e qual a importância da 

entrevista para o desenvolvimento do mesmo. 

Além disso, . realiza-se um detalhamento conceitual sobre as 5 (cinco) dimensões 

competitivas da manufatura . 

PARTE 02: Coleta dos Dados 

I. Que nível (operacional,.. tático ou estratégico?) o entrevistado se enquadraria no 

processo de tomada de decisão da empresa ? 

2_ Quais indicadores desse nível relacionado à: 
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qualidade; 

custo; 

flexibilidade; 

velocidade das entregas; 

confiabilidade das entregas. 

3. Qual é a fórmula ou relação matemática desse indicador? 

4. É conhecido o reflexo de cada indicador na estratégia da empresa? 

Se sim, qual é a relação desse indicador com a estratégia da empresa? 

5. Como esses indicadores foram criados ou porque foram criados? 

6. A empresa utiliza de algum software que auxilie o sistema de medição de 

desempenho? 

7. Como é feita a coleta de dados para esses indicadores? 

8. Os dados coletaclos são confiáveis? 

RESULTADO DA ENTREVISTA~ 

Os indicadores mais rel evantes obtidos na empresa estudada foram: 

Indicadores de nível operacionnl 

• Hora de Set-up I Hora planejada; 

• Quantidade de refugos; 

f! % de reiügos I total de peças produzidas; 

• Peças produzidas I hora planejada; 

• !Jeças produzidas I hora trabalhada; 

• Hora parada I hora planejada ; 

• Hora de falta de peça I hora planejada; 

• Hora de recuperação de tàlhas I hora planejada; 

!I I-Iora de manutenção I hora planejada; 

• 1-lora de reparo I hora planejada; 

• Hora de diversos I hora planejada; 
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Indicadores de nível estratégico89 

• Segurança (H·eqüência de acidentes) ; 

• Segurança (severidade de acidentes); 

• Rejeição de linha no cliente (ppm); 

• Qualidade no fOrnecedor; 

• Índice de qualidade; 

• Entrega no prazo para o cliente; 

• E ntrega no prazo pelo fornecedor; 

11 Gasto con1 frete extra; 

• Giro do ativo fixo ; 

• Produtividade; 

• Dias de inventário; 

11 Contas a pagar; 

n Contas a receber. 

Conclusões sobre a Entrevista realizada: 

A partir da entrevista rea li zada, constatou-se que os indicadores de desempenho 

estabelecidos são pontuais, ou seja, esses indicadores não possuem muita relação com a 

estratégia organi zacional c, além disso, os fimcionários não têm conhecimento do 

impacto desses indicadores na estratégia competitiva da empresa. 

Com exceção da linha de produção onde está instalado o software SCAD A, a coleta de 

todos esses indicadores de desempenho são reali zadas manualmente, gerando-se grande 

imprecisão dos dados. 

Outro ponto a ser comentado é que a freqüência da medição de desempenho: no nív~l 

operacional é de um mês, gerando-se assim uma defasagem muita grande entre a análise 

dos dados e as ações corretivas. Por exemplo: o indicador % de r~fugos sobre o total çle 

peças pmduzidas do mês de janeiro só será conhecido no mês seguinte, ou seja, em 

8 Os indicadores de nível estratégico não foram consirados no desenvolvimento desse projeto. 
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fevereiro . Logo, ações corTetivas que poderiam ser tomadas com antecedência, são 

rea lizadas com no mínimo um mês de atraso. 

Diante dessa constatação, foi proposto à empresa colocar no próprio sistema SCADA, 

índices ele desempenho de uível operacional para verificar diariamente ou, se for o caso, 

até de hora em hora, alguns indicadores considerados importantes e relevantes para a 

competitividade da empresa. 

Ou seja, a partir dos dados coletados automaticamente das máquinas que fazem parte do 

processo produtivo, se poderá ter indicadores de desempenho em tempo real que irão 

mostrar se os eventos ocorridos no chão de fábrica estão ou não de acordo as metas 

estipuladas pela empresa. lsso possibilitará a tomada de decisões correti vas mais 

rápidas, caso haja algo fora dos padrões estabelecidos. 
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Apêndice 

APÊNDICE 

Prêmio Internacional 

Recentemente, o NUMA recebeu um Prêmio Internacional da SAP (líder de mercado na 

tàbricação de Softwares de Gestão Empresarial). 

Numa disputa com cerca de 80 concorrentes da América Latina e Anglo Saxônica, o 

NUMA obteve o primeiro lugar com um projeto de pesquisa intitulado INTEGHATED 

PRODUCnON AND SUPPLY CHAIN MANAGEMftJ'NT, 

A proposta do projeto era desenvolver um Production Cockpil (Painel de Controle da 

Produção) utilizando, além do R/3 , outros produtos da SAP tais como o AT,O (Advcmccd 

Planner and Optimizer) e o BW (Business Warehouse), junto com um sistema de 

monitoramento da produção (SCADA). 

Pretende-se, com a integração entre esses sistemas, avaliar possíveis melhorias na 

programação da produção bem como no gerenciamento logístico e da cadeia de 

suprimentos. Além disso, permitir um fluxo contínuo de dados entre os parceiros da 

cadeia de suprimentos e convertê-los em informações para as pessoas envolvidas tanto 

no chão de fábrica quanto na alta gerência. 

A principal justificativa para o projeto é a importância de informações confiáveis e 

disponíveis do ambiente produtivo, para que as atividades de planejamento e tomada de 

decisão possam contribuir efetivamente para a melhoria de desempenho do chão-de

fábrica e da empresa como um todo. Este tàto vem corroborar com a importância deste 

projeto de pesquisa. 




