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RESUMO 

A intensificação do processo de globalização da economia e o aumento da 

interdependência dos mercados têm imposto uma crescente necessidade de 

melhoria da competitividade de todos os setores industriais. A convergência da 

Tecnologia da Informação (TI) e da Tecnologia da Automação (TA) dos setores 

produtivos e administrativos das corporações é uma poderosa ferramenta para que 

as mesmas possam obter altos níveis de eficiência e de eficácia necessários nos 

cenários competitivos dos mercados atuais. Apesar dos avanços alcançados em 

termos de conectividade, por ambas as tecnologias, o processo de integração da TI 

com a TA é complexo e apresenta significativos desafios de colaboração entre os 

profissionais de TI, TA e os engenheiros de produção, que ultrapassam a questão 

técnica da convergência. Esta tese apresenta o desenvolvimento de uma 

metodologia para planejamento da convergência de ativos de tecnologia 

denominada Metodologia para Convergência de Tecnologia de Automação e 

Informação (MPCTAI), que visa reduzir o risco do processo de integração da TI & 

TA, alinhando o planejamento do desenvolvimento da convergência aos Fatores 

Críticos de Sucesso (FCS) da empresa. Também apresenta a aplicação da 

metodologia MPCTAI em um processo de convergência dentro de uma importante 

empresa do setor de materiais para construção, bem como os resultados obtidos. 

 

 

Palavras-chave: Convergência da TI & TA. Competitividade Industrial. 

Gerenciamento & Operações da Manufatura. Tecnologia da Informação. Tecnologia 

de Automação. Metodologia.  

 



 

 

ABSTRACT 

The intensification of the economic globalization process and the increasing 

interdependence of markets has been imposing a growing need for improving the 

competitiveness of all industrial sectors. The convergence of information technology 

(IT) and automation technology (AT) of productive sectors and administrative 

corporations is a powerful tool for achieving the high levels of efficiency and 

effectiveness required in the competitive scenarios of current markets. Despite the 

progress in connectivity achieved by both technologies, the process of IT & AT 

integration is complex and presents significant challenges in terms of collaboration 

between the IT, AT professionals and the production engineers that goes beyond the 

technical aspects of the convergence. This work presents the development of a 

methodology for planning the convergence of technology assets, named 

methodology for planning the convergence of AT & IT technology  (MPCTAI) , which 

aims to reduce the risks involved in the integration of IT & AT, outlines the 

development planning for convergence to critical success factors (CSF) of the 

company. This also presents the application of the MPCTAI methodology in a 

process of convergence and the results for an important company in the sector of 

products for building construction, as well the results achieved. 

 

 

Keywords: IT and AT Convergence. Industrial Competition.  Manufacturing Operation 

& Management. Information Technology. Automation Technology. Methodology.  
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INTRODUÇÃO 

A intensificação do processo de globalização da economia e o aumento da 

interdependência entre os mercados têm imposto uma crescente necessidade de 

melhoria da competitividade de todos os setores industriais. Para fazer frente a esta 

demanda, é imprescindível o aumento da produtividade e aprimoramento da 

qualidade de produtos e serviços, assim como a redução de custos de fabricação. 

 

Na visão de Slack, Chambers e Johnston (2009), as empresas são 

selecionadas pelo mercado em função de suas capacidades de superar os 

concorrentes no atendimento dos objetivos de desempenho, assim considerados por 

Carvalho et al. (2004): 

 

a) Custo - em uma organização, o objetivo de desempenho denominado 

custo está relacionado ao desejo de produzir com a maior eficiência 

possível, isto é, produzir bens e serviços a custo que possibilite 

estabelecer preços apropriados ao mercado e, ainda, permitir um retorno 

financeiro para a empresa; 

b) Qualidade – refere-se à capacidade da produção em contribuir para a 

valorização da imagem da empresa e de seus produtos, por meio da 

fabricação conforme o especificado e com garantia de repetibilidade nos 

processos; 

c) Flexibilidade - é a capacidade do sistema de manufatura adaptar-se 

rapidamente às mudanças de ambiente. Estas mudanças podem ocorrer, 

seja na demanda, na capacidade, no “mix” ou na janela de entrega; 

d) Inovação - significa a capacidade de apresentar novos produtos e 

serviços; 

e) Velocidade - é o tempo necessário para a empresa responder a uma 

determinada necessidade dos consumidores por um produto ou serviço; 

f) Confiabilidade - é a capacidade que a empresa possui de atender os 

compromissos estabelecidos com os clientes em termos de quantidades e 

prazos. 
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Estes objetivos são definidos pela perspectiva do cliente e atingidos por meio 

da estratégia definida pela empresa para produção. Slack, Chambers e Johnston 

(2009) propõem a utilização da matriz Desempenho versus Importância para 

capturar a capacidade corrente da organização de superar os concorrentes no 

atendimento dos objetivos de desempenho. É o que aparece ilustrado pela figura 1. 

 

Figura 1 – Matriz Desempenho x Importância 

 

Fonte: Slack, Chambers e Johnston (2009) 

 

Nesta matriz, os objetivos são distribuídos em zonas, observando-se que, na 

abscissa encontra-se a importância do objetivo e, na ordenada, seu desempenho em 

relação à concorrência, ambas consideradas na visão da empresa. Por meio do 

cruzamento dessas informações definem-se quatro zonas de atuação: zona de 

excesso, que não demanda nenhum empenho da empresa; zona apropriada, que 

requer apenas uma atenção para conservar a posição; zona de melhoria, onde uma 

ação deverá ser tomada para obter uma vantagem competitiva em relação à 

concorrência e zona de urgência, onde uma ação iminente é requerida, tendo em 

vista a posição desfavorável da empresa. A captura da situação atual da produção 

fornece subsídios para a formação de uma estratégia da produção, que poderá ser o 

fator chave para determinar a necessidade de sistemas que suportem os fluxos de 

processos nas plantas industriais.  
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Dependendo da zona em que se situa o objetivo, a construção de uma 

automação abrangente do fluxo de trabalho revela-se como ação de fundamental 

importância, trazendo inúmeros benefícios:  

 

a) Atendimento às regulamentações determinadas pelas agências 

reguladoras específicas; 

b) Otimização dos processos produtivos;  

c) Melhoria da segurança do consumidor, dos funcionários, processos e 

meio ambiente; 

d) Confiabilidade do cumprimento do planejamento; 

e) Monitoramento e controle da qualidade; 

f) Sincronismo entre os elos da cadeia produtiva; 

g) Economia de recursos financeiros. 

 

Na busca de uma automação abrangente, constata-se que a quase totalidade 

dos setores produtivos tem buscado a integração dos ativos de Tecnologia de 

Informação (TI) e de Tecnologia de Automação (TA), ambas com propósitos 

distintos, mas passíveis de convergência. No escopo desse trabalho a convergência 

da TI e TA significa a implantação de uma nova camada de infraestrutura de 

hardware e software, com o objetivo de integrar as plataformas de hardware e 

software das camadas de TI e TA, de forma a dar suporte aos processos lógicos que 

suportam aos processos físicos na planta industrial.  

 

O propósito final da convergência da TI & TA é estabelecer um ambiente que 

beneficie a melhoria contínua das atividades na fábrica, tendo em vista que a 

integração dos ativos permite a criação de processos lógico1 e físicos2 anteriormente 

não possíveis de serem desenvolvidos, por meio da adição de novas ferramentas 

sistêmicas de monitoramento e controle na produção.  

 

Esses novos instrumentos de monitoramento permitem uma ação imediata 

dos gestores diante da detecção de desvios entre o planejado e o realizado, bem 

                                              
1
 Processo lógico, no escopo desse trabalho, refere-se ao controle do fluxo e armazenamento das 

informações relativas ao processo físico. 
2
 Processo físico, no escopo desse trabalho, refere-se às transformações físicas e químicas aplicadas 

as matérias-primas para a fabricação do produto final. 
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como uma avaliação analítica precisa da operação, com implantação de ações 

corretivas correspondentes. Já os mecanismos de controle, por sua vez, asseguram 

que os desvios não ocorram, por meio da validação de cada etapa do processo pelo 

agregado tecnológico TI & TA. O controle decorrente da convergência da TI & TA 

configura-se, desta forma, em uma plataforma com capacidade de contribuir, 

significativamente, para iniciativas com foco na manufatura com reflexos no 

atendimento às legislações, conformidade no processo produtivo e desempenho da 

operação. 

 

Normalmente na literatura técnica é frequente encontrar referência de 

modelos que definem as funcionalidades e relacionam os benefícios para a 

produção, derivados da convergência dos ativos de TI & TA como, por exemplo, os 

propostos pela “Manufacturing Enterprise Solution Association - (MESA)”3 (1997), 

“International Society of Automation – (ISA)” 4  (2000) e “ARC Advisory Group – 

(ARC)”5 (2002). Dentre estas propostas, o modelo funcional proposto pela ISA tem 

sido avalizado por diversas empresas multinacionais de TI & TA como, por exemplo, 

SAP AG Walldorf, Alemanha 6, “International Business Machine – (IBM)”7, “Rockwell 

Automation”8, Siemens9, “General Electric – (GE)”10, “Asea Brown Boveri – (ABB)”11, 

etc. A convergência dos ativos de TI & TA ocorrem na camada central do modelo 

hierárquico funcional da ISA (2000). As aplicações que estabelecem a integração do 

uso dos ativos de TI & TA com o propósito de suporte à manufatura são explicadas 

na ISA-95 Part 3 (2005) por meio de um modelo denominado “Manufacturing 

Operation Management – (MOM)”. Também é comum encontrar na literatura 

acadêmica e técnica a utilização do modelo “Manufacturing Execution System – 

(MES)”, proposto pela “AMR Research – (AMR) “12  na década de 90 (DYK, 1999) e 

detalhado pela MESA (1997), como base para se definir essa camada.  

 

                                              
3
 www.mesa.org 

4
 www.isa.org   

5
 www.arcweb.com 

6
 www.sap.com 

7
 www.ibm.com 

8
 www.rockwellautomation.com 

9
 www.siemens.com 

10
 www.ge.com 

11
 www.abb.com 

12
 www.amrresearch.com 
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Dentre as indústrias que, atualmente, fazem uso de sistemas MOM/MES, o 

segmento farmacêutico é um dos setores mais favoráveis à adoção deste tipo de 

tecnologia, na visão do “Gartner Industry Research – Gartner”13 (2009). Isto decorre 

da preocupação da indústria em desenvolver processos de produção livres de riscos 

para o paciente. Riscos estes que, na visão do “International Society for 

Pharmaceutical Engineering – (ISPE)”14 (2008) podem ser mitigados por meio de um 

processo de produção computadorizado. Para o ISPE, essa classe de sistemas pode 

contribuir para a execução da fabricação em conformidade com o planejado e para a 

reconciliação dos dados da produção necessários às investigações, rastreabilidade 

e segurança do produto, demandadas da sociedade e das agências regulatórias. 

 

Nos processos de implantação tecnológica, a questão do planejamento é 

fundamental, o que não dispensa a atenção e acompanhamento de sua realização. 

No relatório “Chaos Report” (2009), emitido pelo “Standish Group” 15 , de um 

montante de 5000 projetos classificados como de tecnologia realizados no mundo, 

32% são finalizados no prazo, dentro dos custos planejados e atendem as 

expectativas, 24% falham completamente e são abandonados e os restantes são 

executados com desvio em termos de custo e prazo (DOMINGUEZ, 2009). Ainda 

segundo o instituto, a falta de planejamento adequado é uma das principais razões 

relacionadas, pelos participantes do “Chaos Report”(2009), como motivadora para os 

desvios em um projeto de tecnologia da informação. Por extensão, pode- se deduzir 

que o sucesso da implantação de uma solução MOM/MES também seja dependente 

de um planejamento adequado da mudança da tecnologia e que o sucesso destas 

implantações aceleraria a adoção da convergência de TI & TA. A figura 2 ilustra os 

dados apresentados no relatório “Chaos Report” (2009). 

 

 

 

 

 

 

                                              
13

 www.gartner.com 
14

 www.ispe.org 
15

 www.standishgroup.com 
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Figura 2 – Distribuição dos dados resultados de realização de projetos de tecnologia de informação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Standish Group apud Avninder (2009)  

 

Se a questão do planejamento já se constitui num desafio à convergência de 

TI e TA, outros problemas também precisam ser enfrentados. Entre eles, a 

receptividade da introdução de uma nova tecnologia dentro das organizações 

operacionais. 

 

Para Geoffrey A. Moore (1996), o processo de desenvolvimento de mercado 

para produtos de alta tecnologia possui cinco estágios: 

 

a) No primeiro estágio estão os entusiastas, que representam a menor 

parcela do mercado total potencial para tecnologia, que são motivados, 

principalmente, pelo ineditismo da proposta.  

b) No segundo estão os visionários, os primeiros a perceberem o potencial 

de retorno da ação da tecnologia, que representam um volume maior, 

mas ainda formam uma pequena parcela do mercado pretendido.  

c) No terceiro estágio estão os pragmáticos, que compreendem os 

benefícios e os riscos da tecnologia e só se tornam usuários desta nova 

proposta quando os benefícios superam os riscos.  

d) No quarto estágio, por sua vez, estão os conservadores, avessos ao risco, 

e que só adotam uma nova proposta quando essa já foi aceita pela 

maioria dos potenciais usuários.  

e) No quinto, temos os céticos que são os retardatários a adotar a 

tecnologia.  
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No terceiro e quarto estágios é onde se situa a maior parcela do mercado 

aspirado para adesão às mudanças. 

 

Segundo o autor, a passagem do estágio onde se encontram os visionários 

para o estágio dos pragmáticos não é um movimento contínuo, existindo um abismo 

entre esses dois perfis, que se não for vencido, impede que a proposta seja adotada 

em larga escala. Esta ideia constitui a teoria do Abismo, ilustrada abaixo. 

 

Figura 3 – Ilustrativo da Teoria do Abismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Moore (1996) 

 

Apesar dos potenciais ganhos originados da adoção de sistemas MOM/MES 

na projeção do “Gartner Industry Research – Gartner” 16  (2012), a adoção da 

convergência entre TI & TA pelas indústrias ainda não cruzou o abismo proposto por 

Moore (1996). Uma das possíveis razões para que a convergência ainda não esteja 

presente na maior parte das indústrias é a complexidade da mudança, tendo em 

vista o legado de tecnologia na maioria das empresas. É algo que pode ser alterado, 

desde que os pragmáticos sejam convencidos que os benefícios da convergência 

suplantam os riscos, o que pode ocorrer dentro das corporações de forma 

pragmática, por meio de uma análise financeira do retorno sobre o investimento. 

                                              
16

 www.gartner.com 
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O planejamento da convergência da TI & TA é uma tarefa que acontece na 

fronteira de diversas áreas de conhecimento: Informática, Engenharia de Automação 

e de Produção com objetivo de atender às necessidades da planta industrial, dentro 

das regulamentações vigentes. As áreas de TI, TA e Produção possuem práticas 

próprias em seus processos de planejamento de implantação de sistemas e projeto, 

com semânticas e abrangências particulares e esforços correspondentes, daí 

decorre a necessidade que as infraestruturas de tecnologias de apoio dialoguem 

entre si. 

 

Uma característica comum de propostas de inclusão da convergência TI & TA 

na arquitetura de sistemas das empresas é que estas ocorrem sem o suporte de 

ferramentas focadas na maximização do aproveitamento do legado das tecnologias 

de informação e automação já existentes. Isto é um ponto relevante para as 

empresas que possuem plantas em operações há várias décadas já que, quando tal 

situação não é equacionada, majora-se o investimento necessário para a construção 

da camada de convergência.  

 

A proposta de convergência de TI & TA embute a ideia de que, por meio de 

uma hierarquia construída entre definição de indicadores, processos associados e 

suporte da camada de convergência de TI & TA, é possível construir uma correlação 

causa-efeito entre o investimento feito na tecnologia e a melhora no valor corrente 

do indicador e, com base nessa correlação, definir o retorno do investimento. 

Entretanto, na maioria das vezes, melhorar o valor corrente de um indicador é tarefa 

dependente de ações praticadas em diferentes dimensões e não só na melhoria no 

processo produtivo (ISHIKAWA, 1943 apud SLACK et al., 2009). Isto tende a 

inviabilizar a construção de uma análise quantitativa, levando as propostas de 

convergência de TI & TA a serem suportadas por análises qualitativas cuja 

aprovação, por parte da empresa, regularmente são mais difíceis. 

 

Diante desse cenário, é possível inferir que existe espaço para uma 

alternativa em termos de metodologia de planejamento que utilize linguagem e 

procedimentos com proximidade aos já adotados pela indústria, que dê ênfase ao 

aproveitamento dos investimentos previamente feitos em TI & TA e que consiga 

identificar a parcela compatível de retorno do investimento que pode ser creditada 
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ao investimento na convergência de TI & TA. Desta forma, aumenta-se a 

probabilidade de aprovação dos investimentos necessários para a criação da 

convergência de TI & TA por meio de três fatores: 

 

a) integração dos esforços de diferentes áreas da empresa;  

b) redução dos investimentos decorrente do aproveitamento da infraestrutura 

da tecnologia existente; 

c) apuração quantitativa do retorno dos investimentos na convergência de TI 

& TA.  

 

Dentro desta janela, este trabalho tem por objetivo contribuir para a mudança 

de estágio científico e tecnológico da convergência da TI & TA através da proposta 

de uma metodologia denominada MPCTAI - Metodologia Para o Planejamento da 

Convergência de Tecnologia de Automação e Informação. Ela resulta da construção 

elabora de conhecimentos provindos de uma experiência profissional acumulada em 

consultorias na elaboração de arquiteturas de sistemas para indústrias. 

 

A metodologia proposta combina semântica e ferramentas, aplicadas à 

indústria, das áreas de Engenharia de Automação e, Produção e Informática. Ela  

busca harmonizar as práticas destas áreas, dentro de um modelo integrativo, de 

forma a facilitar a colaboração necessária entre os “stakeholders”17 interessados na 

convergência da TI & TA. Esta abordagem tem o potencial de combater o risco de 

que o projeto de convergência figure nas estatísticas negativas do “Standish 

Group”18 , ou seja, falhar completamente ou ser executado com desvio (custo e 

prazo); ela pode, também, acelerar o processo de adoção de Sistemas MOM/MES 

em processos industriais. 

 

A apresentação do trabalho está estruturada em cinco capítulos: 

 

o O capítulo 1 apresenta o contexto de utilização da TI e TA em empresas 

industriais sobre os quais a metodologia MPCTAI foi construída;  

                                              
17

 Stakeholders – conjunto de indivíduos que afetam ou são afetados pela organização, como por 
exemplo, clientes, acionistas, fornecedores e funcionários. 
18

 www.standishgroup.com 
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o O capítulo 2 discute as metodologias existentes com foco em planejamento 

de desenvolvimento de sistemas; 

o O capítulo 3 apresenta o desenvolvimento da metodologia proposta; 

o O capítulo 4 ilustra a aplicação da metodologia em uma indústria brasileira;  

o O capítulo 5 apresenta as conclusões e sugestões para trabalhos futuros. 
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1. TI  & TA INSERIDAS NO CONTEXTO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS 
 

1.1. BREVE CARACTERIZAÇÃO DE CONTEXTOS INDUSTRIAIS 

 

Conforme Slack, Chambers e Johnston (2009), a atividade de produção pode 

ser representada como um sistema que é responsável por converter recursos de 

entrada em saídas de produtos, subprodutos e defeitos. A figura 4 mostra esse 

sistema apresentando, no centro, o processo de conversão que, segundo os 

autores, pode ser utilizado para ilustrar a operação de qualquer planta produtiva.  

 

Figura 4 – Modelo do processo de transformação na indústria 

 

 

Fonte: Slack, Chambers e Johnston (2009) 
 

Conforme Wild (1977), as operações podem ser categorizadas em função da 

similaridade dos problemas enfrentados. O autor apresenta categorias de sistemas 

de operação – manufatura, fornecimento, transporte e serviços. Um sistema, na sua 

visão, pode ser identificado como um conjunto de entidades que possui alguma 

funcionalidade ou interdependência proposital. Em sua estrutura mais simples, um 

sistema possui três tipos de entidades: entrada, processo e saída, os mesmos 

elementos considerados por Slack, Chambers e Johnston (2009). No contexto de 

operações, para este autor, podem-se interpretar as entidades dos sistemas de 

operação como: 
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a) Entradas: Materiais, máquinas, trabalho, capital e informação; 

b) Saídas: Produtos, serviços e resíduos; 

c) Processos: Conversão de localização, características físicas, propriedade 

e estado. 

 

Ainda segundo Wild (1977), a estrutura adotada nas quatro categorias de 

sistemas de operação - manufatura, fornecimento, transporte e serviços – define a 

saída esperada para os sistemas de operação. Em manufatura, existem quatro 

estruturas básicas: 

 

a) Estrutura A – Fabricação para estoque, do estoque; 

b) Estrutura B - Fabricação para estoque, ordem para fabricação; 

c) Estrutura C - Fabricação para ordem, do estoque; 

d) Estrutura D – Fabricação para ordem, ordem para fabricação. 

 

A indústria de produtos de consumo, por exemplo, normalmente adota as 

estruturas A ou C. Na estrutura A, as matérias-primas são recebidas no estoque, de 

onde são retiradas conforme o plano de produção e manipuladas para, depois, 

darem entrada como produtos acabados no estoque onde permanecerão até serem 

vendidas. Já na estrutura C, as matérias-primas são recebidas no estoque, de onde 

são retiradas e manipuladas para atender a uma necessidade específica de uma 

ordem de produção e, depois, são embaladas e comercializadas.   

 

Em qualquer sistema de operação, independente de quais sejam os produtos 

ou serviços oferecidos, é agregado um valor ao que é oferecido ao mercado. É o 

que se chama, na visão de Porter e Millar (2011), cadeia de valor. Para estes 

autores, a margem de lucro da empresa é definida pela diferença entre o valor 

obtido por meio das atividades que a empresa realiza e o custo correspondente às 

mesmas. As atividades de valor de uma empresa podem ser estabelecidas em duas 

categorias gerais e nove subcategorias, que se acham representadas  na tabela 1. 
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Tabela 1 – Atividades da cadeia de valor de uma empresa 

Categoria Subcategorias Descrição 

Primárias Logística de entrada Todas as atividades relacionadas em receber e armazenar materiais externos 
recebidos. 

Operações Manufatura de produtos e serviços. Modo pelo qual os recursos de entrada 
(materiais) são convertidos em saídas (produtos). 

Logística de saída Todas as atividades associadas a entregar bens acabados aos compradores. 

Marketing e vendas Essencialmente uma atividade de comunicação, com o objetivo de informar 
aos consumidores e compradores os produtos e serviços (benefícios, uso, 
preço, etc..) oferecidos. 

Serviços Todas as atividades relacionadas com a manutenção do produto após estes 
terem sido vendidos. 

Suporte Infraestrutura da 
empresa 

Ampla gama de sistemas de suporte e funções, tais como finanças, 
planejamento, controle da qualidade, alta administração. 

Gerenciamento de 
recursos humanos 

Atividades relacionadas a recrutar, desenvolver, motivar e recompensar a 
força de trabalho do negócio. 

Desenvolvimento da 
tecnologia 

Atividades relativas ao gerenciamento do processamento de informação e ao 
desenvolvimento e proteção dos ativos de conhecimento do negócio. 

Abastecimento Atividades relacionadas ao modo pelo qual recursos são adquiridos, ou seja, 
seleção e negociação com os fornecedores. 

Fonte: Adaptado de Porter e Millar (2011) 
 

A cadeia de valor de uma empresa, na visão de Porter e Millar (2011), é 

elemento de um conjunto de contexto mais amplo de atividades, denominado como 

sistema de valor ou “value system”. A figura 5 apresenta uma visão do fluxo de 

materiais dos participantes de um sistema de valor de uma indústria de produtos de 

consumo.  Nesta figura tem-se a fabricação de produto de consumo dividido em dois 

estágios. No estágio primário, ocorre a fabricação dos ingredientes. Já no estágio 

secundário, tem-se a fabricação do produto acabado. Neste diagrama, os produtos 

fabricados pela indústria chegam ao consumidor final por rota direta ou indireta. 

Direta quando a indústria secundária é responsável por abastecer o varejo. Indireta 

quando o abastecimento do varejo passa por empresas de distribuição e/ou 

atacadistas. O sistema de valor, neste processo, é o conjunto da cadeia de valor de 

todos os agentes que participaram, desde a fabricação até a entrega do produto 

acabado ao consumidor final. 
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Figura 5 – Fluxo de materiais em um sistema de valor de um fabricante de produtos de consumo 

 

Fonte: autor 

 

Ao ser abordada a questão dos contextos industriais, ainda que brevemente, 

é fundamental considerar a arquitetura de automação e informação neles existentes. 

Diferentes modelos desta arquitetura integram, de formas diversificadas, as 

Tecnologias de Automação (TA) e de Informação (TI). Conhecer alguns destes 

modelos e as especificidades de ambas as tecnologias constitui o embasamento 

necessário para o entendimento da metodologia MPCTAI, proposta nesta tese. 
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1.2. TÓPICOS GERAIS DE TA QUE EMBASAM A METODOLOGIA MPCTAI 

 

A figura 6 ilustra a complexidade da arquitetura da automação na manufatura 

por meio de uma pirâmide composta de cinco níveis. Neste modelo, encontra-se na 

base da pirâmide a integração com os processos físicos e/ou máquinas. A coleta de 

dados do processo físico e/ou máquina é feita por meio de sensores, instrumentos e 

elementos de interface com o operador. As informações obtidas do processo físico 

e/ou máquina e da operação são utilizadas em lógicas executadas no nível dois por 

controladores de processo (CP), inversores de frequência ou por meio de painéis 

elétricos de relés. O resultado do processamento no nível dois retorna como 

intervenções no processo físico e/ou máquina por meio de atuadores. No nível três 

tem-se a plataforma de software e hardware, que é utilizada para controle e 

monitoramento remoto de dados, bem como para a otimização de processo. Este 

nível é formado por sistemas de supervisão e aquisição de dados, os chamados 

sistemas supervisórios ou em inglês “Supervisory Control and Data Acquisition - 

(SCADA)”.  Estes programas são hospedados em computadores e/ou servidores. O 

nível quatro da pirâmide é dedicado a ferramentas com o objetivo de planejar e 

controlar as atividades no processo produtivo, permitindo programação detalhada da 

sequência das atividades no piso industrial. O topo da pirâmide é dedicado ao 

planejamento estratégico corporativo e a hospedar os sistemas corporativos da 

empresa como, por exemplo, os sistemas de inteligência de negócios ou em inglês 

“Business Intelligence - (BI)”. 
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Figura 6 – Pirâmide da automação em cinco níveis 

 

 
Fonte: Adaptado de Webb, 1992 apud Pereira e Souza (2008) 

 
 

Adotando o modelo da figura 6 como referência, a convergência entre as 

tecnologias de TI & TA ocorre no nível quatro, sendo que cada camada envolve 

aplicações específicas, hardware e tecnologia de comunicação.  

 

Os níveis 1, 2 e 3 são de domínio da TA, que é responsável pelo controle dos 

processos no chão de fábrica. Ogata (2010) estabelece três modelos básicos de 

controle: 

 

a) Malha aberta - no qual o resultado obtido na saída de um processo não 

altera as condições de entrada deste;  

Nível 5 – Planejamento Estratégico 
Corporativo 

Nível 4 – Planejamento e controle do fluxo 
de trabalho no piso industrial 

Nível 3 – Controle e Monitoramento Remoto 
de Dados – Otimização do Processo 

Nível 2 –Controle Individual 

(CLPs, Inversores, Relés) 

Nível 1 – Aquisição de Dados e Controle 
Manual 

Processo Físico 
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b) Manual – nesta configuração o resultado obtido na saída é monitorado por 

um operador que altera as condições de entrada no processo, visando 

determinar a saída;  

c) Malha fechada – o modelo de malha fechada propõe que exista um 

elemento de controle responsável por alterar, em função do resultado na 

saída do processo, a entrada em busca de um resultado esperado.  

 

A teoria de controle utilizada pela indústria recebeu contribuições 

significativas do autor (OGATA, 2010) nas perspectivas de modelagem de 

problemas e teorias de controle correspondentes. Diversos outros pesquisadores 

colaboraram, também, para o avanço da TA, como por exemplo Castrucci (2007), 

que aborda cada componente de TA individualmente e em arquiteturas de 

referências, bem como suas aplicações na produção. Cassandra (1993) é outro 

autor que contribuiu de forma relevante para expandir a fronteira de conhecimento 

sobre TA.  Ele propõe uma taxonomia para classificação de sistemas abrangentes 

utilizada, frequentemente, como fundamento no estudo da TA.   

 

Dentre as abordagens ligadas à TA, a perspectiva de Pereira (2009) é 

singular. O autor propõe uma relação entre a evolução histórica da teoria de controle 

e o nível de desenvolvimento da tecnologia de automação, ilustrada pela figura 7. 

Para o autor, a segunda década do século XX foi o início da teoria de análise e do 

desempenho de sistemas por meio de equações diferenciais. Esta fase da história 

da tecnologia iniciou-se logo após o começo do desenvolvimento e aplicação em 

plantas industriais de equipamentos para medição de fluxo, nível, etc. O autor 

aponta a terceira década do século XX como o ponto de partida para o 

desenvolvimento da teoria de análise e do desempenho de sistemas pelo método da 

resposta em malha aberta, bem como para o surgimento do termo servo mecanismo.  

Pereira (2009) relaciona esse período com o começo da implantação de salas de 

controle, com dispositivos pneumáticos para monitoramento e atuação no processo 

produtivo. A quarta década do século XX, para ele, não é marcada com nenhum 

grande avanço teórico; entretanto, do ponto de vista tecnológico, nesse período, 

tem-se o começo da utilização de equipamentos eletromecânicos. Na quinta década 

do século XX, a teoria de controle dá mais um passo com o desenvolvimento da 

teoria de análise e do desempenho de sistemas pelo método do lugar das raízes. 
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Nessa fase ocorre, em termos de tecnologia, o início do emprego de equipamentos 

eletrônicos e transmissão eletrônica de sinais. Novamente, na sexta década do 

século XX, não ocorrem progressos significativos na teoria de controle. Por outro 

lado, do ponto de vista de tecnologia, a década é marcada pelo início da utilização 

de equipamentos de processamento de dados e controle numérico nas plantas 

industriais. Na visão do autor, a sétima, oitava, nona e última década do século XX 

constituem uma fase fértil e compõem um bloco onde ocorrem os desenvolvimentos: 

 

a) Da teoria de análise de sistemas discretos por meio de rede de petri; 

b) Das teorias de controle robusto, controle adaptativo, etc; 

c) Das teorias de controle baseadas em redes neurais artificiais, lógica 

nebulosa, inteligência artificial, etc; 

d) Das ferramentas computacionais para simulação de processo; 

e) Das ferramentas computacionais para gestão das operações e integração 

da automação. 

 

Nesse período, final do século XX, segundo Pereira (2009), ocorrem os 

seguintes eventos em termos de tecnologia: 

 

a) Anos 70: Transmissão digital de sinais, microprocessadores, robôs de 

segunda geração e controladores lógicos programáveis; 

b) Anos 80: Controle distribuído, controle hierárquico, redes de automação 

proprietárias, computador integrado à manufatura, sistemas flexíveis de 

manufatura e sistemas digitais de controle distribuídos; 

c) Anos 90: Sensoriamento inteligente, sistemas abertos, sistemas 

globalizados de produção. 

 

Na visão do autor, o desenvolvimento da tecnologia para a integração da 

automação em todos os níveis, viabilizado com os sistemas MES, pertence ao final 

do século XX e início do século XXI, ou seja, esta é uma tecnologia recente. Ele 

destaca, ainda, na discussão sobre o modelo histórico, ser frequente que o grau de 

maturidade da tecnologia esteja avançado em relação a sua aplicação nas plantas 

industriais. 
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Figura 7 – Histórico do desenvolvimento da ciência, engenharia e da TA 

 
 

Fonte: Pereira (2009) 
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1.3. TÓPICOS GERAIS DE TI QUE EMBASAM A METODOLOGIA MPCTAI 

 

Dentro das plantas industriais, a tecnologia de informação tem o domínio do 

nível 5 da pirâmide de automação (figura 6). Normalmente, a TI é reconhecida, 

principalmente, por meio dos pacotes de software, denominados, atualmente, como 

sistemas “Enterprise Resource Planning - (ERP)”. Para Davenport (1998), o ERP 

possui uma arquitetura construída sobre uma base de dados central. A figura 8 

ilustra a arquitetura de um ERP genérico. O objetivo principal do ERP é suportar os 

principais processos de negócio da empresa, por meio de validação e registro dos 

eventos de cada processo na base de dados central. Na arquitetura do autor, os 

principais módulos e funções do sistema são: 

 

a) Vendas e distribuição: É o módulo responsável por suportar a entrada de 

pedidos de compra do mercado e gestão dos recursos necessários para a 

entrega dos produtos a pontos de venda;  

b) Apoio a serviços: É o módulo dedicado ao recebimento de entradas de 

solicitações de serviços e planejamento do processo de atendimento às 

mesmas, em função da disponibilidade de recursos; 

c) Finanças e controladoria: É o módulo focado no suporte aos processos de 

tesouraria, como, por exemplo, contas a pagar, contas a receber e fluxo 

de caixa, bem como a escrituração fiscal eletrônica dos movimentos 

financeiros da empresa; 

d) Manufatura: É o módulo que tem, por objetivo, suportar a planta industrial 

do ponto de vista de planejamento da produção e controle da execução; 

e) Gerenciamento de materiais: É o módulo que controla o inventário de 

matérias-primas, produtos intermediários e acabados nos diversos 

estoques distribuídos pela planta industrial, bem como dá o suporte ao 

processo de compras da empresa; 

f) Gerenciamento de recursos humanos: É o módulo que suporta, entre 

outras coisas, as atividades de gestão de folha de pagamento e controle 

de benefícios; 

g) Diretoria e acionistas: É o módulo responsável por prover relatórios e 

ferramentas analíticas para a diretoria e acionistas.   
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Figura 8 – Arquitetura de um sistema ERP genérico 

 

 

Fonte: Davenport (1998) 

 

Os sistemas ERP implementados necessitam de uma evolução constante 

com adição de diversas funcionalidades ao seu núcleo. Entretanto, do ponto de vista 

da operação, a parcela do ERP mais relevante para a planta industrial está ligada à 

funcionalidade original do sistema, ou seja, o planejamento de produção.  

 

Para Laurindo e Mesquita (2000), o planejamento de recursos para a 

fabricação ou em inglês: “Manufacturing Resource Planning - (MRP II)” é uma 

evolução do planejamento de necessidades de materiais ou em inglês: “Material 

Requirement Planning - (MRP)”. A figura 9 ilustra a arquitetura interna do módulo na 

visão de Laurindo e Mesquita (2000). Segundo Slack, Chambers e Johnston (2009) , 

o MRP II possui blocos específicos para os diversos níveis de refinamento 

necessário ao planejamento e controle da produção que ocorrem dentro do domínio 

da TI com foco na produção. O planejamento no MRP II começa com o horizonte de 

longo prazo, onde ocorre o planejamento estratégico com a definição do crescimento 

e lucratividade esperados pela empresa. No horizonte de médio prazo o foco é 

harmonizar o planejamento do agregado de produção com a previsão de demanda. 
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 Isto ocorre por meio do planejamento integrado de operações e vendas ou 

em inglês: “Sales and Operation Planning - (S&OP)”. Como resultado desse 

processamento é definido o portfólio de produtos a serem comercializados e os 

preços correspondentes. Com base no plano de médio prazo é definido o plano 

mestre de produção ou em inglês: “Master Planning Schedule – (MPS)”, com o 

detalhamento de alocação de carga para infraestrutura de fabricação disponível. As 

informações sobre a capacidade em termos de recursos - máquinas, mão de obra e 

ferramental necessário - são controlados pelo planejamento de capacidades ou em 

inglês: “Capacity Resource Planning - (CRP)”. O planejamento de curto prazo é 

desmembrado em necessidades de materiais (MRP) ou em termos de lista de 

ingredientes. A lista de ingredientes é dividida em termos de itens a serem 

adquiridos e a serem fabricados. Os itens a serem adquiridos são gerenciados pelo 

módulo de materiais. Já os itens a serem fabricados são transformados em 

necessidades de produção. A junção entre as necessidades de produção e a 

alocação de meios para fabricação, ou seja, equipamentos e ferramental são feitas 

num roteiro que define a ordem de produção a ser enviada para execução. A 

alocação dos meios de fabricação para a ordem liberada é refletida no CRP. Isso 

reduz o nível de capacidade disponível que será considerado em uma eventual 

revisão do planejamento. No nível da execução o suporte, em termos de sistemas 

para as transações, ocorre por meio do sistema de controle do piso industrial ou em 

inglês: “Shop Floor Control - (SFC)”. O SFC é responsável por ser a interface de 

consulta e entrada de dados no chão de fábrica. Por meio do SFC, os responsáveis 

pela produção conseguem executar transações, como consultar o status de uma 

ordem de produção ou efetuar apontamentos de qualidade, de produção e 

movimentação de materiais. Com a convergência de TI & TA, as funções do SFC 

passam a ocorrer de forma automatizada e controladas pelos sistemas MOM/MES. 
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Figura 9 – Arquitetura do módulo MRP  

 

 

Fonte: Laurindo e Mesquita(2000) 
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1.4. TÓPICOS GERAIS DA CONVERGÊNCIA DA TI & TA QUE EMBASAM A 
METODOLOGIA MPCTAI 

 

Durante algum tempo o ERP foi apresentado pelos principais provedores de 

sistemas de TI & TA como uma solução que poderia estabelecer a conexão direta 

com a automação na planta industrial e ser o único sistema da empresa, dominando, 

dessa forma, o nível 4 da pirâmide de automação (figura 6). Esta visão, com o 

passar do tempo, foi sendo descartada à medida que as empresas compreendiam 

que a modelagem de processos e dados adotada pelos ERP possui foco na gestão 

financeira da organização, ou seja, no controle e gestão do fluxo monetário. Por 

outro lado, na gestão da operação no piso industrial o foco é nos processos de 

gestão da produção, qualidade, inventário e manutenção, que é suportado pelo 

sistema MOM/MES.  

 

Na visão funcional da ISA (2000) sobre os sistemas MOM/MES existem cinco 

camadas (figura 10). Na camada zero está o produto, o processo físico e/ou 

máquinas. Já na camada um está a responsabilidade pela interface com o nível 

zero, realizada através de dispositivos de campo, como sensores, válvulas, motores, 

etc. Na camada dois, por sua vez, está o controle dos equipamentos utilizados para 

a execução do processo. Na camada três ocorre a gestão da operação. Na camada 

quatro, finalmente, são definidas as necessidades de produção a serem atendidas 

pela fábrica. De forma simplificada, pode-se representar o modelo da ISA-95 Part 1 

(2000) por três áreas de domínio. Observa-se que o nível três é o domínio da 

tecnologia de informação, enquanto que, no nível dois, o domínio é compartilhado 

pela tecnologia de informação e automação e o nível um é o domínio da tecnologia 

de automação.  
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Figura 10 – Áreas de domínio da tecnologia 

 

Fonte: Adaptado de ISA-95 Part 1 (2000) 
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A MESA (2004) propõe uma versão para o modelo MES (1997) composto por 

oito funcionalidades-chave para o nível 2, de domínio compartilhado de TI & TA, 

batizado como sistema colaborativo de suporte à execução da manufatura ou em 

inglês: “Collaborative Manufacturing Execution System - (C-MES)”, representado 

pela figura 11.  

Figura 11 – Representação adaptada do modelo C-MES: Collaborative Manufacturing Execution 
System  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MESA (2004) 

 

As funcionalidades-chave da proposta C-MES (2004) são:  

 

a) Despacho de unidades de produção: o objetivo dessa funcionalidade é 

monitorar a execução do planejamento de produção. Com essa 

ferramenta o gestor visualiza o plano liberado para a fabricação em 

termos de recursos, alocação, prazo estipulado e avanço corrente. No 

caso de um deslocamento entre o planejado e o realizado, o gestor da 

produção pode atuar, corrigindo a situação na planta industrial ou 

decidindo por replanejar a produção;  
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b) Gerenciamento de mão de obra: tem o foco no controle do pessoal da 

fábrica em termos de identificação, capacitação, permissão e status 

corrente de alocação na produção;  

c) Aquisição de coleta de dados: interface com a automação e elementos de 

campo inteligentes com foco em registrar e disponibilizar os dados do 

processo produtivo para as funcionalidades pertencentes à camada 

MOM/MES; 

d) Gerenciamento de qualidade: essa funcionalidade tem, por propósito, 

suportar o processo de controle de qualidade relacionado à produção. Isto 

é feito por meio de bloqueios sistêmicos no processo que impeçam que o 

material seja movimentado no processo produtivo quando ocorrem 

desvios entre os níveis de qualidade especificados e os realmente 

atingidos no processo;  

e) Gerenciamento do processo: a funcionalidade gerenciamento do processo 

busca efeito semelhante como o mencionado acima, na produção; 

entretanto, a abrangência em termos de comparações entre o planejado e 

o utilizado é maior, considerando, também, desvios em relação a eventos, 

pessoal, equipamentos etc. É responsabilidade também dessas 

funcionalidades, o registro em arquivo das verificações que ocorrem a 

cada passo para pesquisa futura. Esse arquivo, resultante do 

acompanhamento da execução do processo produtivo, é a base para a 

funcionalidade de análise de desempenho;  

f) Análise de performance: esta funcionalidade utiliza os dados históricos 

como fonte de informação no cálculo de indicadores do processo 

produtivo que são gerados para consulta dos gestores, suportando 

decisões relacionadas à operação; 

g) Alocação de recursos e status: possui um propósito semelhante ao de 

gestão de mão de obra, mas focado no controle de recursos produtivos 

como máquinas, ferramentas, etc;  

h) Rastreamento de produto e genealogia: trata do controle do ciclo de vida 

do produto. Esta funcionalidade busca fornecer o rastreamento de um 

material ou produto acabado dentro da fábrica, ou seja, busca responder 

a perguntas do tipo: Quais materiais foram utilizados na fabricação de um 

lote?  E, em quais lotes foi utilizado um dado material?  
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O Modelo da MESA (2004) é uma evolução de diversos trabalhos técnicos e 

acadêmicos que se iniciam com o conceito da manufatura integrada por computador 

ou em inglês “Computer Integrated Manufacturing - (CIM)”, proposto inicialmente por 

Joseph Harrington Junior (1973). O modelo C-MES é apresentado pela MESA 

(2004) como uma evolução do modelo MES (1997).  

 

Na figura 12 é apresentada uma arquitetura genérica para um sistema 

MOM/MES. Essa arquitetura foi construída considerando a oferta de fornecedores 

de pacotes de software MOM/MES, como por exemplo, “Rockwell Automation”19, 

Siemens20, “General Electric - (GE)”21, “Asea Brown Boveri - (ABB)”22, bem como no 

modelo funcional proposto pela MESA (2004). A arquitetura demonstrada na figura 

12 é formada por quatro blocos:  

 

a) Bloco 1 (Ambiente de desenvolvimento): o ambiente de desenvolvimento 

é dedicado à configuração do sistema MOM/MES para refletir o processo 

produtivo; 

b) Bloco 2 (Servidor de operação): o módulo servidor é responsável por 

centralizar os dados e processar os eventos;  

c) Bloco 3 (Ambiente de operação): este ambiente é formado por estações 

de operação e dispositivos computacionais móveis para acesso ao 

servidor de operação;  

d) Bloco 4 (Outros ambientes): este módulo representa aplicações externas 

ao MOM/MES, como por exemplo, o próprio ERP. 

 

O grande destaque da arquitetura da figura 12 é a estrutura interna do 

servidor de operação. Internamente, o bloco é formado pelos módulos 

representados pela tabela 2. 

 

 

 

                                              
19

 www.rockwellautomation.com 
20

 www.siemens.com 
21

 www.ge.com 
22

 www.abb.com 
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Figura 12 – Arquitetura de software genérica de um sistema MOM/MES  

 

Fonte: autor 

 

Tabela 2 – Estrutura de módulos do servidor de operação MOM/MES (continua) 

Módulo Objetivo Funcionalidade Descrição 

A Serviços Internos: 
Reúne as 
funcionalidades que 
são comuns aos 
demais módulos 
desse bloco 

Interface com 
automação. 

Estabelece a comunicação bidirecional com equipamentos 
responsáveis pelo controle da automação do processo. 

Interface com 
dispositivos 

Estabelece a comunicação bidirecional com dispositivos 
inteligentes, como por exemplo, balanças. 

Controle de acesso Concentra o controle de permissões e senhas dos usuários. 

Auditoria Suporta investigações, com objetivo de identificar 
utilizações do sistema e responsáveis. 

Log Concentra o registro dos erros internos dos diversos 
componentes do módulo, como por exemplo, falha de 
gravação de um registro no banco ou perda de 
comunicação com um equipamento de automação. 

Ativação Gerencia o estado das funcionalidades pertencentes ao 
módulo, como por exemplo, se a funcionalidade está ou não 
liberado para uso e o registro de atualizações sofridas por 
esta funcionalidade. 

B Arquivos: 
armazenam a 
parametrização do 
servidor e os dados 
do processo 
produtivo 

Registro temporal Armazenagem, de forma compactada informações do 
processo físico que variam em altas taxas, como pressão, 
temperatura e umidade para serem consultadas 
posteriormente. 

Registro relacional Utilizado no processo lógico para validar a entrada de um 
dado ou registrar uma transação, como por exemplo, os 
ingredientes utilizados em uma dada mistura. 
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Tabela 2 - Estrutura de módulos do servidor de operação MOM/MES (continuação)   

Módulo Objetivo Funcionalidade Descrição 

C Processos de 
negócio: reúne as 
funcionalidades que 
suportam a 
execução do fluxo de 
trabalho 

Produção Suporta subprocessos tais como:  

 Planejamento fino da produção; 

 Liberação do plano de produção para piso industrial; 

 Validação das transações na produção contra o 
planejamento no piso industrial; 

 Comunicação com a automação; 

 Apontamentos automáticos de produção no ERP; 

 Análise gerencial da operação.  

Qualidade Suporta subprocessos tais como: 

 Construção de genealogia do produto acabado; 

 Rastreabilidade de materiais, semiacabados e produto 
acabado; 

 Rastreamento de materiais, semiacabados e produto 
acabado; 

 Comunicação com a automação; 

 Apontamentos automáticos de qualidade no ERP; 

 Análise gerencial da qualidade. 

Inventário Suporta subprocessos tais como: 

 Controle de movimentação entre estoques de materiais, 
semiacabados e produto acabado; 

 Controle de níveis de estoque em processo; 

 Apontamentos automáticos de movimentações no ERP; 

 Análise gerencial do inventário. 

Manutenção Suporta subprocessos tais como: 

 Registro de paradas não programadas; 

 Análises preditivas do funcionamento dos equipamentos; 

 Apontamentos automáticos de paradas no ERP; 

 Análise gerencial da manutenção. 

D Interfaces com a 
operação: reúne os 
serviços de 
interfaces com 
dispositivos 
inteligentes 

Entrada Suporta interfaces tais como: 

 Terminais fixos/ móveis; 

 Interfaces Homem Máquina; 

 Balanças; 

 Leitores de Código de Barra. 

Saída Suporta interfaces tais como: 

 Impressoras de Código de Barra; 

 Antenas de gravação de “RFID”23. 

E Barramento: reúne 
os serviços 
necessários à 
comunicação entre 
os módulos 

Mensageria Estabelece a troca bidirecional de mensagens entre os 
módulos internos 

Orquestramento Encadeia a troca de mensagens entre os módulos internos  

 
Fonte: autor 

 
 

A convergência de TI & TA tem sido largamente discutida em diversos artigos 

técnico-científicos com foco em estudo de casos de benefícios para operação 

                                              
23

 RFID – etiqueta eletrônica de identificação por radiofrequência. Formada por chip e antena é 

utilizada, usualmente, na manufatura, em identificação automática de materiais, produtos, 
embalagens, etc. 
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produtiva decorrente da convergência de TI & TA (AMATO et al., 2005; STADLER, 

2005; MOULI & CARRIKER, 2007) e em comparações entre diferentes 

configurações de arquiteturas para a camada de convergência de TI & TA (CHENG 

et al. 2000; CHENG & LIN, 2001; LUDER et al., 2005; BASILE et al., 2007; CHENG 

et al., 2011). O tema também é discutido em dissertações e teses nacionais e 

internacionais. Nesses trabalhos, o foco tem sido o detalhamento da camada em 

termos de: arquitetura, funcionalidades e possibilidades de cenários de negócios. 

Porto et al. (2002), em seu estudo sobre manufatura virtual, por exemplo, traça um 

cenário onde o foco é a simulação de processo e o MOM/MES é cliente e servidor 

desta arquitetura de manufatura virtual. Junqueira (2003), por sua vez, contextualiza 

o MOM/MES, explora suas funcionalidades e arquitetura. Já Pupo (2002) aborda o 

MOM/MES do ponto de vista de seu caráter técnico de conectividade, na mesma 

linha em que Ferraz Junior (2002) coloca o MOM/MES como algo viável 

tecnicamente em um horizonte de médio prazo.  

 

Gaidzinski (2003) acrescenta a esta discussão a  visão dos fornecedores de 

software sobre a importância e viabilidade técnica e, ainda, fornece um exemplo de 

um caso real em empresa de refrigerantes. Favaretto (2001)  diferencia-se um pouco 

destas abordagens, fazendo uma análise dos potenciais benefícios estratégicos 

decorrentes da adoção do MOM/MES.  

 

Uma relevante contribuição para impulsionar a adoção da convergência de TI 

& TA é a mudança de paradigma na forma como a integração é tratada com o 

desenvolvimento das abordagens “Holonic Manufacturing System - (HMS)” e “Plant 

automation based on distributed systems - (PABADIS)”. Estas novas abordagens 

contrapõem-se à visão hierárquica da pirâmide de automação (CHACON e 

CARDILHO, 2013; LUDER et al., 2005), que orientou a maioria dos modelos de 

integração focados na convergência de TI & TA, enfatizando a necessidade da 

arquitetura de tecnologia das empresas industriais ser flexível e adaptável, a ponto 

de ser formatada em função das necessidades de mercado. Nas propostas HMS e 

PABADIS a ideia central para viabilizar  que a arquitetura de convergência de TI & 

TA seja maleável, a ponto de se adaptar à flexibilidade produtiva,  é a distribuição 

das inteligências entre as camadas de TI, TA e TI & TA. 
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A flexibilização da arquitetura é condicionante para o alinhamento da 

tecnologia com a base do pensamento “Lean/6Sigma”. O Pensamento 

“Lean/6Sigma” tem sido uma corrente dominante, nas últimas décadas, pelos 

engenheiros de produção que almejam a eficiência nas operações industriais 

(SLACK et al., 2009). E, a obtenção do alinhamento da tecnologia com o 

pensamento “Lean/6Sigma” é um importante fator para o avanço na adoção da 

convergência de TI & TA em plantas industriais. 

 

Nas discussões técnico-científicas, relacionando a convergência de TI & TA 

com os sistemas de produção, tem sido explorada a correspondência entre 

ferramentas pertencentes ao pensamento “Lean/6Sigma” e funcionalidades 

intrínsecas à camada de convergência de TI & TA que possam facilitar a aplicação 

de tais ferramentas, tendo como pressuposto a existência de uma plataforma 

convergente TI & TA (HWANG, 2013).  

 

Observa-se que, até o presente momento, não existe uma metodologia ou 

ferramenta de engenharia que proporcione a criação da convergência de TI & TA de 

forma evolutiva, alinhada com a melhoria contínua do processo produtivo, servindo a 

este de forma eficaz e eficiente e atendendo as necessidades da indústria.  Isto 

reforça a propriedade deste trabalho de pesquisa cujo fim é contribuir para o avanço 

da ciência e da tecnologia de interação entre TI & TA.  
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2. METODOLOGIAS PARA SUPORTE DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS 
 

O processo de transformação de uma organização de um cenário no qual os 

ativos de TI & TA não são integrados, para um cenário de convergência de TI & TA, 

pode ser facilitado por meio de um suporte metodológico desenvolvido e validado 

para este objetivo. Consideremos, então, o significado dos termos metodologia e 

método, a partir do “Minidicionário da língua portuguesa” (SOARES AMORA, 2009, 

pg. 460):  

 

metodologia:substantivo feminino: 1.Tratado dos métodos; 2. arte de 
orientar o espírito na busca da verdade; método :substantivo: 1. Maneira de 
ordenar a ação de acordo com certos princípios; 2. Ordem que se segue na 
procura da verdade, no estudo de uma ciência, para procurar um fim 
determinado; 3. técnica, processo de ensino; 4. maneira de proceder.  

 

 

Assim, numa busca ordenada, este suporte deve prescrever passos e 

ferramentas para o diagnóstico e priorização da necessidade de sistemas, 

destinados a compor a camada de convergência de TI & TA. 

 

 Em vista disto, neste capítulo são discutidas as principais propostas de 

metodologias relacionadas ao desenvolvimento de sistemas de diferentes áreas de 

conhecimento da engenharia de automação, produção e software. As metodologias  

reunidas em 4 grupos, em função de suas similaridades de objetivos, são 

representadas pela tabela 3, com objetivo de identificar elementos que contribuam 

para o planejamento da convergência de TI & TA.  
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Tabela 3 – Principais metodologias relacionadas a desenvolvimento de sistemas 

Grupo Metodologia Descrição 

Desenvolvimento de 
sistemas 

CLASSIC Modelar o ciclo de desenvolvimento de software 

SCRUM Otimizar o ciclo de desenvolvimento de software 

ZACHMANN Integrar o desenvolvimento de um novo sistema com as necessidades de 
infraestrutura e mudança dos processos lógicos 

ARIS Captura de fluxos de trabalhos e a relação entre estes processos e o 
desempenho da organização 

Convergência de TI & 
TA 
 

CIMOSA Criação de modelos funcionais, de interfaces, de dados e ativos físicos 
visando convergência da TI & TA 

PERA Criação de modelos funcionais, de interfaces, de dados e ativos físicos 
visando convergência da TI & TA 

GIM Criação de modelos funcionais, de interfaces, de dados e ativos físicos 
visando convergência da TI & TA 

Alinhamento funcional 
e de ativos com 
objetivos de negócio 

FCS 
Identificar necessidades de sistemas em função dos fatores críticos de 
sucesso da organização 

STRATEGIC GRID Diagnosticar o papel da área de tecnologia de informação nas empresas 

COBIT 
Estabelecer processos para a gestão dos ativos de tecnologia e critérios 
para avaliação do desempenho desta gestão  

PDAI Planejar os investimentos em automação industrial 

Revisão de processos 
e produtos 

DMAIC 
Encadeamento de ações com foco em transformações de produtos e/ou 
processos partindo de avalição de fragilidades do cenário corrente (As Is) 

 
Fonte: autor 
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2.1. METODOLOGIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 
 

2.1.1. Metodologia Clássica 
 

O modelo cascata ou clássico (ROYCE, 1970), ilustrado na figura 13, é uma 

das primeiras contribuições para a evolução da metodologia de desenvolvimento de 

sistemas. O modelo possui as características inerentes ao conceito do método 

dedutivo para ordenação do raciocínio com um objetivo específico (GIL, 2002). No 

modelo clássico, o desenvolvimento de um sistema inicia-se pela definição de 

requisitos funcionais e não funcionais. A definição dos requisitos funcionais é o que 

determina como o sistema deverá contribuir para viabilizar um fluxo de trabalho. Já 

os requisitos não funcionais são, normalmente, características técnicas do sistema, 

como, por exemplo, ser compatível com uma versão específica de sistema 

operacional.   Com base nessa definição é executada a etapa de análise. A análise 

tem o objetivo de gerar uma especificação estruturada de como o sistema atenderá 

aos requisitos. Na etapa de projeto o sistema é decomposto em componentes, que 

são transformados em programas na etapa seguinte, a de codificação. Já na etapa 

de teste, os componentes são verificados individualmente e em conjunto, em 

comparação aos requisitos. Com a conclusão da etapa de teste, o sistema entra em 

operação. O modelo prescreve os passos a serem seguidos para o desenvolvimento 

de uma solução. A definição da necessidade de um sistema e priorização entre 

demandas é resultado de um processo anterior.  
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Figura 13 – Metodologia Clássica 

 

Fonte: Royce (1970) 
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2.1.2. Metodologia Scrum 
 

A metodologia Scrum foi proposta, inicialmente, por Takeuchi e Nonaka 

(1986), buscando suportar o desenvolvimento de produtos para a indústria de forma 

rápida (figura 14). Posteriormente, foi adaptada para a área de desenvolvimento de 

software, fazendo parte de um grupo no qual figuram outras ferramentas, como por 

exemplo, “Extreme Programming” e “Rational Unified Process” (ABRAHAMSSON, 

2002). A característica principal da abordagem de desenvolvimento de software ágil 

é priorizar a interação com o usuário. As interações visam reduzir o risco de que o 

produto final do desenvolvimento divirja das expectativas do usuário.  

 

A metodologia Scrum, em essência, possui as mesmas etapas da 

metodologia clássica, que são repetidas diversas vezes, produzindo, a cada ciclo, 

não um sistema completo, mas sim uma parte do escopo total idealizado. No modelo 

Scrum tem-se três fases: 

 

a) Antes do jogo: Nessa fase ocorre o planejamento do projeto, 

desmembrando a necessidade do usuário em módulos. Para cada módulo 

é estimado o esforço em termos de horas de desenvolvimento. Os 

módulos e esforços correspondentes são inseridos na relação de 

trabalhos a serem executados. Esse mesmo planejamento é utilizado, em 

conjunto, com uma visão de alto nível de arquitetura de hardware e 

software do projeto, para criar os padrões que serão utilizados na fase 

seguinte. Essa relação de módulos a serem desenvolvidos é foco de 

atualizações e replanejamentos constantes; 

b) Desenvolvimento: Na fase de desenvolvimento, os módulos priorizados 

são transformados em lista de requisitos com objetivos de entrega. Com 

base nos requisitos e nas definições de padrões ocorre a “corrida de 

velocidade” ou o “Sprint”. Durante o “Sprint” são executadas todas as 

fases de uma metodologia clássica, com interação com o usuário ao final 

de cada corrida. O ciclo do “Sprint” repete-se várias vezes, até que todos 

os módulos sejam desenvolvidos. Ao final de cada ciclo, são liberados 

novos módulos e é realimentada a relação de módulos a serem 

desenvolvidos;  
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c) Após o jogo: Na fase após o jogo, os produtos liberados são integrados e 

testados. Após todos os módulos terem sido desenvolvidos, é feita a 

documentação e liberação de uma nova versão do sistema. 

 

Figura 14 – Metodologia Scrum 

 

Fonte: Abrahamsson (2002)  

 

O modelo Scrum é construído segundo as perspectivas do usuário e de quem 

vai desenvolver o sistema. Do ponto de vista de contribuição, para a engenharia de 

desenvolvimento de sistemas, a metodologia Scrum oferece uma abordagem que: 

 

a) Prioriza a interação com o usuário final durante o desenvolvimento, o que 

diminui o risco do sistema divergir das expectativas do usuário; 

b) Foca na implantação incremental, reduzindo o tempo necessário para o 

início do retorno do investimento feito no sistema, em termos de 

benefícios para o usuário.  
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Na metodologia Scrum o diagnóstico da necessidade de desenvolver um 

sistema para o negócio não é o escopo da ferramenta, da mesma forma como 

ocorre na metodologia clássica.  
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2.1.3. Metodologia Zachman framework     

 

A metodologia “Zachman framework”, representada pela tabela 4, foi proposta 

por Sowa e Zachman (1992). Nas linhas da tabela tem-se uma visão hierárquica, em 

camadas, localizando o sistema dentro da estrutura da empresa. Na primeira 

camada tem-se escopo que delimita a área de foco do sistema e, na última, as 

funcionalidades do mesmo. Cada nível no modelo é exemplificado com uma 

perspectiva: planejador, dono do negócio, analista, desenvolvedor, implementador e 

subcontratados. Nas colunas são apresentadas as avaliações que devem ser 

consideradas para determinar cada nível, que são: o que, como, onde, quem, 

quando e por quê. O resultado destas avaliações define a camada nas seguintes 

dimensões: dado, funcional, localização, pessoal, momento e motivação. Para 

alcançar esses resultados, os autores sugerem artefatos, em cada célula da tabela, 

para capturar a perspectiva e as dimensões correspondentes. Na primeira camada 

do modelo, por exemplo, tem-se o nível contextual. Neste nível são utilizados os 

seguintes artefatos: listas de assuntos importantes para o negócio, listas de 

processos que o compõem, lista de locais nos quais o negócio opera, lista de 

organizações importantes para ele, lista de eventos/ciclos importantes para o 

negócio e a lista dos objetivos de negócio/estratégias.  

 

A metodologia “Zachman framework” procura colaborar para convergir a 

perspectiva dos diversos interessados no sistema: 

 

a) De quem vai utilizar os resultados; 

b) De quem vai desenvolver; 

c) De quem vai operar. 

 

Essas visões são integradas em cada dimensão de análise por meio de 

artefatos. O modelo dos autores aborda os processos de alinhamento do sistema 

com as necessidades de negócio e correspondente desenvolvimento. Entretanto, 

não estabelece uma semântica e mecanismos para que isso ocorra. Essa tarefa de 

integrar as diferentes perspectivas e dimensões na visão dos autores requer um 

nível de automação que pode ser obtido por meio de ferramenta Engenharia de 

Software Auxiliada por Computador (CASE - Computer-Aided Software Engineering). 
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A ferramenta CASE tem como propósito auxiliar no desenvolvimento de sistemas, 

assegurando que mudanças feitas em qualquer visão e/ou dimensão sejam 

reconhecidas pelas demais. Essa automação da informação mitiga o risco do 

produto final do desenvolvimento divergir dos requisitos especificados pelo usuário. 

Ao contrário da metodologia Clássica e Scrum, os motivadores para o 

desenvolvimento de uma solução são abordados pelo modelo. Entretanto, a questão 

de prioridade entre necessidades de desenvolvimento não é tratada.  

 

Tabela 4 – Metodologia Zachman Framework 

  
O que 

(Dados) 
Como 

(Funções) 
Onde 

(Localização) 
Quem 

(Pessoas) 
Quando 
(Tempo) 

Por Que 
(Motivação) 

Escopo 
(contextual) 
Planejador 

Lista de 
assuntos 
importantes 
para o negócio 

Lista de 
processos que 
o negócio 
realiza 

Lista de locais 
em que o 
negócio opera 

Lista de 
organizações 
importantes 
para o negócio 

Lista de 
eventos/ciclos 
importantes 
para o negócio 

Lista de 
objetivos de 
negócio/ 
estratégias 

Modelo de 
Empresa 

(conceitual) 
Dono da 
Empresa 

Ex. Modelo 
Semântico 

Ex. Modelo de 
Processo de 
Negócios 

Ex. Sistema de 
Logística de 
Negócio 

Ex. Modelo de 
Fluxo de 
Trabalho 

Ex. 
Cronograma 
Mestre 

Ex. Plano de 
Negócio 

Modelo de 
Sistema 
(lógica) 

Designer 

Ex. Modelo 
Lógico De 
Dados 

Ex. Arquitetura 
de Aplicação 

Ex. Arquitetura 
de Sistema 
Distribuído 

Ex. Arquitetura 
de Interface 
Humana 

Ex. Estrutura 
do Processo 

Ex. Modelo de 
Regra de 
Negócio 

Modelo de 
Tecnologia 

(Física) 
Implementador 

Ex. Modelo De 
Dados Físicos 

Ex. Projetista 
do Sistema 

Ex. Arquitetura 
de Tecnologia 

Ex. Arquitetura 
de 
Apresentação 

Ex. Estrutura 
de Controle 

Ex. Editor de 
Regra 

Representação 
Detalhada (fora 

do contexto) 
Subempreiteiro 

Ex. Definição 
de Dados 

Ex. Programa 
Ex. Arquitetura 
de Rede 

Ex. Arquitetura 
de Segurança 

Ex. Definição 
de Tempo 

Ex. Definição 
de Regra 

Funcionamento 
do Sistema 

Ex. Dados Ex. Funções Ex. Rede 
Ex. 
Organização 

Ex. 
Cronograma 

Ex. Estratégia 

 
Fonte: Sowa  e Zachman (1992) 
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2.1.4. Metodologia ARIS 
 

A metodologia “Architecture of Integrated Information Systems - (ARIS)”, 

ilustrada na figura 15, foi proposta pelo Prof. August Scheer (1992). Nela, o processo 

de negócios é analisado em quatro dimensões: organização, dados, funcional e 

controle.  Dentro desta abordagem, na dimensão da organização, é definida a 

correspondência entre os eventos do processo e os objetivos da empresa. Na 

dimensão dos dados são especificadas as fontes que serão utilizadas como base de 

informações e, também, os repositórios que irão receber o resultado do 

processamento de um evento. Já na dimensão funcional, são estabelecidas as áreas 

na organização que serão afetadas ou afetam o processo. Por fim, na dimensão de 

controle, são encadeados os eventos que traduzem o processo em análise. Na 

proposta de Scheer (1992), a modelagem do processo define os requisitos para a 

arquitetura de sistemas.   

 

O foco da ferramenta é atender às perspectivas de quem vai usar o sistema e 

de quem vai projetar a solução.  Uma das principais contribuições desta metodologia 

para a tecnologia foi modelar organizações semelhantes em termos de processos. 

Este processo de modelamento da organização tem sido utilizado no 

desenvolvimento de pacotes de ERP (SOFFER; GOLANY e DORI, 2002). A 

metodologia reconhece a necessidade de correspondência entre a adoção de um 

sistema e as necessidades de negócio, mas não trata a questão de prioridade entre 

necessidades de desenvolvimento.  
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Figura 15 – Metodologia ARIS  

 

.  

Fonte: Scheer (1992) 
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2.2. METODOLOGIAS PARA CONVERGÊNCIA DE TI & TA 
 

2.2.1. Metodologia CIMOSA  
 

A metodologia “Computer Integrated Manufacturing - Open Systems 

Architecture - (CIMOSA)” foi proposta pelos participantes da organização “European 

CIM Architecture Consortium - (AMICE Consortium)” que se iniciou como um projeto 

chamado “European Strategic Programme for Research and Development in 

Information Technology - (ESPRIT)” - (KOSANKE, 1995). O AMICE é um grupo 

misto com representantes de diferentes áreas do conhecimento. A proposta tem uma 

visão evolutiva, com foco na implantação da solução na perspectiva de quem vai 

desenvolver o sistema. Está dividida em três etapas:  

 

a) Criação de um modelo genérico, que sirva a qualquer tipo de indústria;  

b) Desenvolvimento parcial do modelo genérico focando em um dado 

segmento, como, por exemplo, farmacêutico;  

c) Particularização para uma específica empresa, como, por exemplo, uma 

dada planta de um fabricante.  

 

Em cada etapa, a metodologia CIMOSA, em diferentes níveis de 

detalhamento,  alinha as dimensões:  

 

a) Função – Processo desempenhado;  

b) Informação– Fonte de dados utilizados pelas funções;  

c) Recursos – Infraestrutura computacional utilizada no processo; 

d) Organização – Agente na estrutura organizacional responsável pela 

função.  

 

Por meio dessa abordagem, no início do desenvolvimento produz-se uma 

visão dos blocos necessários para a construção da solução genérica, considerando 

as diversas visões.  Dessa definição são derivadas as especificações genéricas para 

desenvolvimento dos blocos e, posteriormente, é feito o macro plano de implantação 

dos mesmos. Na sequência, é feita a definição parcial dos blocos, as especificações 

parciais correspondentes ao desenvolvimento dos blocos e a descrição parcial do 
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plano de implantação dos mesmos. Finalizando o ciclo, tem-se a particularização 

dos modelos parcialmente trabalhados para uma determinada empresa. 

Diferentemente da metodologia “Zachman framework”, a metodologia CIMOSA 

estabelece uma semântica para manter a integridade entre todos os artefatos 

utilizados, ou seja, uma mudança nos níveis hierárquicos mais elevados da 

modelagem resulta em alterações em todos os níveis inferiores de refinamento.   

 

Em termos de contribuição para tecnologia, esta metodologia colabora com o 

avanço na criação de bibliotecas de objetos para manufatura. Outra colaboração 

refere-se ao desenvolvimento de padrões, como por exemplo, a ISA-95 e ISA-88 que 

suportam o desenvolvimento dos sistemas MOM/MES. Semelhante à proposta de 

Sowa e Zachman (1992), a CIMOSA também não dá ênfase à questão de 

planejamento de necessidades e priorização de sistemas. O destaque da 

metodologia é fornecer uma arquitetura de referência para a convergência de TI & 

TA e prescrever o fluxo de trabalho para a implantação da arquitetura, por meio de 

padrões. 

A CIMOSA acha-se ilustrada na figura 16. 

 

Figura 16 – Metodologia CIMOSA 

 

Fonte: Kosanke (1995) 
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2.2.2. Metodologia PERA  
 

A metodologia “Purdue Enterprise Reference Architecture – (PERA)”, ilustrada 

pela figura 17, foi desenvolvida pelos pesquisadores da Purdue University24, Indiana, 

Estados Unidos (WILLIAMS, 1998). A metodologia PERA estabelece um ciclo de 

vida para utilização de sistemas que expande a visão de desenvolvimento clássica 

(ROYCE, 1970). Em comparação com a metodologia clássica, a proposta da 

metodologia PERA acrescenta duas fases iniciais para conceituação e definições, e 

também uma nova etapa no fim do ciclo de vida, com foco em manutenção e 

tratamentos para a obsolescência do sistema. 

 

A metodologia PERA possui um ciclo de vida com três macroetapas: análise 

funcional, implantação e operação. A macroetapa de análise funcional é dividida em 

duas fases: conceitual e definição. A macroetapa de implantação representa as 

fases de formulação do projeto e construção/instalação. Finalmente, a macroetapa 

de operação é desmembrada nas fases: operação e manutenção/obsolescência.  

Cada macroetapa desse ciclo é analisada nas perspectivas de ativos de produção, 

organização e sistemas de controle e informação.  

 

Na metodologia PERA o desenvolvimento em cada macroetapa deve ocorrer 

em paralelo e nas três perspectivas propostas: ativos de produção, organização e 

sistemas de controle/informação. Este sincronismo da evolução de cada perspectiva 

significa, por exemplo, que uma mudança na fase de definições, suponhamos, no 

diagrama de tubulações e instrumentações ou em inglês “Pipe and Instrumentation 

Diagram – (P&ID)” deve ter seu impacto analisado no sistema de controle de 

informação e/ou na organização relacionada. Este impacto pode demandar, em 

termos da tecnologia, a adição de novos terminais de operação da planta ou, do 

ponto de vista de organização, uma mudança nos manuais de operação e nos 

treinamentos para os recursos humanos.   

 

Uma grande contribuição da metodologia PERA (1998) foi a proposição da 

utilização de um plano diretor no início do ciclo de vida do modelo, antes da análise 

funcional. O objetivo do plano diretor é evitar a construção de uma arquitetura de TI 

                                              
24

 www.purdue.edu 
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& TA acidental, que possa ser prejudicial para a organização, por meio de definição 

de necessidades e priorização entre demandas de desenvolvimento de sistemas. Na 

metodologia PERA é prescrito o que deve ser feito para gerar o plano diretor; 

entretanto, o como fazer não é detalhado pela metodologia em nível suficiente para 

que a proposta possa ser utilizada de forma empírica. 

 

Da mesma forma que a metodologia CIMOSA, a contribuição da metodologia 

PERA para a tecnologia está ligada ao desenvolvimento de padrões, como as 

normas ISA-95 e ISA-88, e na criação de pacotes de sistemas MOM/MES baseados 

nestes modelos. 
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Figura 17 – Metodologia PERA 

 
Fonte: Williams (1998) 
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2.2.3. Metodologia GIM 

 

A metodologia “GRAI Integrated Methodology - (GIM)” foi desenvolvida pelos 

membros do “GRAI Laboratory of the University of Bordeaux” e aparece na figura 18 

(WILLIAMS, 1998). Neste modelo, que é representado por um fluxo de trabalho, tem-

se, na fase inicial, a definição dos requisitos e o levantamento dos sistemas 

existentes. Com base nessas informações iniciais é feita a delimitação de escopo do 

projeto. Os requisitos da fase inicial são desmembrados em quatro dimensões: 

física, funcional, decisão e informação. A fase de análise da metodologia encerra-se 

com um filtro de detecção de inconsistência entre visões. Os requisitos validados 

são consolidados. Nas fases seguintes, os requisitos do usuário são desenvolvidos e 

implantados, tornando o novo sistema uma parte da arquitetura de sistemas da 

organização.    

 

A perspectiva de decisão do modelo é um incremento em relação às demais 

metodologias. Essa perspectiva estabelece uma visão hierárquica dos níveis de 

decisão da organização e da interação entre eles. Um exemplo dessa hierarquia de 

decisões é o processo de planejamento, no qual uma mudança de prioridade no piso 

industrial, que comprometa o plano, é um evento que pode disparar, ou não, uma 

ação em um nível superior, como, por exemplo, a comunicação de um atraso ao 

cliente. Esta nova perspectiva proposta pela metodologia é formada por esta 

modelagem do fluxo bidirecional das relações entre diferentes níveis hierárquicos de 

decisão. 
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Figura 18 – Metodologia GIM 

 

Fonte: Williams (1998) 
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A metodologia GIM busca atender as necessidades do usuário do sistema e 

do responsável pelo desenvolvimento do mesmo, priorizando o desenvolvimento. A 

metodologia GIM, apesar de endereçar o planejamento da estrutura física da planta 

industrial, como a PERA e a CIMOSA, não explora ferramentas para tratamento de 

legados de tecnologia. A questão de diagnóstico da necessidade de criação de um 

novo sistema ou mecanismos para priorização entre sistemas também não é 

discutida por ela.  

 

Segundo William (1998), as metodologias GIM, CIMOSA e Pera, devido as 

suas similaridades, são objeto de estudo do projeto “IFAC/IFIP Task Force”. O 

“IFAC/IFIP Task Force” é um grupo formado, em 1990, por membros da “The 

International Federation of Automatic Control - (IFAC)” 25 e da “The International 

Federation for Information Processing - (IFIP)” 26 com objetivo de alinhar os esforços 

aplicados às metodologias para a construção de uma arquitetura corporativa 

genérica de referência e metodologia ou em inglês “Generalized Enterprise 

Reference Architecture and Methodology - (GERAM)”, que possa ser utilizada como 

base para construção de padrões, como por exemplo, a ISA-95 e ISA-88.   

 

                                              
25

 www.ifac-control.org 
26

 www.ifip.org 
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2.3. METODOLOGIAS PARA ALINHAMENTO FUNCIONAL E DE ATIVOS COM 
OBJETIVOS DE NEGÓCIO 

 

2.3.1. Metodologia FCS 
 

A metodologia de fatores críticos de sucesso (FCS), ilustrada pela figura 19, 

foi desenvolvida por J. F. Rockart (1979) e tem o objetivo de definir a arquitetura de 

sistemas adequada à organização. O autor defende que os próprios usuários são 

responsáveis pela definição das respectivas necessidades em termos de sistema. 

Nessa abordagem o usuário deve identificar os fatores críticos de sucesso do 

negócio, derivados em indicadores, mensurar o avanço da organização em direção 

às metas estabelecidas para cada indicador e, com base nessas necessidades de 

negócio, desenvolver os sistemas de informação necessários para que o avanço 

ocorra.  A metodologia concentra seus esforços na perspectiva de quem vai usar os 

benefícios do sistema. Questões ligadas à forma como o sistema será desenvolvido 

e implantado não são consideradas. A eliminação dessas questões da discussão, 

apesar de parecer inadequada, não é tão descabida se adotada a premissa que os 

sistemas necessários à organização não são fruto de encomendas, mas sim pacotes 

de software que precisam, apenas, serem selecionados e configurados. Por outro 

lado, o distanciamento do proprietário do sistema das etapas de construção adiciona 

o risco ao processo de que o produto final não atenda às expectativas. Esta 

divergência pode levar à necessidade de diversos retrabalhos, tornando o processo 

pouco eficaz. Em termos de contribuição para a tecnologia, a proposta de Rockart 

(1979) colabora para o avanço da gestão, sendo a base para o “Balanced Score 

Card - (BSC)” na visão de Laurindo (2005), e, por consequência, dos sistemas de 

“Business Intelligence - (BI)”. Nenhum tratamento é dado aos ativos de tecnologia 

fora da camada de domínio de TI. 
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Figura 19 – Fluxograma da Metodologia FCS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rockart (1979) 
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2.3.2. Metodologia Grid Estratégico 
 

A metodologia Grid Estratégico, ilustrada pela figura 20, foi desenvolvida por 

MacFarlan (1984). Esta metodologia, que é representada por um modelo de quatro 

quadrantes, busca contribuir para o entendimento do papel da TI nas empresas. 

Entender o papel da TI dentro das organizações define o caminho para o 

alinhamento, ou seja, se a TI será definida em função da estratégia, se ela possui 

relevância suficiente no processo de negócio para mudar a estratégia da empresa 

ou, ainda, se isso ocorre nos dois sentidos. No modelo de MacFarlan, a TI pode 

assumir quatro posições em relação à estratégia da empresa, construídas por meio 

da combinação entre a TI como liderada e líder. No quadrante inferior esquerdo, o 

impacto das aplicações atuais e futuras na estratégia da organização é baixo e o 

papel da TI é de suporte. Já no quadrante superior esquerdo, o impacto estratégico 

das aplicações existentes é alto e das aplicações futuras é baixo. No quadrante 

fábrica, o papel da TI é de fábrica, suportando a execução da estratégia. No 

quadrante inferior direito, por sua vez, o impacto das aplicações existentes é baixo; 

mas, se consideradas as aplicações futuras, o impacto estratégico da TI será alto, 

podendo transformar o negócio. Finalmente, no quadrante superior direito, o impacto 

das aplicações existentes para o negócio é alta e projeta-se que o portfólio de 

aplicações futuras também terá papel significativo para a empresa. Neste quadrante 

a TI é estratégica. 

Figura 20 – Metodologia Grid Estratégico 

 
Fonte: MacFarlan (1984) 
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Para Laurindo (2000), a questão de alinhamento da tecnologia com o negócio, 

apesar de ter sido intensamente discutida, permanece como um dos grandes 

obstáculos para se obter o retorno dos investimentos em Tecnologia de Informação. 

Segundo o autor, um dos aspectos principais para a construção do alinhamento está 

no entendimento do papel da TI na organização. Para o autor, uma vez determinado 

o papel da Tecnologia da Informação, a questão passa a ser como alinhar a TI com 

a estratégia da empresa. Segundo Laurindo, o modelo de Henderson & 

Venkatraman (1993) é o que melhor explica o processo de formação do 

alinhamento. Na figura 21 são representadas estas quatro perspectivas. Na primeira 

perspectiva tem-se uma configuração com a tecnologia, viabilizando a execução da 

estratégia. Nesta visão, a estratégia de negócio define a infraestrutura 

organizacional e processos demandando uma infraestrutura de tecnologia 

correspondente para suportar a execução dos processos. Na segunda perspectiva, 

tem-se o quadrante de potencial tecnológico. A estratégia de negócios define a 

estratégia de tecnologia, e desta deriva-se a infraestrutura de tecnologia. Na terceira 

perspectiva tem-se o quadrante potencial competitivo. Neste quadrante, a estratégia 

de tecnologia define a estratégia de negócio e esta requer a infraestrutura 

organizacional. Finalmente, na quarta perspectiva, quadrante de nível de serviço, a 

estratégia de tecnologia define a infraestrutura de tecnologia e, esta, a infraestrutura 

organizacional.   
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Figura 21 – Metodologia Alinhamento Estratégico  

 
Fonte: Henderson & Venkatraman (1993) 

 

Nos modelos de MacFarlan (1984) e Henderson & Venkatraman (1993), a 

questão de diagnóstico de necessidades de sistemas e priorização entre 

necessidades vem em segundo plano, após a definição do papel da tecnologia na 

organização.  
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2.3.3. Metodologia COBIT 
 

A metodologia “Control Objectives for Information and related Technology - 

(COBIT)”, ilustrada pela figura 22, foi criada por membros da “Information System 

Audit and Control Foundation – (ISACF)” 27  com o objetivo de contribuir para a 

entrega de produtos e serviço de TI para a organização, como apontado por 

Fernandes e Abreu (2006). O COBIT é, normalmente, representado por um Cubo. 

Nessa ilustração tem-se: 

 

a) A face “a” que representa a função da área de TI, executada por meio de 

processos; 

b) A face “b” que representa as expectativas sobre os serviços a serem 

prestados pela área de TI, entregues para a organização; 

c) A face “c” que representa os recursos disponíveis à área de TI para 

cumprir sua função na organização. 

 

Figura 22 – Metodologia COBIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: COBIT (1994) 

                                              
27

 www.isaca.org 

b 

a 

c 
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Criado com base na sistematização de práticas e modelos de metodologias 

anteriores, o COBIT extrapola o objetivo de desenvolvimento de sistemas, e  foca no 

agregado função TI dentro da organização. Apesar de sua abrangência, do ponto de 

vista de perspectivas e, dimensões e de sua proposta de endereçar questões 

ligadas a tecnologias relacionadas com a TI, o COBIT não oferta artefatos para a 

área de domínio da TA.  
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2.3.4. Metodologia PDAI 
 

A metodologia Plano Diretor de Automação e Informação (PDAI), ilustrada 

pela figura 23, é uma evolução dos Planos de Diretores de Automação Industrial, 

que possuem o mesmo anacrônico PDAI. Os Planos Diretores de Automação 

Industrial, também conhecidos como Plano Diretor de Automação (PDA), focam em 

definir as ações para a construção de uma arquitetura de sistemas de automação 

industrial para a organização.  O Plano Diretor de Automação e Informação possui o 

mesmo escopo do PDA expandido para incluir o planejamento da camada de 

convergência de TI & TA. Ambos os modelos são desenvolvidos, basicamente, por 

fornecedores de tecnologia e empresas de consultoria, com objetivo semelhante ao 

de um Plano Estratégico de Tecnologia de Informação (PETI), que é o de construir 

uma infraestrutura de sistemas para atender aos objetivos da organização 

(RESENDE, 2002). Esses objetivos que norteiam  a criação do PETI são definidos 

com base no Plano Estratégico Empresarial (PEE).  

 

Na primeira etapa do PDAI é feito um levantamento extensivo dos processos 

da organização e de seus ativos de tecnologia de informação e automação. Na 

segunda etapa é feita uma avaliação do grau de automação dos processos e, na 

terceira, é proposto um plano de trabalho formado por projetos, priorizado em função 

dos objetivos da organização, que são distribuídos no tempo para construir a 

arquitetura de sistemas de TI & TA necessária à organização. 

 

Figura 23 – Metodologia PDAI 

 

Fonte: autor 
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Apesar de existirem ofertas no mercado de PDAI, o gestor enfrenta na 

contratação desses serviços o risco de vieses nas análises e dificuldades de 

equalização entre ofertas, como por exemplo: 

 

a) Viés - O viés pode ocorrer por interesse em maximizar o conteúdo de 

produtos na arquitetura futura, quando o PDAI é contratado de um 

fornecedor de tecnologia. O viés também pode ocorrer em termos de 

privilégio a um fabricante de tecnologia se forem utilizados os serviços de 

uma empresa de consultoria com afinidade com um dado fornecedor de 

tecnologia para elaborar o PDAI.  

b) Equalização - Já a dificuldade de equalização de ofertas de diferentes 

fornecedores é resultado da falta de uma base de referência em termos 

de escopo.  

 

Diante desse cenário é possível inferir que a contribuição para criação de uma 

metodologia científica que ocupe o espaço do PDAI, de forma que o próprio 

beneficiário dos sistemas possa ter o controle da definição da arquitetura de TI&TA 

para o seu processo produtivo, possui potencial para contribuir com avanço da 

adoção da camada MOM/MES.  
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2.4. METODOLOGIAS PARA REVISÃO DE PROCESSOS E PRODUTOS 
 

2.4.1. Metodologia DMAIC 
 

A metodologia “Define Measure Analyse Improve and Control - (DMAIC)” é 

uma das mais aceitas no segmento industrial nacional e internacional com foco na 

melhoria de processos. A metodologia DMAIC é constituída de cinco passos: 

 

a) Definição: o objetivo é definir o problema do ponto de vista do cliente; 

b) Medição: são estabelecidos os critérios para mensurar o problema; 

c) Análise: são discutidas soluções para resolver os problemas e é planejada 

a respectiva implantação; 

d) Aprimoramento: na etapa em que são executadas as mudanças no 

processo; 

e) Controle: momento em que são verificados se os resultados projetados na 

etapa de definição, com as melhorias adotadas, foram alcançados. 

 

Por meio do DMAIC os gestores da empresa definem ações ou projetos que 

transformem o processo em análise, normalmente direcionados a ganhos de 

produtividade e qualidade. Os sistemas computadorizados são tratados, no estudo 

da metodologia DMAIC, como agentes para apoio a melhoria de processos, e 

também como objetos de estudo de projeto de melhoria contínua.   

 

Como agentes, os sistemas são tratados como ferramentas que podem 

contribuir em diversos momentos de um projeto DMAIC, como por exemplo: 

 

a) Durante o ciclo de um projeto DMAIC, na fase de medição, para coletar 

dados sobre um processo; 

b) Na fase de aprimoramento, como elemento habilitador para o 

desenvolvimento de um novo processo; 

c) Na fase de controle, como ferramenta para monitorar os resultados da 

mudança do processo objeto do projeto DMAIC.   
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Na perspectiva de objeto, os sistemas são o foco da melhoria. Nesta 

abordagem, o DMAIC pode ser utilizado, pela área de sistemas, como ferramenta 

para promover melhoria na arquitetura de sistemas existentes.  

 

Na visão de quem vai desenvolver um novo projeto de sistema 

computadorizado, ter o modelo DMAIC como gerador da necessidade de 

implantação pode não ser uma prática comum. Entretanto, do ponto de vista de 

quem vai utilizar os benefícios do sistema, o modelo oferece, como vantagem em 

relação às demais ferramentas apresentadas, um menor esforço na absorção da 

metodologia, tendo em vista que o modelo DMAIC faz parte da cultura da maioria 

das empresas industriais. Por outro lado, a proposta tem como desvantagem, ser 

baseada em artefatos genéricos, que precisam ser formatados para assegurar que 

características significativas para o desenvolvimento de um novo sistema 

computadorizado não se percam entre o diagnóstico da necessidade do sistema e a 

definição dos requisitos funcionais e técnicos. 
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2.5. ANÁLISE COMPARATIVA DAS METODOLOGIAS DE IMPLANTAÇÃO DE 
SISTEMAS 

 

A tabela 5 apresenta um resumo das diferentes metodologias analisadas, 

considerando o foco principal, objetivos, contribuições para o desenvolvimento da 

tecnologia/metodologia e tratamento dado ao planejamento de sistemas.  

 

Tabela 5 – Resumo das metodologias analisadas (continua) 

Nome Foco Objetivo Contribuições  Tratamento ao planejamento 

Clássica Desenvolvimento 
de software 

Modelar o ciclo de 
vida de 
desenvolvimento de 
um software. 

 Estabelece a definição das 
fases que compõem o ciclo de 
vida de desenvolvimento de um 
aplicativo. 

 Avanço do desenvolvimento de 
soluções customizadas. 

 Considera que o diagnóstico 
da necessidade e priorização 
entre necessidades é uma 
etapa anterior ao 
desenvolvimento.  

Scrum Desenvolvimento 
de software 

Otimizar o ciclo de 
vida de 
desenvolvimento de 
um software. 

 Contribui para o aumento da 
eficácia no desenvolvimento de 
software devido ao aumento da 
frequência de interações com o 
usuário.. 

 Avanço do desenvolvimento de 
softwares para internet. 

 Assume que o diagnóstico da 
necessidade e a priorização 
entre necessidades é uma 
etapa anterior ao 
desenvolvimento. 

Zachmann Desenvolvimento 
de software 

Mapear as diferentes 
perspectivas e 
dimensões ligadas 
ao desenvolvimento 
de um novo sistema. 

 Foca em assegurar a 
consistência entre as diferentes 
perspectivas dos “stakeholders” do 
sistema em múltiplas dimensões. 

 Contribuiu para o 
desenvolvimento das ferramentas 
CASE. 

 Considera que a motivação 
para adoção é uma 
necessidade de negócio e 
sugere artefatos para 
endereçar o tema. Entretanto, 
a priorização entre 
necessidades não é discutida.  

ARIS Desenvolvimento 
de software 

Estabelecer uma 
semântica capaz de 
capturar a 
complexidade dos 
fluxos de trabalhos 
de uma dada 
empresa, e a relação 
entre estes 
processos e o 
desempenho da 
organização.  

 Possibilita a utilização do 
processo de análise do fluxo de 
trabalho como meio para definição 
dos requisitos de um novo 
sistema. 

 Contribuiu para a 
representação da dinâmica das 
organizações em termos de 
encadeamento de processos, 
viabilizando o avanço do 
desenvolvimento do ERP.  

 Propõe que a necessidade de 
adoção de um sistema 
computadorizado tem, por 
função, atender a demandas 
originadas pela revisão do 
processo. A questão de 
priorização entre 
necessidades a serem 
atendidas não é endereçada 
pelo modelo. 
  

DMAIC Desenvolvimento 
de projeto 

Estruturar o ciclo de 
vida do fluxo de 
trabalho necessário 
para a melhoria 
contínua de uma 
organização. 

 Foca na melhoria contínua dos 
processos. Entretanto, pode ser 
utilizada para:  

 definição de necessidades de 
sistemas que alavanquem a 
melhoria dos processos  

 definição de melhorias no uso 
dos ativos de tecnologia 

 Considera, também, que 
adotar um novo sistema é 
uma ação com o objetivo de 
suportar o ciclo de melhoria 
contínua de um dado 
processo. 
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Tabela 5 - Resumo das metodologias analisadas (continuação) 

Nome Foco Objetivo Contribuições Tratamento ao planejamento 

CIMOSA Convergência da 
TI & TA 

Estabelecer um 
processo para 
criação e evolução 
de especificações de 
componentes para 
utilização no 
desenvolvimento da 
convergência da TI & 
TA 

 Desenvolve modelos que 
representam a complexidade da 
manufatura em termos de 
domínios da tecnologia 

 Cria as bases para a elaboração 
das normas ISA 95 e ISA 88 
 

 Não trata do diagnóstico e da 
priorização de adoção de 
sistemas, mas sim da 
definição de como padronizar 
componentes que permitam a 
convergência entre TI & TA. 

PERA Convergência da 
TI & TA 

Estabelecer um 
processo para 
criação e evolução 
de especificações de 
componentes para 
utilização no 
desenvolvimento da 
convergência da TI & 
TA 

 Amplia a cobertura do suporte 
metodológico ao ciclo de vida de 
desenvolvimento de sistemas, 
incluindo a fase antes do início do 
desenvolvimento e após a entrada 
em operação da solução. 

 Adiciona a visão humana na 
discussão sobre a modelagem da 
manufatura 
 

 Aborda a necessidade de 
diagnóstico e priorização de 
sistemas. Considera que a 
convergência de TI & TA é o 
evento gerador da revisão dos 
processos. Entretanto, não 
apresenta artefatos que 
possam ser utilizados para 
executar o processo de 
planejamento.  

GIM Convergência da 
TI & TA 

Estabelecer um 
processo para 
criação e evolução 
de especificações de 
componentes para 
utilização no 
desenvolvimento da 
convergência da TI & 
TA 

 Adiciona a visão da hierarquia 
de decisões, inerente a toda 
organização burocrática, na 
discussão sobre a modelagem da 
manufatura. 
 

 Da mesma forma que a 
CIMOSA, não trata do 
diagnóstico e da priorização 
de adoção de sistemas, mas 
sim da definição de como 
padronizar componentes que 
permitam a convergência 
entre TI & TA. 

FCS Alinhamento da 
tecnologia às 
demandas de 
negócio 

Transferir para os 
beneficiados com a 
tecnologia o a 
responsabilidade 
pela definição das 
necessidades de 
sistemas  

 Cria a relação entre sistemas e 
contribui com desempenho da 
organização no FCS 

 Prescreve um processo para 
construir a relação entre FCS e 
sistemas 
 

 Prescreve os passos para o 
planejamento e priorização da 
adoção de sistemas no 
domínio de TI. A metodologia 
não considera os ativos de 
tecnologia da empresa fora da 
área de domínio de TI. 

GRID 
Estratégico 

Alinhamento da 
tecnologia às 
demandas de 
negócio 

Diagnosticar o papel 
da área de 
tecnologia de 
informação nas 
empresas 

 Modela os diferentes tipos de 
relações entre a organização e a 
área de tecnologia de informação 
nas empresas 
 

 Define o papel das áreas 
funcionais da organização no 
planejamento, sem detalhar 
como o processo de 
planejamento deve ocorrer. 

COBIT Alinhamento da 
tecnologia às 
demandas de 
negócio 

Estabelecer 
processos para a 
gestão dos ativos de 
tecnologia e critérios 
para avaliação do 
desempenho desta 
gestão  

 Colabora para a padronização 
das atividades da área de 
tecnologia de informação nas 
empresas 
 

 A metodologia prescreve 
processos para o 
planejamento e priorização de 
sistemas, não trata os ativos 
de tecnologia fora da área de 
domínio de TI.  

PDAI Alinhamento da 
tecnologia as 
demandas de 
negócio 

Estabelecer um 
processo para 
planejar a evolução 
da arquitetura de 
sistemas para 
atender às 
necessidades de 
negócio 

 Distribui os investimentos em 
tecnologia no tempo, 
considerando as necessidades de 
negócio e restrições técnicas 

 Trata o diagnóstico e 
priorização de necessidades 
de sistemas para a construção 
da convergência de TI & TA, 
mas por meio de artefatos 
pertencentes a empresas 
fornecedoras de tecnologia e 
de consultoria. 

Fonte: autor 
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Observa-se que as metodologias para desenvolvimento de sistema 

prescrevem o processo para desenvolvimento de sistema, partindo da definição de 

uma necessidade. As metodologias com foco na convergência de TI & TA fornecem 

referências de modelos para a convergência, mas não prescrevem como 

diagnosticar e priorizar necessidades. As metodologias de alinhamento para 

planejamento do uso da tecnologia com origem em TI não contemplam as 

necessidades dos projetos e aplicações da TA. As metodologias de TA, que 

evoluíram para atender as necessidades de ambos os domínios, são de propriedade 

de empresas fornecedoras de tecnologia e de consultoria. O roteiro e ferramentas 

destas empresas para executar o planejamento da convergência não estão 

disponíveis para uso, avaliação e discussão fora do âmbito das suas próprias 

atividades. Esta característica impede que o processo de planejamento da 

convergência de TI & TA, pertencente às empresas de tecnologia e de consultoria, 

seja refeito por diferentes agentes, de forma a comprovar que os resultados 

alcançados não possuem vieses significativos prejudiciais à empresa contratante 

dos serviços de planejamento da convergência de TI & TA. Com base nos dados 

apresentados, constata-se que não existe, atualmente, uma metodologia que seja 

empregada em larga escala pelo mercado de Automação e Informação para a 

construção da convergência de TI & TA. 
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3. PROPOSTA DE METODOLOGIA PARA PLANEJAMENTO DA 

CONVERGÊNCIA DA TECNOLOGIA DE AUTOMAÇÃO E DA TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO - MPCTAI 

Este capítulo apresenta a Metodologia Para Planejamento da Convergência 

da Tecnologia de Automação e Informação denominada MPCTAI. A Metodologia 

MPCTAI possui como principais objetivos: 

 

a) Direcionar a construção da convergência de TI & TA para suportar 

objetivos de negócio da empresa; 

b) Maximizar o aproveitamento dos investimentos já feitos em tecnologias 

pela empresa;  

c) Instrumentar as áreas de engenharia com uma metodologia baseada em 

uma linguagem comum de domínio da indústria. 

 

A metodologia MPCTAI foi desenvolvida e estruturada tendo como núcleo a 

metodologia “Define, Measure, Analyze, Improve and Control - (DMAIC)” e 

respectivas ferramentas como “Failure Modes and Effects Analysis - (FMEA)” e 

“Quality Function Deployment - (QFD)” (SLACK et al., 2009), em versões adaptadas 

para a metodologia DMAIC. Além da metodologia DMAIC e das ferramentas que 

fazem parte da cultura da maioria das organizações industriais na construção da 

metodologia MPCTAI, também foram utilizados conceitos das metodologias 

analisadas no capítulo 2.  

 

A aplicação da metodologia MPCTAI resulta no desenvolvimento de uma 

arquitetura de hardware e de software que permite a convergência dos sistemas de 

TI com os sistemas de TA, viabilizando a implantação de novos modelos de fluxo de 

trabalho na operação. A arquitetura de hardware e de software construída por meio 

da Metodologia MPCTAI pode ser denominada e apresentada como sendo um Plano 

Diretor de Automação e de Informação (PDAI); porém, o PDAI desenvolvido pela 

MPCTAI difere do PDAI gerado pela Metodologia também denominada PDAI e 

citada no item 2.3.4, devido às seguintes características: 
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a) Amigabilidade: a metodologia MPCTAI utiliza, preponderantemente, 

termos familiares à cultura da indústria; 

b) Praticidade: a metodologia MPCTAI é baseada em ferramentas pré-

configuradas que reduzem o tempo necessário na sua aplicação; 

c) Aderência: a metodologia MPCTAI maximiza o aproveitamento de 

investimentos feitos anteriormente pela empresa, gerando, como 

resultado, uma arquitetura futura de sistemas de informação e automação 

customizada, sem desperdiçar recursos da empresa na substituição de 

componentes que possam ser aproveitados; 

d) Repetibilidade: a metodologia MPCTAI foi construída seguindo o rigor  

exigido em um trabalho científico,   permitindo que os passos do processo 

possam ser reproduzidos e que os resultados obtidos possam ser 

comprovados por diferentes equipes. 

 

A aplicação da metodologia MPCTAI deve ser a terceira etapa para um 

planejamento estratégico dos ativos de TI & TA para uma corporação.  A figura 24 

ilustra a sequência e os respectivos domínios das quatro macroetapas desse 

planejamento:  

 

o Primeira macroetapa: aqui ocorre o desenvolvimento do Plano Estratégico 

da Empresa (PEE), em que é formulada a sua estratégia e são 

estabelecidos os mecanismos que a organização utilizará para implantá-

la; 

o Segunda macroetapa: nesta macroetapa é desenvolvido o Plano 

Estratégico de tecnologia de Informação (PETI), com o objetivo de 

formatar as atividades de tecnologia da informação para serviço do PEE;  

o Terceira macroetapa: momento em que é executada a MPCTAI, alinhando 

as decisões com relação aos ativos de domínio da camada de 

convergência de TI & TA com os resultados das macroetapas anteriores.  

Eventualmente, decisões tomadas durante a aplicação da metodologia 

MPCTAI com relação aos ativos da camada de domínio da TI & TA 

provocam revisões no PETI, com foco em adequar a camada de domínio 

da TI para a integração com a camada de domínio da TI & TA. 
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o Quarta Macroetapa: é executado o PDA, alinhando da mesma forma as 

decisões com relação aos ativos de domínio da camada de TA com os 

resultados das macroetapas anteriores e, eventualmente, provocando 

alterações que sejam necessárias no MPCTAI para assegurar a 

integração entre os ativos de domínio da camada de TI & TA com os 

ativos de domínio da camada de TA. 

 

Figura 24 – Macroetapas do planejamento estratégico dos ativos de TI & TA de uma corporação 

 

Fonte: autor 
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3.1. ESTRUTURA E ELEMENTOS DA METODOLOGIA MPCTAI 

 

Na metodologia MPCTAI, o ponto de partida é a identificação das 

necessidades de negócio que se busca atender com a convergência de TI & TA. 

Esta abordagem é baseada na proposta de FCS de Rockart (1979). Com base nesta 

definição, são norteadas as atividades necessárias para a aplicação da ferramenta 

em um escopo específico da operação, privilegiando uma visão parcial da 

organização ao invés de um entendimento abrangente da empresa. Um dos 

principais ganhos deste enfoque é o caráter prático do método, ou seja,  focar 

diretamente nas lacunas da arquitetura de sistemas que possam significar barreiras 

para a melhoria do fluxo de trabalho e correspondente alcance dos objetivos de 

negócio.  É importante esclarecer que lacuna, para escopo desta tese, é definida 

como falta de uma funcionalidade ou de aplicação importante para fluxo de trabalho, 

como, por exemplo, a coleta automática de dados da camada de automação.  

 

O fluxograma para a aplicação da metodologia MPCTAI é ilustrado na figura 

25. Os clientes da convergência TI & TA são os gestores ligados à operação das 

áreas funcionais, de planejamento de produção, qualidade, logística e manutenção. 

Para desenvolver uma camada de TI &TA eficaz e eficiente para suporte aos 

processos sob responsabilidade destes gestores, a metodologia MPCTAI é 

composta de sete macroetapas: 

 

a) Apresentação: nesta macroetapa são apresentados os motivadores para 

aplicação da metodologia MPCTAI e o fluxo de trabalho, bem como é 

selecionada a equipe responsável pela execução das atividades e é 

estabelecido um planejamento para cumprimento de cada macroetapa; 

b) Definição: neste momento é delimitado o escopo para aplicação da 

metodologia MPCTAI em termos de processos fabris (estoque de 

matérias-primas, pesagem, processamento, embalagem e armazém de 

produto acabado), perspectivas de gestão (produção, qualidade, 

inventário e manutenção), indicadores ligados às perspectivas de gestão, 

metas correspondentes e valores correntes; 
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c) Medição: aqui é determinado o risco de uma meta não ser atingida devido 

a fragilidades no fluxo de trabalho decorrentes de lacunas na arquitetura 

de TI & TA; 

d) Análise: nesta macroetapa é analisada a possibilidade de reduzir o risco 

de cumprimento de uma meta associada aos indicadores por meio de 

adição de novas funcionalidades aos ativos de tecnologia de TI & TA 

existentes ou por meio de investimento em novos ativos; 

e) Aprimoramento: é proposto o fluxo de trabalho futuro para a construção 

da camada de convergência de TI & TA que fornecerá suporte ao novo 

processo; 

f) Controle: é definido por consenso pelos gestores a redução no nível de 

risco de não cumprimento das metas estabelecidas para os indicadores  

decorrentes da implantação do fluxo de trabalho proposto; há também um 

cronograma para implantação das mudanças nos processos produtivos e 

a proposição da arquitetura de convergência de ativos de TI & TA; 

g) Encerramento: nesta etapa os resultados da aplicação da metodologia 

MPCTAI são revistos, o retorno do investimento na convergência de TI & 

TA é estimado, utilizando as  práticas de análise regulares da empresa 

para avaliação de viabilidade econômica de projeto, e o plano para a 

implantação da convergência é liberado, ou não, para implantação. 

 

Observe-se que a MPCTAI determina que cada macroetapa, desenvolvida e 

aprovada, seja documentada no sentido de evitar futuras contestações. 
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Figura 25 – Fluxograma para aplicação da metodologia MPCTAI 

 

Fonte: autor 
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A tabela 6 qualifica cada Macroetapa da metodologia MPCTAI em termos de 

objetivos, ferramentas utilizadas, bem como entradas e saídas correspondentes a 

cada uma delas.  

 

Tabela 6 – Qualificação das macroetapas da metodologia MPCTAI (continua) 

Etapa Objetivos Ferramenta Entrada Saída 

Apresentação  Apresentar os 
resultados esperados 

 Planejar a execução 
das etapas 
relacionadas À 
aplicação da 
metodologia MPCTAI 

 Plano de 
ação 5W 28 

 

 Expectativas dos gestores 
com relação aos resultados 
do trabalho 

 Plano de ação para a 
aplicação da metodologia 
MPCTAI 

Definição  Determinar os 
processos fabris 

 Definir as dimensões 
de gestão 

 Definir os indicadores 
associados à FCS 

 Relacionar as metas 
para os indicadores 

 SIPOC 
adaptado 

 

 Plano de ação para a 
aplicação da metodologia 
MPCTAI 

 Conhecimento dos gestores 
da estratégia de operação 

 Definição dos 
subprocessos, dimensões 
de gestão, indicadores e 
metas a serem 
considerados na aplicação 
da metodologia MPCTAI 

Medição  Mensurar o número 
de probabilidade de 
risco (NPR)  para o 
alcance das metas 

 Determinar 
funcionalidades 
necessárias nos 
ativos de TI & TA p/a 
mitigar os riscos 

 Estimar a redução do 
NPR 

 

 FMEA 
adaptado 

 Definição dos 
subprocessos, dimensões 
de gestão, FCS e metas a 
serem considerados na 
aplicação da metodologia 
MPCTAI  

 Percepção dos gestores do 
nível de risco de não 
cumprimento de metas 

 Conhecimento da equipe 
sobre recursos tecnológicos 
de TI & TA disponíveis para 
mitigação do risco 

 Definição do risco de não 
cumprimento de metas 
para os indicadores 
analisados 

 Funcionalidades 
necessárias nos ativos de 
TI & TA para mitigar o 
risco 

 Projeção de redução do 
NPR de cumprimento de 
metas 

Análise  Identificar ativos de TI 
& TA relacionados ao 
NPR 

 Avaliar a viabilidade 
de utilização dos 
ativos de TI & TA 
existentes  

 Identificar 
necessidades de 
investimentos em 
novos ativos 

 Revisar o NPR 
considerando as 
limitações dos ativos 
de TI & TA 

 Fluxograma 
de 
Mapeament
o de 
processo 
adaptado 

 QFD 
adaptado 

 Definição do risco de não 
cumprimento de metas para 
os indicadores analisados 

 Fragilidades no fluxo de 
trabalho que geram o risco 

 Funcionalidades 
necessárias nos ativos de TI 
& TA para mitigar o risco  

 Percepção dos gestores da 
viabilidade de o nível de 
esforço necessário para 
aproveitamento de ativos de 
TI & TA existentes 

 Identificação e definição 
de ativos de TI & TA que 
serão utilizados na 
arquitetura futura 

 Identificação e definição 
de necessidades de novos 
ativos de TI & TA para 
compor a arquitetura 
futura 

 Revisão do NPR de 
cumprimento de metas 

 

                                              
28

 5W – Metodologia para formulação do plano de ação com base nas respostas a cinco perguntas: O 
que? Por que? Quem? Quando? Onde? ou em inglês What? Why? Who? When? Where?  
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Tabela 6 – Qualificação das macroetapas da metodologia MPCTAI (continuação) 

Etapa Objetivos Ferramenta Entrada Saída 

Aprimoramento  Desenho de novo 
fluxo de trabalho 
viabilizado pela 
convergência de TI & 
TA 

 

 Desenho de 
arquitetura 

 Fluxograma 
de 
mapeament
o de 
processos 
adaptados  

 

 Identificação e definição de 
ativos de TI & TA que serão 
utilizados na arquitetura 
futura 
 

 Arquitetura de ativos de TI 
& TA proposta 

 Fluxograma do processo 
operacional proposto 
viabilizado pela arquitetura 

 

Controle  Revisar os resultados 
obtidos  

 Obtenção do 
consenso do NPR 
viabilizado pela 
convergência de TI & 
TA 

 Cronograma  

 FMEA 
adaptado 

 

 Arquitetura de ativos de TI & 
TA proposta 

 Fluxograma do processo 
operacional proposto 
viabilizado pela arquitetura 

 Recursos da organização 
para implantação das 
transformações na 
arquitetura 

 Percepção dos gestores do 
novo nível de risco  

 Cronograma proposto 
para implantação do novo 
processo 

 Consenso do NPR 
decorrente da adoção do 
novo processo  

 

Encerramento  Decidir sobre a  
aprovação ou não do 
plano para a 
implantação da 
convergência de TI & 
TA 

 

 Reunião de 
trabalho 

 Projeção do retorno do 
esperado decorrente da 
implantação da 
convergência de TI & TA 

 Conclusões derivadas da 
aplicação da metodologia 
MPCTAI 

 Plano de ação para 
execução do cronograma  

 Decisão com relação à 
implantação do plano 

 
Fonte: autor 
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3.2. FERRAMENTAS ADAPTADAS PARA A METODOLOGIA MPCTAI 

 

As ferramentas adaptadas para a metodologia MPCTAI foram: “SIPOC - 

Suppliers, Inputs, Process, Outputs and Client”, “FMEA – Failure Modes and Effects 

Analysis” e  “QFD - Quality Function Deployment”. As adaptações ocorreram em 

termos de formatação específica e por meio de prescrição de roteiros para 

preenchimento. 

 

3.2.1. Ferramenta SIPOC adaptada para a metodologia MPCTAI 

 

A ferramenta SIPOC, representada pela tabela 7, é utilizada na fase inicial de 

um projeto de engenharia, com foco em definição do escopo do trabalho que deve 

ser realizado. A ferramenta é, normalmente, representada na forma de uma tabela 

composta de cinco elementos:  

 

a) Fornecedores: Agentes responsáveis por fornecer as entradas para o 

processo em análise; 

b) Entradas: Recursos que serão utilizados no processo; 

c) Processos: Encadeamento lógico de eventos necessários para geração 

dos produtos resultantes do processo; 

d) Saídas: Produtos do processo; 

e) Clientes: Agentes que irão consumir os produtos do processo. 

 

Observa-se que a tabela 7 ilustra a tabela genérica no estado inicial da 

aplicação da ferramenta SIPOC.  
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Tabela 7 – Exemplo de um Diagrama SIPOC no estado inicial 

Fornecedores  Entradas Processo Saídas Clientes 

  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

 

Fonte: adaptado de Chase, Aquilano e Jacob (2006)   

 

A identificação dos itens requeridos no preenchimento do SIPOC adaptado 

permite definir, de forma clara e documentada, o escopo para aplicação da 

metodologia MPCTAI, levando em conta quatro possibilidades: 

 

a) Construir a convergência de TI & TA para atender todos os subprocessos 

fabris em uma dimensão específica de gestão como, por exemplo, gestão 

do inventário de materiais em todos os subprocessos; 

b) Construir a convergência de TI & TA para atender um subprocesso em 

todas as dimensões de gestão, definidas na ISA-95 Part 1 (2000):  

produção, qualidade, inventário e manutenção no subprocesso de 

embalagem; 

c) Construir a convergência de TI & TA para atender  um subprocesso em 

uma única dimensão, como, por exemplo, gestão da qualidade no 

subprocesso de embalagem e dispensação; 

d) Construir a convergência de TI & TA para atender  todos os subprocessos 

fabris em todas as dimensões de gestão.  

 

  A tabela 8 apresenta um exemplo da SIPOC adaptada na Macroetapa 2. A 

figura 26 ilustra o fluxograma da aplicação do SIPOC adaptado que é o fundamento 

da Macroetapa 2 da metodologia MPCTAI. O roteiro para aplicação dessa 

ferramenta SIPOC adaptada é formado por seis passos: 
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o Passo 1: seleção dos participantes para a seção de trabalho; 

o Passo 2: definição dos fornecedores para a metodologia MPCTAI. Tendo 

em vista o propósito da aplicação da metodologia MPCTAI, os 

fornecedores considerados são os gestores da empresa, que serão a 

fonte básica de informações utilizada durante a aplicação da metodologia; 

o Passo 3: definição das entradas para a aplicação da metodologia 

MPCTAI. Esta definição determina o foco para aplicação da metodologia 

que terá como objetivo mitigar o risco de falhas no cumprimento de metas 

da operação. Para tanto, os gestores devem qualificar essas metas por 

meio de uma estrutura hierárquica, especificando subprocessos, 

dimensão de gestão, indicadores relacionados aos FCS, valores correntes 

e metas correspondentes; 

o Passo 4: apresentação das saídas da aplicação da metodologia  MPCTAI 

para os  participantes da seção de trabalho:  

 

1. Proposta de um novo fluxo de trabalho para redução do risco de falha 

no cumprimento de meta; 

2. Proposta de arquitetura de TI & TA para a camada de convergência 

que viabilize o fluxo de trabalho; 

3. Proposta de planejamento para implantação de novo fluxo de trabalho. 

 

o Passo 5: Revisão dos resultados e decisão sobre a necessidade de rever 

o processo de aplicação da ferramenta SIPOC ou aprovação dos 

resultados;  

o Passo 6: (Realizado na hipótese de aprovação dos resultados no passo 

anterior) Divulgação do diagrama SIPOC adaptado e preenchido para os 

demais agentes da organização com interesse no projeto. 

 

Na etapa 2 da MPCTAI, o SIPOC adaptado possui uma formatação específica 

em que a coluna fornecedores significa provedores ou fornecedores de informação 

dentro da empresa.  

 

A coluna entradas deve conter os subprocessos, respectivas dimensões, 

indicadores, valores atuais e metas definidas pela organização para o indicador. 
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Observa-se que a meta é um valor incerto que pode ou não ser alcançado, mas cujo 

risco de não ser atingido é esperado ser reduzido depois que a convergência de TI & 

TA seja implantada.  

 

Nota-se, também, que a coluna denominada processo na SIPOC 

convencional torna-se desnecessária de ser representada, porque o processo que 

será efetuado é o processo completo da metodologia MPCTAI. 

 

Definida a coluna entradas com a execução das demais etapas da 

metodologia MPCTAI, são gerados os produtos relacionados na coluna saída da 

SIPOC adaptada.  

 

Observa-se, ainda, que quando a coluna entradas é definida, o conteúdo da 

coluna clientes também o é. Entretanto, neste estágio existe apenas uma estimativa 

de quem serão os clientes finais. Esta estimativa será confirmada ou alterada ao 

final da aplicação da metodologia MPCTAI.  
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Tabela 8 – Ferramenta SIPOC adaptada para a MPCTAI 

Fornecedores  Entradas Saídas  Clientes 

                                                                        

• Pedro Lopes   • Indicador: Unidade produzidas de por hora        • Projeção de redução de    • Pedro Lopes 

(Diretor de Produção)     Subprocesso: Embalagem                 risco de atingimento      (Diretor de Produção) 

• Paulo Vieira         Meta 450 unidades/hora - Valor atual 440        de meta             • Paulo Vieira     

(Gerente Embalagem)     unidades/hora                         • Fluxo de trabalho futuro    (Gerente Embalagem) 

• Marcelo Albuquerque     Dimensão de análise: Produção             habilitador da redução do    • Marcelo Albuquerque 

(Manutenção)       • Indicador: Disponibilidade de equipamentos       risco               (Manutenção)     

• Guilherme Braga       Subprocesso: Embalagem                 • Arquitetura de TI & TA    • Guilherme Braga   

(Planejamento)         Meta 93% - Valor atual 86%                 necessária para suportar    (Planejamento)     

• Paula Melo         Dimensão de análise: Manutenção           o fluxo de trabalho       • Paula Melo     

(Qualidade)         • Indicador: Variação de utilização de matéria-prima   • Plano para implantação do  (Qualidade)       

      Subprocesso: Embalagem                 fluxo de trabalho futuro                   

      Meta 1% - Valor 3%                                                     

                  Dimensão de análise: Qualidade                                           

                • Indicador: Dias de estoque de material em                                        

                  processo                                                           

                  Subprocesso: Embalagem                                                 

                  Meta 48 dias - Valor atual 52 dias                                           

                  Dimensão de análise: Logística                                             

                                                                                    

Fonte: autor 

 

Figura 26 – Fluxograma para aplicação da ferramenta SIPOC adaptada 

 
 

Fonte: autor 
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3.2.2. Ferramenta FMEA adaptada para a metodologia MPCTAI 

 

A ferramenta FMEA, representada pela tabela 9, segundo Rotondaro (2001) é 

uma das ferramentas mais difundidas na indústria nacional e internacional, com o 

principal objetivo de evitar que o cliente receba um produto defeituoso, decorrente 

de uma falha no processo produtivo. A ferramenta FMEA, normalmente, é 

representada por uma tabela com doze campos: 

 

a) Item ou etapa do processo: define o objeto do estudo; 

b) Modo de falha potencial: relaciona as falhas potenciais com o item ou 

etapa em estudo; 

c) Efeitos potenciais da falha: relaciona o modo de falha com efeitos 

potenciais para o cliente; 

d) Severidade: classifica a falha em termos de efeito para o cliente, sendo 

que as falhas de menor severidade são pouco perceptíveis e as 

catastróficas levam a dano de propriedade ou saúde do cliente. A tabela 

10 apresenta os níveis utilizados na classificação da severidade da 

ocorrência; 

e) Causa(s) potencial(is): relaciona as possíveis causas para a geração da 

falha; 

f) Ocorrência: determina a frequência com que a falha pode ocorrer. A 

tabela 11 apresenta os níveis utilizados na classificação da frequência da 

ocorrência; 

g) Controles Atuais: relaciona os controles atuais que mitigam a ocorrência 

da causa da falha; 

h) Detecção: classifica a probabilidade de o controle não detectar a falha. A 

tabela 12 apresenta os níveis utilizados na classificação da detecção da 

ocorrência; 

i) Número de Prioridade de Risco (NPR) ou em inglês “Risk Probability 

Number – (RPN)”: Fator calculado pelo produto do índice de severidade, 

ocorrência e detecção. O fator indica o nível de prioridade do risco no 

planejamento da mitigação de falhas; 

j) Ações Recomendadas: relaciona atividades que devem ser executadas 

com o objetivo de reduzir o NPR; 
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k) Responsável e data alvo: determina na organização o responsável pela 

ação e estabelece uma data alvo para sua conclusão; 

l) NPR Projetado: valor de NPR projetado, considerando que as ações 

recomendadas sejam aceitas. 

 

Tabela 9 – Exemplo de uma tabela FMEA a ser preenchida 

 
Fonte: Rath & Strong, apud Chase, Aquilano e Jacob (2006) 

 

Tabela 10 – Classificação da severidade da falha 

Severidade Índice 

Pequena 1 

Baixa 2 a 3 

Moderada 4 a 6 

Alta 7 a 8 

Muito Alta 9 

Catastrófica 10 

Fonte: Slack, Chambers e Johnston (2009) 

 
Tabela 11 – Classificação da probabilidade de ocorrência da falha 

Ocorrência Índice 

Remota 1 

Baixa probabilidade 2 a 3 

Moderada 4 a 6 

Alta 7 a 8 

Muito Alta 9 a 10 

Fonte: Slack, Chambers e Johnston (2009) 
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Tabela 12 – Classificação da probabilidade de detecção da falha 

Detecção Índice 

Remota que atinja o cliente 1 

Baixa probabilidade que atinja 2 a 3 

Moderada probabilidade que atinja 4 a 6 

Alta probabilidade que atinja 7 a 8 

Muito alta probabilidade que atinja 9 a 10 

Fonte: Slack, Chambers e Johnston (2009) 

 

Segundo Ishikawa (1943 apud SLACK, 2009) a investigação da causa raiz de 

uma falha em um produto decorre de uma análise em seis vertentes: 

 

a) Método: processo adotado na fabricação de um dado produto; 

b) Máquina: na qual o produto foi fabricado; 

c) Mão de obra: utilizada na fabricação do produto; 

d) Matérias-primas: empregadas na utilização do produto; 

e) Meio-ambiente: condições ambientais no local onde ocorreu a produção; 

f) Medições: meios utilizados para aferir as caraterísticas do produto em 

análise.   

 

Na metodologia MPCTAI a falha em cumprir a meta de um indicador toma 

lugar do produto como elemento central da análise. Entretanto, tendo em vista a 

abordagem proposta por Ishikawa (1943 apud SLACK, 2009), numa operação 

industrial constata-se que podem existir diferentes razões que expliquem a causa 

raiz de um problema. A convergência de TI & TA seria, neste contexto, apenas uma 

das possíveis soluções para corrigir a falha de não se atingir uma meta, por meio de 

seu efeito transformador no método ou processo adotado na produção. Na 

metodologia MPCTAI, a ferramenta FMEA foi adaptada com objetivo de tornar-se um 

instrumento para auxiliar na análise e documentação de ações para mitigar a falha 

em cumprir a meta de um indicador. As ações definidas no FMEA adaptado são 

limitadas a um conjunto de especificações de funcionalidades pertencentes à 

camada de convergência de TI & TA que possam tornar o processo produtivo mais 

robusto. O impacto dessas ações é medido por meio de redução do nível de risco de 

não se cumprir a meta estabelecida para o indicador, criando as bases para que, no 

encerramento da metodologia, possa ser estimado o retorno do investimento na 

convergência de TI & TA.  
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A ferramenta FMEA adaptada, representada pela tabela 13, é utilizada em 

três macroetapas da metodologia MPCTAI. Inicialmente, a ferramenta FMEA 

adaptada é utilizada na macroetapa medição,  para mensurar o risco de 

cumprimento de metas, tendo como causa raiz uma lacuna na arquitetura de 

tecnologia de informação e automação correntes. Ela volta a ser utilizada, na 

Macroetapa análise, para confirmar a percepção dos gestores com relação à 

redução do risco de não cumprimento de metas, levando em conta as limitações dos 

ativos de TI & TA, existentes ou novos.  E, posteriormente, na macroetapa controle, 

para registrar a redução do risco de não cumprimento de metas, definido por 

consenso pelos gestores com base na proposta de fluxo de trabalho futuro.  

 

Para viabilizar essa aplicação da ferramenta FMEA na metodologia MPCTAI, 

a ferramenta FMEA teve seu roteiro de aplicação adaptado e seu preenchimento 

direcionado, por meio de adição de uma nova tabela de apoio denominada conjunto 

de funcionalidades típicas da camada de TI & TA (tabela 14). Essa relação foi 

formada com base na norma ISA 95 Part 1 (2000). Nas colunas desta tabela estão 

representadas as funcionalidades, organizadas nas dimensões de gestão 

anteriormente citadas (produção, qualidade, inventário e manutenção). Já em suas 

linhas estão relacionadas as funcionalidades agrupadas em quatro conjuntos: 

 

a) Visibilidade: que tem o objetivo de fornecer mecanismos para monitorar 

os eventos relacionados aos subprocessos; 

b) Controle: com propósito de validar eventos relacionados aos 

subprocessos; 

c) Histórico: voltada à recuperação de informações relativas aos 

subprocessos; 

d) Otimização: com foco em antecipar eventos futuros. 
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Tabela 13 – Exemplo de uma tabela FMEA adaptada para MPCTAI  

 

Fonte: autor 
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Tabela 14 – Conjunto de funcionalidades típicas da camada de TI & TA 

Grupo Produção Qualidade Inventário Manutenção 

Visibilidade  Condição corrente da 
produção 

 Alertas de desvios em 
relação ao plano 

 Alertas de interrupções 
na operação 

 Nível corrente da 
qualidade 

 Alertas de desvios em 
relação ao nível 
planejado 
 

 Nível corrente de 
inventário de matérias-
primas em processo de 
fabricação 

 Nível corrente de 
inventário de produtos 
acabados em processo 
de fabricação 

 Condição corrente 
dos ativos 

 Alertas de 
interrupções na 
operação 

Controle  Readequação do plano 
para a produção 

 Liberação para o início 
da produção 

 Controle do avanço na 
produção  

 Controle de correções 
de totalização 

 Controle de volumes de 
produção 

 Controle do 
encerramento da 
produção 

 Parametrização 
automática de 
equipamentos 

 Controle de tempo de 
espera de resultado de 
amostragem 

 Correção de parâmetros 
de qualidade 

 Liberação de recursos 

 Controle estatístico de 
qualidade de produtos 

 Controle de retrabalho 
de produtos  

 Controle de ações 
corretivas 

 Controle de serialização 
de produtos acabados 

  

 Controle de consumo 
de matérias-primas 

 Controle de geração de 
produtos acabados 

 Controle de 
transferência de 
matérias-primas entre 
depósitos 

 Controle de 
transferência de produto 
acabado entre 
depósitos 

 Reconciliação de 
matéria- primas 
utilizadas em lotes de 
produto acabado 

 Controle de tempo 
de parada de ativos 

 Controle de 
frequência de 
parada de ativos 

 Controle de 
calibração de 
instrumentos 

 Controle de 
modificações nos 
ativos 
 

Histórico  Geração de relatórios 
de produtividade 

 Registro de ordens 
produzidas 

 Geração de relatórios 
de qualidade 

 Registro de qualidade 
de ordens produzidas 
 

 Geração de relatórios 
de inventário 

 Registro de 
transferências entre 
depósitos  

 Genealogia de produtos 
acabados 

 Rastreabilidade de 
materiais e produtos 
acabados 

 Rastreamento de 
materiais 

 Geração de 
relatórios de 
manutenção 

 Registro de 
recursos utilizados 
na manutenção 
 

Otimização  Volume de produção  Nível de qualidade 
 

 Nível de estoque  Nível de 
disponibilidade dos 
ativos 

Fonte: autor 

 

O fluxograma para a aplicação da ferramenta FMEA adaptada na Macroetapa 

mensurar é ilustrado na figura 27, na macroetapa análise na figura 28 e na 

macroetapa controle na figura 29.   O roteiro para utilizar a ferramenta FMEA 

adaptada dentro da metodologia MPCTAI na macroetapa mensurar é composto de 

quinze passos relacionados aos conteúdos das colunas da tabela 13: 
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o Passo 1: seleção dos participantes para a seção de trabalho; 

o Passo 2: apresentação da ferramenta FMEA adaptada; 

o Passo 3: identificação do subprocesso em análise (coluna A) com base no 

escopo determinado pela ferramenta SIPOC adaptada; 

o Passo 4: identificação do indicador cujo cumprimento de meta está em 

risco (coluna B) com base no escopo determinado pela ferramenta SIPOC 

adaptada; 

o Passo 5: identificação da consequência para o fluxo de trabalho caso a 

meta não seja atingida (coluna C); 

o Passo 6: classificação da severidade da falha, conforme a classificação 

na tabela 10, segundo a percepção dos gestores (coluna D); 

o Passo 7: descrição das causas potenciais para a falha, segundo a 

percepção dos gestores (coluna E);  

o Passo 8: classificação da probabilidade da ocorrência, com base na 

tabela 11, segundo a percepção dos gestores (coluna F); 

o Passo 9: descrição do mecanismo de tecnologia de informação ou de 

automação utilizado para mitigar o risco (coluna G); 

o Passo 10: classificação da probabilidade de detecção da falha por meio 

do mecanismo atual, com base na tabela 12, segundo a percepção dos 

gestores (coluna H); 

o Passo 11: cálculo do índice de priorização do risco obtido pelo produto 

entre severidade, ocorrência e detecção (Coluna I); 

o Passo 12: proposição das funcionalidades necessárias para endereçar 

lacunas na arquitetura de ativos de TI & TA na visão dos gestores, com 

base na tabela 14 (coluna J) e identificação de responsável e data alvo 

para implantação (coluna K); 

o Passo 13: cálculo do NPR projetado (coluna M), considerando a 

implantação das funcionalidades (coluna J); 

o Passo 14: revisão dos resultados e decisão sobre a necessidade de rever 

o processo de aplicação da ferramenta FMEA ou aprovação dos 

resultados;  

o Passo 15: (realizado na hipótese de aprovação dos resultados no passo 

anterior). Divulgação do diagrama FMEA adaptado e preenchido para os 

demais agentes da organização com interesse no projeto. 
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O roteiro para utilizar a ferramenta FMEA adaptada dentro da metodologia 

MPCTAI na Macroetapa de análise é composto por cinco passos: 

 

o Passo 1: apresentação do mapeamento dos fluxo de trabalhos atuais 

relacionados aos Indicadores; 

o Passo 2: apresentação da avaliação da viabilidade  dos ativos de TI & TA 

novos e existentes desempenharem as funcionalidades ( coluna J); 

o Passo 3: cálculo dos NPRs, (coluna M), considerando as limitações dos 

ativos de TI & TA; 

o Passo 4: revisão dos resultados e decisão sobre a necessidade de rever o 

processo de aplicação da ferramenta FMEA ou aprovação dos resultados;  

o Passo 5: (realizado na hipótese de aprovação dos resultados no passo 

anterior). Divulgação do diagrama FMEA adaptado e preenchido para os 

demais agentes da organização com interesse no projeto. 

 

O roteiro para utilizar a ferramenta FMEA adaptada dentro da metodologia 

MPCTAI na Macroetapa de controle é composto por quatro passos: 

 

o Passo 1: apresentação do mapeamento dos fluxos de trabalhos futuros 

relacionados aos Indicadores; 

o Passo 2: cálculo dos NPRs (coluna N), considerando a proposta de fluxo 

de trabalho futuro; 

o Passo 3: revisão dos resultados e decisão sobre a necessidade de rever o 

processo de aplicação da ferramenta FMEA ou aprovação dos resultados;  

o Passo 4: (realizado na hipótese de aprovação dos resultados no passo 

anterior). Divulgação do diagrama FMEA adaptado e preenchido para os 

demais agentes da organização com interesse no projeto. 
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 Figura 27 – Fluxograma para aplicação da ferramenta FMEA adaptada macroetapa mensurar 

 

Fonte: autor 

 

Seleção dos participantes para a seção de trabalho

Apresentação da ferramenta FMEA adaptada

Identificação do subprocesso em análise (coluna A) com base no escopo 
determinado pela ferramenta SIPOC adaptada

Identificação do indicador cujo cumprimento de meta está em risco (Coluna B) 
com base no escopo determinado pela ferramenta SIPOC adaptada

Descrição das causas potenciais para a falha, segundo a percepção dos 
gestores (coluna E)

Classificação da severidade da falha, conforme a classificação na tabela 10, 
segundo a percepção dos gestores (coluna D)

Classificação da probabilidade da ocorrência, com base na tabela 11, 
segundo a percepção dos gestores (coluna F)

Cálculo do índice de priorização do risco obtido pelo produto entre 
severidade, ocorrência e detecção (coluna I)

Descrição do mecanismo de tecnologia de informação ou de automação 
utilizado para mitigar o risco (coluna G)

Classificação da probabilidade de detecção da falha por meio do mecanismo 
atual, com base na tabela 12, segundo a percepção dos gestores (coluna H)

Proposição das funcionalidades necessárias para endereçar lacunas na 
arquitetura de ativos de TI & TA na visão dos gestores, com base na tabela 

14 (coluna J) e identificação de responsável e data alvo para implantação 
(coluna K)

Divulgação do diagrama FMEA adaptado e preenchido para os demais 
agentes da organização com interesse no projeto

Identificação da consequência para o fluxo de trabalho caso a meta não seja 
atingida (coluna C)

Cálculo do NPR projetado (coluna M) considerando implantação de 
funcionalidades (coluna J)

Revisão dos
Resultados

Sim 

Não 
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Figura 28 – Fluxograma para aplicação da ferramenta FMEA adaptada macroetapa análise 

 

Fonte: autor 

 

Figura 29 – Fluxograma para aplicação da ferramenta FMEA adaptada macroetapa controle 

 

 

Fonte: autor 

 

  

Apresentação do mapeamento do fluxo de trabalhos atuais relacionados aos 
Indicadores

Apresentação da avaliação da viabilidade  dos ativos de TI & TA novos e 
existentes desempenharem as funcionalidades (coluna J);

Cálculo dos NPRs (coluna M) considerando as limitações dos ativos de TI & 
TA 

Divulgação do diagrama FMEA adaptado e preenchido para os demais 
agentes da organização com interesse no projeto

Revisão dos
Resultados

Apresentação do mapeamento do fluxo de trabalhos futuros relacionados aos 
Indicadores

Cálculo dos NPRs (coluna N) considerando a proposta de fluxo de trabalho 
futuro

Divulgação do diagrama FMEA adaptado e preenchido para os demais 
agentes da organização interessados no projeto

Revisão dos
Resultados

Sim 

Não 

Sim 

Não 
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3.2.3. Ferramenta QFD adaptada para a metodologia MPCTAI 
 

Segundo Fernandes e Rebelato (2006) a ferramenta QFD, ilustrada pela 

figura 30, foi proposta com foco original no desenvolvimento de produtos, auxiliando 

na definição de melhorias para um produto existente ou na especificação de 

características para um novo produto. A ferramenta, apesar de ter sido elaborada 

com foco no desenvolvimento de produtos é também considerada para 

especificação de ativos de TI (SONDA et al., 2000). Na metodologia MPCTAI o uso 

da ferramenta QFD é adaptada para o foco da convergência da TI & TA e tem 

expandida sua utilização, sendo também aplicada na análise de ativos de TA. A 

arquitetura da ferramenta QFD é representada, normalmente, por uma figura que 

tem o formato da arquitetura de uma casa, com nove blocos: 

 

a) Bloco 1: relação das funcionalidades esperadas no produto em análise; 

b) Bloco 2: importância atribuída a cada funcionalidade; 

c) Bloco 3: relação dos requisitos técnicos necessários para viabilizar as 

funcionalidades; 

d) Bloco 4: tipo da correlação entre requisitos técnicos, conforme tabela 15;   

e) Bloco 5: peso atribuído às correspondências entre as funcionalidades e os 

requisitos técnicos, conforme tabela 16; 

f) Bloco 6: classificação do nível de importância relativo entre 

funcionalidades; 

g) Bloco 7: avaliação da relevância de cada requisito técnico, por meio do 

somatório das multiplicações do peso do requisito com importância 

atribuída a cada funcionalidade;  

h) Bloco 8: nível percebido da relevância de cada requisito técnico 

alcançado no produto analisado, segundo a percepção dos gestores; 

i) Bloco 9: diferença entre a relevância atribuída e o nível alcançado com o 

produto analisado. 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Arquitetura da ferramenta QFD  
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Fonte: Berk & Berk (1997 apud FERNANDES e REBELATO, 2006)  

 

Tabela 15 – Tipo da correlação entre características técnicas  

Correlações entre requisitos Símbolo 

Positiva ▲ 

Neutra ■ 

Negativa ▼ 

  
Fonte: Berk & Berk (1997 apud FERNANDES e REBELATO, 2006) 

 

 

 

 

Tabela 16 – Peso atribuído às correspondências entre as funcionalidades e os requisitos  
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Relações funcionalidades requisitos Índice 

Forte 3 

Moderada 2 

Fraca 1 

 
Fonte: Berk & Berk (1997 apud FERNANDES e REBELATO, 2006) 

 

 

A definição dos elementos de software e hardware, para compor uma 

arquitetura de sistemas integrada de TI & TA, é uma das principais atividades do 

planejamento da convergência dos ativos de tecnologia.  Esta definição em plantas 

existentes deve considerar não apenas a utilização de componentes novos, mas 

também o aproveitamento de componentes existentes. Esses elementos existentes, 

normalmente, são: 

 

a) Ativos da camada de domínio da TI ou da TA, que podem absorver 

funcionalidades da área de domínio da convergência de TI & TA; 

b) Ativos da própria camada de convergência de TI & TA, com condições de 

serem aproveitados na arquitetura futura.  

 

A ferramenta QFD adaptada, representada pela figura 31, é utilizada na 

metodologia MPCTAI para suportar a atividade de seleção de componentes de TI & 

TA a fim de compor arquitetura de TI & TA futura. Da mesma forma que para a 

ferramenta FMEA, a ferramenta QFD, na metodologia MPCTAI, teve seu roteiro de 

aplicação adaptado e seu preenchimento direcionado, por meio de adição de uma 

nova tabela de apoio, denominada conjunto de requisitos técnicos típicos da camada 

de TI & TA (tabela 17). Os requisitos técnicos desta tabela estão agrupados com 

base nas cinco características: 

 

a) Processamento: capacidade do ativo para executar o processamento das 

funcionalidades definidas;  

b) Comunicação: capacidade de troca de informações do ativo; 

c) Disponibilidade: capacidade do ativo estar disponível para uso; 

d) Segurança: capacidade do ativo executar as funcionalidades 

especificadas com segurança;  
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e) Mudança: capacidade do ativo suportar alterações ou incrementos de 

funcionalidades. 

 

A ferramenta QFD adaptada é aplicada com o propósito de, primeiramente, 

suportar a análise dos ativos de tecnologia de informação e automação existentes. 

Caso não seja possível compor a arquitetura futura de sistemas de TI & TA apenas 

com recursos existentes, a ferramenta QFD adaptada é, novamente, utilizada para 

auxiliar na verificação da aderência de um novo ativo de tecnologia de informação 

ou automação à arquitetura.  

 

Figura 31 – Ferramenta QFD adaptada para MPCTAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autor 
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Tabela 17 – Conjunto de requisitos técnicos típicos da camada de TI & TA 

Processamento Comunicação Disponibilidade Segurança Mudança 

 Suporte a 
padronizações, como 
por exemplo, a ISA 95 
e ISA 88. 

 Compatibilidade com 
diferentes plataformas, 
como por exemplo, 
sistemas operacionais. 

 Suporte a padrões de 
comunicação, como 
por exemplo, OPC. 

 Suporte a métodos de 
comunicações, como 
por exemplo, mestre-
escravo. 

 Suporte a meios de 
comunicação, como 
por exemplo, rádio 
frequência. 

 Redundância de 
recursos, como por 
exemplo, de sistemas 
de banco de dados. 

 Distribuição de carga 
de processamento 
entre equipamentos. 

 Controle de permissão 
de uso de licenças. 
 
 

 Controle de acesso de 
usuários. 

 Registro de falhas, 
como por exemplo, de 
comunicação com 
outros ativos.  

 Isolamento entre 
ambientes, como por 
exemplo, plataforma de 
desenvolvimento e de 
produção. 

 Manutenção de 
arquivos mortos. 
 

 Suporte a expansões 
de capacidade de 
atendimento a 
volumes, como por 
exemplo, memória, 
interfaces, usuários, 
registros, telas de 
operação, etc.  

 Grau de 
obsolescência do 
ativo. 

 Nível de 
documentação para 
suporte a alterações 
no ativo. 

Fonte: autor 

 

O fluxograma para a aplicação da ferramenta QFD adaptada é ilustrado na 

figura 32.  O roteiro para sua aplicação dentro da metodologia MPCTAI na 

macroetapa de análise para ativos existentes de tecnologia de informação ou 

automação é composto por dezenove passos relacionados à figura 32: 

 

o Passo 1: seleção dos participantes para a seção de trabalho; 

o Passo 2: apresentação da ferramenta QFD adaptada; 

o Passo 3: preparação de relação de ativos existentes relacionados aos 

subprocessos, considerado o mapeamento do fluxo de trabalho atual; 

o Passo 4: revisão e consolidação da lista de ativos a serem analisados por 

meio da ferramenta QFD adaptada; 

o Passo 5: preenchimento da relação de funcionalidades esperadas para 

cada ativo, considerando a ferramenta FMEA adaptada (bloco 2); 

o Passo 6: preenchimento do NPR corrente apontado na  ferramenta FMEA 

adaptada (bloco 3);  

o Passo 7: preenchimento da importância atribuída para cada 

funcionalidade, utilizando o NPR  projetado e apontado na  ferramenta 

FMEA adaptada (bloco 4);  

o Passo 8: preenchimento da relação de requisitos técnicos esperados para 

cada ativo, com base na tabela 17 (bloco 5); 

o Passo 9: definição do tipo de correlação entre requisitos (bloco 6); 
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o Passo 10: definição da importância (I) do requisito técnico para uma dada 

funcionalidade, bem como a chance de sucesso (S) em atender ao 

requisito com a utilização do ativo (bloco 7); 

o Passo 12: cálculo da relevância do requisito técnico para a construção da 

arquitetura de sistemas futura, com base no somatório dos produtos da 

importância da funcionalidade e do  NPR do requisito funcional (bloco 8); 

o Passo 13: cálculo da importância relativa para o requisito técnico em 

relação aos demais (bloco 9); 

o Passo 14: classificação da prioridade do requisito, com base na 

importância relativa do mesmo (bloco 10); 

o Passo 15: cálculo da expectativa de sucesso em executar uma 

funcionalidade, com base na chance de sucesso atribuída pelos gestores 

para atender aos requisitos técnicos utilizando o ativo em análise (bloco 

11); 

o Passo 16: revisão do NPR com base nas expectativas de sucesso em 

atender aos requisitos técnicos utilizando o ativo (bloco 12); 

o Passo 16: seleção dos ativos que justificam, na percepção dos gestores, o 

investimento em adequação para utilização na nova arquitetura; 

o Passo 17: indicação de novos ativos a serem analisados em substituição 

aos ativos existentes; 

o Passo 18: revisão dos resultados e decisão sobre a necessidade de rever 

o processo de aplicação da ferramenta QFD ou aprovação dos resultados;  

o Passo 19: (realizado na hipótese de aprovação dos resultados no passo 

anterior). Divulgação do diagrama QFD adaptado e preenchido para os 

demais agentes da organização com interesse no projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não Sim 
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Figura 32 – Fluxograma para aplicação da ferramenta QFD adaptada – Parte A 

 

 
Fonte: autor  

    

Seleção dos participantes para a seção de trabalho

Apresentação da ferramenta QFD adaptada

Preparação de relação de ativos existentes relacionados aos subprocessos, 
considerado o mapeamento do fluxo de trabalho atual

Preenchimento da relação de funcionalidades esperadas para cada ativo, 
considerando a ferramenta FMEA adaptada (bloco 2)

Consolidação da lista de ativos a serem analisados por meio da ferramenta 
QFD adaptada

Preenchimento do NPR corrente apontado na  ferramenta FMEA adaptada
(bloco 3)

Preenchimento da importância atribuída para cada funcionalidade, utilizando 
o NPR  projetado apontado na  ferramenta FMEA adaptada (bloco 4)

Preenchimento da relação de requisitos técnicos esperados para cada ativo, 
com base na tabela 17 (bloco 5)

Definição do tipo de correlação entre requisitos (bloco 6)

Definição da importância (I) do requisito técnico para uma dada 
funcionalidade, bem como a chance de sucesso (S) em atender ao requisito 

e utilização do ativo (bloco 7)

Cálculo da relevância do requisito técnico para a construção da arquitetura 
de sistemas futura, com base no somatório dos produtos da importância da 

funcionalidade e o NPR do requisito funcional (bloco 8)

Revisão da lista 
de ativos

A

Sim 

Não 
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Figura  32  – Fluxograma para aplicação da ferramenta QFD adaptada – Parte B 

 

 
Fonte: autor  

Ativos 
justificam?

Divulgação do diagrama QFD adaptado e preenchido para os demais 
agentes da organização com interesse no projeto

Revisão do NPR, visando atender expectativas de sucesso (bloco 12)

Classificação da prioridade do requisito, com base na importância relativa do 
mesmo (bloco 10)

Cálculo da importância relativa para o requisito técnico em relação aos 
demais (bloco 9)

Cálculo da expectativa de sucesso em executar uma funcionalidade, com 
base na chance de sucesso atribuída pelos gestores para atender aos 

requisitos técnicos utilizando o ativo em análise (bloco 11)

A

Revisão dos 
resultados

Sim 

Não 

Não 

Sim 

Não 
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4. RESULTADOS DE APLICAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS EM PLANTA 

PRODUTIVA  

4.1. CONTEXTO DA EMPRESA ANALISADA 

 

 

Para avaliar a metodologia MPCTAI está foi aplicada no planejamento da 

convergência de TI & TA em uma empresa de produção de bens duráveis com 

processo de produção batelada, sob acordo de confidencialidade. A empresa 

escolhida é líder em todos os segmentos em que atua e opera com uma linha de 

dezenas de produtos. O trabalho foi realizado em sua principal planta e, durante o 

processo, foram realizadas observações em três vertentes: 

 

a) Compatibilidade entre os resultados obtidos e esperados na percepção 

dos gestores; 

b) Comparativo entre reaproveitamento dos ativos de TI & TA em relação à 

aquisição de novos ativos; 

c) Carga horária dispendida na aplicação de metodologia em relação ao 

utilizado no desenvolvimento do projeto. 

 

4.2. ESTRUTURA DE PROCESSO DA EMPRESA UTILIZADA NA ILUSTRAÇÃO 
DA APLICAÇÃO DA MPCTAI 

 

Para este estudo, cinco subprocessos foram considerados: 

 

a) Entrada de matérias-primas: subprocesso no qual ocorrem atividades de 

recebimento dos materiais, conferência, identificação, armazenamento e 

separação para produção; 

b) Pesagem de ingredientes: subprocesso que reúne atividades de 

fracionamento de lotes de matérias-primas, identificação de sublotes, 

preparação de conjuntos de ingredientes para o processamento; 

c) Processamento de matérias-primas: subprocesso representado por 

atividades de combinação de ingredientes e preparação de produtos 

semiacabados e conformação do produto semiacabado em acabado; 
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d) Acabamento de produtos acabados: subprocesso formado por atividades 

de cura de produtos acabados (PA), preparação dos PA e envio para 

estoque; 

e) Armazenamento de produtos acabados: subprocesso que compreende 

atividades de estocagem, separação e liberação de PA para faturamento 

e despacho. 

 

A figura 33 ilustra a sequência do fluxo das operações e dos materiais nos 

cinco subprocessos. 

 

Figura 33 – Fluxograma de materiais e operações na empresa analisada  

 

Fonte: autor 

 

Em termos de sistemas, a empresa possuía, na ocasião do estudo, dez 

sistemas isolados, sendo que nove eram relacionados a TI e um relacionado a TA: 

 

a) Sistema ERP (ERP): é o sistema responsável pelo controle das atividades 

de gestão contábil, gestão de contas a pagar, gestão de contas a receber, 

gestão de demanda e do planejamento dos recursos de produção. 

Implementado pela empresa com utilização dos  produtos da empresa 

SAP AG - Walldorf, Alemanha29 como plataforma; 

b) Sistema de Controle de Recebimento de Matérias-primas  (SCRM): é o 

sistema responsável por registrar a data de entrada das matérias-primas, 

fornecedor e posição física de armazenagem no estoque;  

                                              
29

 www.sap.com 
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c) Sistema de Controle de Pesagem e Fracionamento (SCPF): responsável 

pelo suporte à atividade de fracionamento, identificação, registro de 

posição de armazenamento de ingredientes;  

d) Sistema de Controle de Produção (SCP): responsável pelo suporte à 

atividade de planejamento de sequência de entrada em produção das 

ordens liberadas, pelos apontamentos de dados de consumo de matérias-

primas, relação de consumo de homem/horas, ocorrências da produção e 

apontamentos de rendimento do processo; 

e) Sistema de Gestão de Receitas (SGR): tem a seu cargo as receitas de 

fabricação de cada produto acabado, formada por conjunto de parâmetros 

de processo e lista de matérias-primas;  

f) Sistema de Controle Laboratorial (SCL): é responsável pelo registro dos 

resultados das análises físico-químicas correspondentes às amostras de 

matérias-primas recebidas e de amostras de produtos manufaturados no 

“set-up” das máquinas;  

g) Sistema de Controle de Acabamento (SCA): atua no registro do tempo de 

cura do produto acabado, identificação de sobras e quebras ocorridas 

durante o processo de acabamento;  

h) Sistema de Controle de Produto Acabado (SCPA): é o sistema 

responsável por registrar a data de entrada de produtos acabados no 

estoque e posição física de armazenagem;  

i) Sistema de Relatórios Operacionais (SRO): responsável pela geração de 

relatórios comparativos entre planejamento feito para a planta e ações 

realizadas. 

j) Sistema de Controle e Aquisição de Dados (SCADA): responsabiliza-se 

pelo suporte dado à operação e controle da produção da batelada. 

 

Do conjunto de dez sistemas utilizados pela empresa, sete sistemas- SCRM, 

SCPF, SCP, SGR, SCL, SCA, SCPA e SRO- foram construídos utilizando, como 

base, planilhas eletrônicas Excel do pacote da empresa “Microsoft Corporation - 

Redmond, Washington”30. 

 

                                              
30

 www.microsoft.com 
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A empresa utiliza distintos ativos de tecnologia na automação das operações 

no piso industrial, distribuídos entre seus subprocessos, num total de trinta e cinco 

ativos separados em cinco grupos:  

 

a) Coletores de dados sem fio para apontamentos e leitura de código de 

barras nos subprocessos de entrada de matérias-primas, acabamento e 

armazenagem de produto acabado; 

b) Leitores de código de barras com fio para suporte nas atividades de 

pesagem de ingredientes; 

c) Estações de operação para acesso aos sistemas SCRM, SCPF, SCP, 

SCADA, SCA e SCPA;  

d) Impressoras de código de barras para identificações de matérias-primas, 

sublotes e produtos acabados; 

e) Balanças de pesagem eletrônica nos subprocessos de entrada de 

matérias-primas para pesagem e dispensação; 

f) Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) na automação do 

subprocesso processamento de matérias-primas.  

 

A tabela 18 apresenta a distribuição dos ativos de hardware de TI e TA em 

função das áreas de subprocesso, no estágio anterior à aplicação da metodologia 

MPCTAI. 

Tabela 18 – Conjunto dos ativos de hardware de TI & TA nas áreas de subprocesso 

Etapas produtivas Coletores Estações Leitores  Impressoras Balanças CLPs 

Entrada de matérias- 

-primas 

4 2  1   

Pesagem de ingredientes  2 2 2 2  

Processamento de matérias-primas  2    1 

Acabamento de produto acabado 4 1  1   

Armazenagem de produto acabado 4 2  1   

       

Total 16 9 2 5 2 1 

Fonte: autor 

 

A figura 34 apresenta uma representação simplificada de uma arquitetura de 

TI & TA para suporte ao processo produtivo da empresa analisada. Na arquitetura, 

no nível superior, tem-se a rede corporativa onde estão conectados os servidores do 

ERP, os servidores de sistemas legados e as estações de gerenciamento. No nível 
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da planta industrial há os roteadores corporativos que distribuem o tráfego de 

informações das diversas áreas-chave da manufatura. No nível manufatura, tem-se, 

na camada superior da arquitetura de gestão da operação da fábrica, as estações de 

suporte aos gestores com acesso aos sistemas construídos com base em planilhas 

Excel, as estações de operação do ERP, as impressoras utilizadas para impressão 

de ordens de produção, os servidores que armazenam as planilhas Excel e os 

“switches” e roteadores para acesso à rede de comunicação da empresa. No nível 

do piso industrial estão as arquiteturas correspondentes ao processo produtivo total 

conforme ilustrado na figura 34: 

 

a) Entrada de matérias-primas: na área de entrada de matéria-prima ocorre 

o início do processo com o recebimento dos ingredientes a serem 

utilizados na preparação dos produtos semiacabados. Os equipamentos 

utilizados nessa área estabelecem a interface entre os operadores e o 

sistema SCRM. Os equipamentos nessa área são os pontos de acesso 

que provêm cobertura “wireless” para conexão à rede de comunicação da 

empresa, aos terminais móveis, aos terminais embarcados nos 

equipamentos utilizados para movimentação de materiais, às  

impressoras e estações de operação fixas; 

b) Pesagem: na área da pesagem os equipamentos principais são as 

estações de pesagem com acesso ao sistema SCPF. Estas estações são 

formadas por leitores de código de barras para identificação de matérias-

primas, pelas balanças e impressoras, com o objetivo de suportar o 

processo de fracionamento de matérias-primas e a identificação de 

ingredientes para envio para a produção; 

c) Processamento de matérias-primas: os principais equipamentos e 

sistemas que realizam o processamento de matérias-primas são: as 

estações de operação do sistema SCADA, estações de operação do 

sistema SCP e o controlador lógico programável;  

d) Acabamento de Produto Acabado: na área de acabamento têm-se os 

pontos de acesso, os terminais móveis, os terminais embarcados nos 

equipamentos utilizados para movimentação de produto acabado, as 

impressoras e estações de operação fixas para acesso ao sistema SCA; 
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e) Armazém de Produto Acabado (PA): no armazém de PA, finalizando os 

principais equipamentos para suporte à operação, são os pontos de 

acesso, os terminais móveis, os terminais embarcados, impressoras e 

estações de operação fixas para acesso ao sistema SCPA. Estes 

equipamentos possuem, como função principal, o suporte aos processos 

de armazenagem e separação de produtos para expedição.  

 

Figura 34 – Arquitetura TI & TA simplificada para suporte ao processo produtivo da empresa 
analisada 

 

Fonte: autor 

 

A principal característica do mercado consumidor atendido pela empresa 

analisada é a constante demanda por novos produtos. A direção da empresa já 

havia constatado que, para viabilizar uma produção responsiva às expectativas do 

mercado consumidor de lançamentos de novos produtos, era necessário que o 

tempo de “set-up” das máquinas fosse reduzido.  



116 
 

4.3. A APLICAÇÃO DA METODOLOGIA MPCTAI 

 

4.3.1. Macroetapa de apresentação da metodologia MPCTAI 

 

Na Macroetapa de apresentação da metodologia foi definido que a aplicação 

da MPCTAI seria realizada por uma equipe comandada pelo gerente de engenharia 

e formada por um representante da área de automação industrial, um representante 

da área de informática e um representante da área de melhoria contínua. O trabalho 

teria uma duração de 15 dias e consumiria 472 homem/horas da empresa. Tendo 

em vista que o custo médio do horário da equipe e dos funcionários da empresa é 

U$ 90,00, a aplicação da metodologia MPCTAI teve um custo de U$ 42.480,00. O 

plano de ação para a realização das atividades previstas para a aplicação da 

metodologia é apresentado na tabela 19. 

 

Tabela 19 – Plano de ação utilizado no estudo (continua) 

"O que?"                                 
O que será feito? 

"Por que?"                                                              
Por que será feito? 

"Onde?"                              
Onde será 

feito? 

"Quando?"                      
Quando será feito? 

"Quem?"                                                          
Por quem será feito? 

Apresentação da 
metodologia MPCTAI 

Propor e obter a aprovação dos gestores 
da empresa para aplicação da MPCTAI 

Sala da 
engenharia 

Meio período do dia 1 da 
aplicação da metodologia 

Gestores da empresa e equipe 
formada para aplicação da 
MPCTAI 

Criação do SIPOC 
adaptado 

Definição dos limites do planejamento da 
convergência de TI&TA 

Sala da 
engenharia 

Dia 2 da aplicação da 
metodologia 

Gestores da empresa e equipe 
formada para aplicação da 
MPCTAI 

Criação do FMEA 
adaptado 

Definição da redução dos NPRs de 
alcance de metas estabelecidas para os 
indicadores devido à convergência  

Sala da 
engenharia 

Dia 3 da aplicação da 
metodologia 

Gestores e equipe responsável 
pela aplicação da metodologia 
MPCTAI 

Mapeamento do 
processo atual 

Levantamento dos processos relacionados 
aos indicadores 

Piso industrial Dia 4 e 5 da aplicação da 
metodologia 

Equipe formada para aplicação da 
MPCTAI 

Construção dos QFDs 
para os ativos de TI & 
TA 

Avaliação da viabilidade de utilização dos 
ativos de TI & TA  

Sala da 
engenharia 

Dia 6 e 7 da aplicação da 
metodologia 

Equipe formada para aplicação da 
MPCTAI 

Revisão dos NPRs no 
FMEA adaptado 

Avaliação do efeito nos NPRs decorrente 
das limitações dos ativos  

Sala da 
engenharia 

Meio período do dia 8 da 
aplicação da metodologia 

Gestores da empresa e equipe 
formada para aplicação da 
MPCTAI 

Especificação do 
processo futuro 

Detalhar as mudanças no processo 
viabilizadas pela convergência 

Sala da 
engenharia 

Dia 9 e 10 da aplicação da 
metodologia 

Equipe formada para aplicação da 
MPCTAI 

Definição da arquitetura 
para a  convergência 
de TI & TA 

Detalhar as mudanças na arquitetura 
necessárias para a convergência de TI & 
TA  

Sala da 
engenharia 

Dia 11 da aplicação da 
metodologia 

Equipe formada para aplicação da 
MPCTAI 
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Tabela 19 – Plano de ação utilizado no estudo (continuação) 

"O que?"                                 
O que será feito? 

"Por que?"                                                              
Por que será feito? 

"Onde?"                              
Onde será 

feito? 

"Quando?"                      
Quando será feito? 

"Quem?"                                                          
Por quem será feito? 

Revisão dos NPRs no 
FMEA adaptado 

Avaliação do efeito nos NPRs decorrente 
da adoção do processo futuro 

Sala da 
engenharia 

Meio período do dia 12 da 
aplicação da metodologia 

Gestores da empresa e equipe 
formada para aplicação da 
MPCTAI 

Definição dos projetos 
necessários para a 
convergência de TI & 
TA 

Organizar o portfólio de projetos 
necessários à convergência de TI & TA 

Sala da 
engenharia 

Dia 13 e 14 da aplicação 
da metodologia 

Equipe formada para aplicação da 
MPCTAI 

Encerramento da 
aplicação da 
metodologia MPCTAI 

Propor e obter a aprovação dos gestores 
para implantação dos projetos 

Sala da 
engenharia 

Meio período do dia 15 da 
aplicação da metodologia 

Gestores da empresa e equipe 
formada para aplicação da 
MPCTAI 

 
Fonte: autor 
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4.3.2. Macroetapa da definição da metodologia MPCTAI 

 

Após a apresentação da MPCTAI para os gestores, na macroetapa definição 

foi estabelecido o escopo para o trabalho de aplicação da metodologia MPCTAI, 

utilizando, como base, a ferramenta SIPOC adaptada, conforme descrita no item 

3.2.1 (figura 33). Observa-se que foram selecionados pelos gestores quatro 

indicadores do processo produtivo como foco para aplicação da metodologia 

MPCTAI e que os mesmos estão ligados aos fatores críticos de sucesso da 

empresa. Nota-se, também, que os gestores selecionados como fornecedores de 

informação são, também, os clientes da aplicação da metodologia MPCTAI, fazendo 

uso das saídas geradas no processo. 

 

Assim, conforme especificado pela MPCTAI, foi gerada a tabela apresentada 

neste trabalho com o número 20.  

 

Tabela 20 – Tabela SIPOC adaptada e utilizada no estudo  

Fornecedores        Entradas                     Saídas                Clientes           

                                                                                

• Diretor            • Indicador: Tempo de “set-up”       • Projeção de redução de • Diretor          

de Operação           Subprocesso: Processamento     risco de atingimento    de Operação       
• Gerente              Meta 15 minutos   de metas    • Gerente          

de Produção           Valor Atual 26 minutos      • Fluxo de trabalho futuro  de Produção       

•  Gerente              Dimensão de análise: Produção   habilitador da redução do  •  Gerente          

Manutenção         • Indicador: Material em processo     risco               Manutenção       

• Gerente              Subprocesso: Geral           • Arquitetura de TI & TA  • Gerente          

Planejamento           Meta 30 dias de estoque          necessária para suportar  Planejamento       

• Gerente              Valor Atual 40 dias de estoque     o fluxo de trabalho     • Gerente          

Qualidade             Dimensão de análise: Logística     futuro             Qualidade         

                  • Indicador: Aderência ao Plano     • Plano para implantação                  

                    Subprocesso: Geral           do fluxo de trabalho                     

                    Meta 90% Tons                futuro                             

                     produzidas/planejadas                                            

                    Valor Atual 74% Tons                                              

                    produzidas/planejadas                                            

                    Dimensão de análise: Produção                                     

                  • Indicador: Quantidade de quebras                                     

                    Subprocesso: Acabamento                                         

                    Meta 1% peças                                                 

                    quebradas/peças produzidas                                       

                    Meta 4% peças                                                  

                    quebradas/peças produzidas                                       

                    Dimensão de análise: Qualidade                                     

                                                                                

 
Fonte: autor 
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4.3.3. Macroetapa de medição da metodologia MPCTAI 

 

Utilizando a metodologia MPCTAI, os gestores identificaram na Macroetapa 

Medição, a relação entre ações no sentido da construção da convergência de TI & 

TA e redução do risco de não cumprimento das metas estabelecidas para os 

indicadores determinados na Macroetapa Definição. Essas análises foram 

suportadas pela ferramenta FMEA adaptada para a metodologia. A tabela 21 mostra 

a ferramenta FMEA utilizada para o indicador “set-up” . 

 

Na tabela, a coluna A apresenta o subprocesso denominado Processamento, 

cujo tempo gasto em operação de “set-up” é monitorado pela empresa.  Na tabela, a 

coluna I mostra o Número de Prioridade de Risco (NPR) da meta não ser alcançada 

em razão da ocorrência do evento identificado na coluna E.  

 

A coluna J, da tabela, expõe ações para mitigar o risco. Essas ações, que 

são, usualmente, definidas livremente quando se utiliza o FMEA com outros 

propósitos, na aplicação do FMEA dentro da metodologia MPCTAI devem ser 

determinadas com base nas funcionalidades atribuídas pela norma ISA-95 à camada 

de convergência de TI & TA.  

 

Na coluna L é apresentada uma primeira revisão no NPR, considerando a 

adoção da ação recomendada, antes da análise das limitações tecnológicas dos 

ativos de TI & TA e baseada numa visão superficial do fluxo de trabalho futuro.  

 

Nota-se que o número de prioridade de risco (NPR) médio corrente de não se 

atingir a meta desejável de tempo de “set-up” de 15 minutos é de 277 em uma 

escala em que o número 0 representa a menor prioridade e o número 1000, a 

máxima prioridade de risco. Uma vez que as medidas sugeridas sejam adotadas, o 

NPR médio projetado será 88,6. A efetividade das medidas será decorrente de três 

fatores: 

 

a) Parametrização automática dos equipamentos: a parametrização viabiliza 

o aprimoramento do algoritmo de controle implantado no CLP, 

viabilizando a parametrização automática; 
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b) Controle do processo de comunicação com o laboratório: o controle 

viabiliza a redução do tempo de espera de informações por meio da 

automatização do envio e recebimentos de informações correspondentes 

às amostras e laudos de qualidade; 

c) Controle dos registros das ocorrências de produção: o controle viabiliza o 

aumento da acuracidade nos parâmetros de “set-up” por meio da 

rastreabilidade sistêmica das ações humanas relacionadas à revisão e 

registro de parâmetros de “set-up”, correspondentes a cada ordem de 

produção fabricada. Isso irá mitigar o risco de que, uma vez encontrados 

os parâmetros corretos de ajustes necessários a um determinado produto, 

essa informação se perca, demandando a necessidade de realização de 

diversas tentativas de ajustes durante o “set-up”, até identificar a 

parametrização correta para o produto que se deseja fabricar. 

 

Tabela 21 – Tabela FMEA adaptada utilizada no estudo para indicador “set-up” 

  

Fonte: autor 
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4.3.4. Macroetapa de análise da metodologia MPCTAI 

 

Com base nos FMEAs gerados para os subprocessos produtivos, seguindo a 

metodologia MPCTAI, na Macroetapa de Análise foram feitos: 

 

a) mapeamentos seletivos dos fluxos de trabalho existentes antes da 

aplicação da metodologia MPCTAI, relacionados aos indicadores 

elencados na ferramenta SIPOC e que possuem potencial de serem 

afetados, positivamente, pela convergência de TI &TA; 

b) análises da aderência dos ativos de TI e de TA existentes antes da 

aplicação da metodologia MPCTAI e futuros às necessidades  de 

convergência de TI &TA; 

c) revisão dos indicadores, considerando as limitações técnicas dos ativos. 

 

4.3.4.1 Mapeamento do processo produtivo de “set-up” 
 

A figura 35 representa, de forma simplificada, o fluxo lógico da atividade de 

“set-up” no subprocesso processamento antes da aplicação da metodologia 

MPCTAI. Observa-se que o desempenho do indicador “set-up” é definido em função 

do fluxo descrito, que possui recursos humanos e ativos de TI & TA participando da 

atividade. Em termos de recursos humanos participam da atividade de “set-up”:  

 

a) Planejador responsável pelo planejamento da produção; 

b) Supervisor da produção responsável pela programação da produção, 

revisão de parâmetros de “set-up” e divulgação de informações sobre a 

operação;  

c) Operador do subprocesso de processamento responsável pelo “set-up” 

dos equipamentos utilizados em sua área de atuação; 

d) Técnico de manutenção, responsável pela reprogramação dos 

Controladores Lógicos Programáveis; 

e) Técnico de laboratório, responsável pela análise das amostras;  

f) Analista de Sistema, responsável por atualizar dados-mestre no ERP.  

 



122 
 

Em termos de ativos de TI & TA, na atividade em análise, são utilizados o 

ERP no planejamento da produção, os sistemas SGR, SCP, SCL e SRO (que foram 

construídos utilizando, como plataforma, planilhas Excel) o SCADA na operação e 

controle do subprocesso de processamento e o CLP na automação dos 

equipamentos deste mesmo subprocesso.  

 

A dinâmica da atividade é definida pelo encadeamento de eventos com 

duração indeterminada e por eventos que ocorrem de forma automática. Denomina-

se duração indeterminada, nesse trabalho eventos que são efetuados pelo operador. 

Já nos eventos de forma automática, as transações de informações ocorrem em 

tempo real.  

 

O ciclo de vida da atividade de “set-up” é constituído por quatro subetapas:  

planejamento, mobilização, execução e disposição, que empregam recursos da TI e 

TA sendo, portanto, dependente dos mesmos. O ciclo de vida da atividade de “set-

up” é  formado por vinte e quatro passos, distribuídos em quatro etapas, conforme 

ilustrado na figura 35: 

 

Primeira etapa: nesta etapa é executado o planejamento da atividade de um 

início de fabricação de um novo produto, demandando, por consequência, o 

planejamento da atividade de “set-up”. A etapa é formada por três passos: 

 

o Passo 1:  o planejador, em função das necessidades de fabricação, gera 

no sistema “Enterprise Resource Planning (ERP)” o plano de produção, 

considerando os dados-mestre dos produtos a serem produzidos, dentre 

eles o tempo de “set-up” correspondente a cada produto; 

o Passo 2: o planejador gera no ERP as ordens de produção com a 

quantidade de cada produto, data esperada para a disponibilidade do 

produto, lista de matérias-primas que devem ser utilizadas, roteiro com os 

passos necessários à fabricação do produto e tempo de duração 

associados a cada passo; 

o Passo 3: o supervisor da produção programa, com o auxilio de uma 

planilha Excel (SCP), a sequência em que os produtos entrarão em 

fabricação. 
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Segunda etapa: nesta etapa é executada a mobilização dos equipamentos do 

subprocesso de processamento para atividade de “set-up”. A etapa é formada por 

três passos: 

 

o Passo 1:  o supervisor da produção recupera a planilha Excel (SGR) que 

representa a ficha de parâmetros de “set-up” correspondente ao novo 

produto que se deseja fabricar; 

o Passo 2: o supervisor da produção autoriza o início de “set-up” do novo 

produto, imprime a planilha de Excel (SGR) recuperada, enviando-a junto 

com a ordem de produção para o operador responsável pelos 

equipamentos do subprocesso de processamento; 

o Passo 3: o operador do subprocesso de processamento bloqueia no 

Sistema de Controle e Aquisição de Dados (SCADA) os equipamentos 

para “set-up”. 

 

Terceira etapa: nesta etapa é realizada a execução do “set-up” dos 

equipamentos do subprocesso de processamento. A etapa é formada por nove 

passos: 

 

o Passo 1:  o operador do subprocesso de processamento com base nas 

informações recebidas, dá entrada aos parâmetros de fabricação no 

SCADA; 

o Passo 2:  o operador do subprocesso de processamento, considerando a 

versão do programa que está carregado no Controlador Lógico 

Programável (CLP) e a versão especificada na fabricação do novo 

produto, determina se é necessária a intervenção do técnico de 

automação para substituir o programa; 

o Passo 3: caso não seja necessária a intervenção acima mencionada, é 

autorizada a fabricação de uma amostra; 

o Passo 4 : é fabricada uma amostra para verificar se o produto está 

correspondendo às especificações, que será enviada para o técnico 

laboratorial; 

o Passo 5: (realizado na hipótese do passo 3 não ter sido executado). Caso 

seja necessário, o técnico de automação é chamado para executar a 
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atividade de alteração do programa do CLP, seguindo-se a produção de 

uma amostra; 

o Passo 6: o técnico responsável pelo laboratório de qualidade analisa a 

amostra produzida e registra os resultados obtidos em um planilha Excel 

(SCL), definindo se ela corresponde ao esperado ou não. Após imprimir a 

planilha Excel com o laudo correspondente à análise da amostra, ele a 

envia para o supervisor da produção; 

o Passo 7: caso a amostra esteja adequada, o operador responsável pelo 

subprocesso de processamento é informado pelo técnico responsável 

pelo laboratório de qualidade que a produção contínua pode ser iniciada; 

o Passo 8: (realizado na hipótese de que o passo 7 não tenha sido 

executado). Caso a amostra não esteja adequada, o supervisor da 

produção responsável pelo subprocesso de processamento é informado 

pelo técnico responsável pelo laboratório de qualidade que a atividade de 

“set-up” não produziu o resultado esperado.  

o Passo 9: o supervisor da produção confere os resultados da análise do 

laboratório de qualidade, altera os parâmetros na ficha Excel (SGR) que 

julgar necessários e informa ao operador do subprocesso de 

processamento que a atividade de execução do “set-up” deve ser refeita. 

 

Quarta etapa: nesta etapa é encerrada a atividade de execução do “set-up” 

dos equipamentos do subprocesso de processamento e disponibilizadas as 

informações sobre a atividade. A etapa é formada por nove passos: 

 

o Passo 1:  o operador do subprocesso processamento, com base na 

liberação do técnico responsável pelo laboratório de qualidade, coloca no 

SCADA os equipamentos do subprocesso processamento em modo de 

produção contínua; 

o Passo 2: o operador registra em uma planilha Excel (SCP) que representa 

o diário de ocorrências no turno de produção corrente a ordem de 

fabricação iniciada, o tempo gasto na atividade de “set-up”, o número de 

amostras feitas, os resultados das análise laboratoriais, a versão de 

programa do CLP utilizada e os parâmetros utilizados; 
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o Passo 3: o operador calcula o valor do indicador “set-up”, sendo este o 

tempo médio gasto no “set-up” dos produtos fabricados no mês corrente. 

O valor calculado é registrado em um campo na planilha Excel do diário 

de ocorrências (SCP); 

o Passo 4: o supervisor, ao final do turno, consulta o arquivo com a planilha 

Excel (SCP) do diário de ocorrências e publica o valor corrente do 

indicador por meio da atualização de uma tabela Excel (SRO), aberta à 

consulta compartilhada pelos gestores, que representa o relatório 

gerencial da produção; 

o Passo 5: o planejador consulta os dados do relatório gerencial (SRO); 

o Passo 6: o planejador verifica se é necessária a atualização dos dados-

mestre do produto no ERP, de forma que a próxima geração do plano de 

produção seja feita baseada em dados mais apurados sobre o tempo 

gasto em “set-up”; 

o Passo 7: caso não seja  necessária a atualização acima mencionada, a 

atividade de “set-up” é encerrada; 

o Passo 8: (realizado na condição de que o passo 7 não seja executado). 

Caso seja necessário revisar os dados-mestre, o planejador solicita à área 

de informática que atualize o ERP; 

o Passo 9: o analista da área de informática atualiza os dados-mestre e 

encerra a atividade de “set-up”. 
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Figura 35 – Fluxograma atual da atividade de “set-up” no subprocesso de processamento 

Fonte: autor 

 

4.3.4.2 Análise dos ativos envolvidos com a atividade de “set-up” 
 

Na macroetapa de Medição foi apontado pelos gestores que o risco de não se 

atingir a meta de 15 minutos  para tempo de “set-up” pode ser reduzido com a 

adoção de três medidas: 

 

a) Parametrização automática dos equipamentos. Esta medida requer que 

seja possível a comunicação bidirecional entre o ERP, Excel da operação 

(SCP) e SCADA, bem como que a lógica do programa do CLP e a 

configuração do SCADA sejam refeitas para viabilizar a parametrização 

automática pelo Excel (SGR); 

b) Controle de tempo para espera do resultado da análise laboratorial de 

uma amostra. Esta medida requer a comunicação em tempo real entre o 

Excel do laboratório (SCL) e o SCADA. Com essa integração sistêmica é 

possível o monitoramento do tempo gasto entre a solicitação de uma 
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análise e a devolução do laudo pelo laboratório, além da eliminação de 

retardos na comunicação entre a operação e o laboratório; 

c) Controle dos registros de ocorrências de produção. Esta medida requer a 

coleta automática de informações do SCADA pelo Excel (SCP) da 

operação e a redução da latência na publicação das informações sobre as 

ocorrências de produção. Requer, também, a integração entre as 

planilhas Excel (SCP) e Excel (SRO).  

 

Com base no mapeamento da atividade de “set-up”, foram identificados os 

ativos de TI & TA que nela estavam sendo utilizados. Para viabilizar que as medidas 

relacionadas na etapa Medição fossem implementadas, seguindo a metodologia 

MPCTAI, dever-se-ia verificar a viabilidade dos ativos de TI &TA existentes 

atenderem ou não aos requisitos funcionais e técnicos correspondentes às medidas 

apontadas. 

 

A figura 36 apresenta a ferramenta QFD adaptada para a metodologia 

MPCTAI aplicada ao ERP. A figura 37  mostra a ferramenta QFD adaptada aplicada 

ao sistema SCADA. A figura 38 traz a ferramenta QFD adaptada à aplicada ao CLP 

e a figura 39 apresenta ferramenta QFD adaptada aplicada às planilhas Excel que 

representam os sistemas SGR, SCP, SCL e SRO. 
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Figura 36 – ERP analisado utilizando o QFD Adaptado  

 

Fonte: autor 
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Figura 37 – SCADA analisado utilizando o QFD Adaptado  

 

Fonte: autor 
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Figura 38 – CLP analisado utilizando o QFD Adaptado  

 

Fonte: autor 
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Figura 39 – Excel analisado utilizando o QFD Adaptado  

 

Fonte: autor 

 

Com base nos QFDs adaptados e aplicados aos ativos de TI e de TA 

existentes, foi avaliado se existem limitações técnicas ou funcionais nos ativos que 

podem comprometer a implantação do processo de fabricação futuro idealizado 

pelos gestores, aumentando o NPR correspondentes aos indicadores selecionados 

na fase de definição na metodologia MPCTAI.  Tal situação colocaria em dúvida a 

eficácia da adoção da convergência de TI & TA como uma medida capaz de mitigar 

o risco de que a meta de um indicador seja atingida. A tabela 22 apresenta as 

chances de sucesso apontadas para cada ativo analisado no item 4.3.4.2, por meio 

dos QFDs adaptados relacionados ao processo de “set-up”. Com base na tabela 

apresentada,  os gestores decidiram por avaliar um novo ativo em substituição às 

planilhas Excel. Este novo ativo proposto foi um sistema MES para substituir os 

sistemas SGR, SCP, SCL e SRO que viabiliza a implementação da medida 

parametrização automática dos equipamentos.  
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Tabela 22 – Chances de sucesso dos ativos de TI & TA existentes 

 ERP SCADA CLP EXCEL 

Chances de sucesso 78% 94% 78% 33% 

 

Fonte: autor 

 

A figura 40 apresenta o QFD adaptado aplicado ao sistema MES; nela  

observa-se que existe uma chance de sucesso de 100% de que este novo ativo 

atenda aos requisitos técnicos e funcionais necessários para viabilizar a 

convergência de TI & TA e, consequentemente, permitir a implantação do novo 

processo produtivo idealizado.  

 

Figura 40 – Sistema MES analisado utilizando o QFD Adaptado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autor 
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4.3.4.3 Revisão do NPR do indicador “set-up”  
 

A tabela 23 apresenta a ferramenta FMEA adaptada preenchida no estágio 

após a análise dos ativos relacionados a todas as medidas, com foco em reduzir o 

NPR associado ao indicador tempo de “set-up”, obtida seguindo o mesmo processo 

utilizado na revisão do NPR para a medida parametrização automática.  

 

A tabela mostra que o número de prioridade de risco (NPR) corrente de não 

se atingir a meta de tempo de “set-up” de 15 minutos é de 196 (coluna I), 

correspondente à necessidade de intervenções na lógica do CLP para configurar os 

equipamentos para um novo produto e que o NPR projetado é 7 (coluna L) , 

considerando que as ações recomendadas sejam aceitas.  

 

Observa-se que o NPR revisado correspondente a cada medida é 

apresentado na coluna M. Este valor é obtido por meio da média aritmética calculada 

entre os NPR  revisados que foram apontados nos QFDs adaptados, aplicados aos 

ativos de TI & TA. Para a ação parametrização automática dos equipamentos 

(coluna J), o NPR revisado é 8,10 (coluna M). Este valor foi obtido por meio da 

média aritmética entre os NPR revisados ERP (9), SCADA (7,41), MES (7) e CLP (9) 

apontados nos QFDs adaptados (Figuras 36, 37, 40 e 38 - blocos 12). Ele 

representa um aumento de apenas 13% no NPR em relação ao risco inicialmente 

projetado na fase de medição, antes de avaliar o processo e os ativos de TI & TA 

correspondentes. 
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Tabela 23 – Tabela FMEA adaptada no estágio pós  preenchimento do NPR revisado  

 

Fonte: autor  
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4.3.5. Macroetapa de aprimoramento da metodologia MPCTAI 

 

Seguindo a metodologia MPCTAI, a partir dos FMEAs e QFDs nas etapas 

anteriores, foram feitos na macroetapa de Aprimoramento: 

 

a) O desenho da arquitetura de hardware e software convergente necessária 

para viabilizar o processo futuro; 

b) Os desenhos dos fluxos de trabalho propostos relacionados aos 

indicadores elencados na ferramenta SIPOC que possuem potencial de 

serem afetados, positivamente, pela convergência de TI &TA. 

.  

4.3.5.1 Arquitetura de hardware e software convergente 

 

 A figura 41 apresenta a arquitetura proposta para suportar os processos 

produtivos. Ela difere da arquitetura anterior em oito características: 

 

a) Servidor Excel: o servidor que hospedava os arquivos dos sistemas 

SCRM, SCPF, SCP, SGR, SCL, SCA, SCPA e SRO construídos com 

base em planilhas em Excel foi substituído por um novo servidor para 

hospedar a aplicação MES; o antigo servidor, apesar de capaz de 

hospedar o sistema MES, estava próximo de tornar-se obsoleto; 

b) Sistemas Excel: os sistemas Excel construídos, utilizando como base 

planilhas Excel, foram substituídos por uma aplicação MES; 

c) Estações Excel: as estações que acessavam os sistemas baseados em 

planilhas Excel passaram a acessar o servidor MES;  

d) Integração das Balanças Eletrônicas de Pesagem: a troca das aplicações 

Excel por aplicação MES viabilizou a integração das Balanças à estação 

MES no subprocesso de pesagem, eliminando o apontamento manual e 

contribuindo para a redução do NPR do indicador Material em Processo; 

e) Integração do SCADA: a estação SCADA passou a se comunicar com o 

servidor MES, recebendo, dele, a parametrização; 

f) CLP: O CLP existente foi substituído por outro com maior capacidade de 

memória e velocidade de processamento;  
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g) Software de CLP: o Software de CLP foi alterado para operar com 

múltiplos produtos; 

h) “Switch”: foi adicionado um novo “switch” para conexão da estação 

SCADA utilizada no processamento de matérias-primas à rede 

corporativa; 

Figura 41 – Arquitetura TI & TA simplificada para o suporte ao processo produtivo da empresa 
analisada   

 

Fonte: autor  
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4.3.5.2 Especificação do fluxo proposto de “set-up”  
 

Viabilizados pela nova arquitetura de hardware e software convergente foram 

especificados novos fluxos de trabalhos com objetivo de reduzir o NPR dos 

indicadores estabelecidos na macroetapa de Definição. A figura 42 representa, de 

forma simplificada, o fluxo lógico proposto da atividade de “set-up” no subprocesso 

de processamento com o suporte da convergência de TI & TA. Observa-se que, no 

novo fluxo, não houve alteração em termos de recursos humanos que participam da 

atividade, à exceção do técnico de automação que passa a ser desnecessário, uma 

vez que o novo CLP suporta a parametrização automática das máquinas para 

atender a múltiplos produtos. Em termos de ativos de TI e de TA, a alteração mais 

relevante é a substituição dos sistemas SGR, SCP, SCL e SRO por uma aplicação 

MES. Com essa nova arquitetura, o processo de “set-up” ocorre em vinte um 

passos:  

 

Primeira etapa: nesta etapa, da mesma forma que no fluxo atual, é executado 

o planejamento da atividade inicial de fabricação de um novo produto, demandando 

por consequência, o planejamento da atividade de “set-up”. A etapa é formada por 

três passos: 

 

o Passo 1:  o planejador, em função das necessidades de fabricação, gera no sistema 

“Enterprise Resource Planning (ERP)” o plano de produção, considerando os dados-

mestre dos produtos a serem produzidos, dentre eles, o tempo de “set-up” 

correspondente a cada produto; 

o Passo 2: o planejador gera no ERP as ordens de produção com a quantidade de 

cada produto, sua data de disponibilidade, lista de matérias-primas que devem ser 

utilizadas, roteiro com os passos necessários à fabricação dos produtos e tempo de 

duração associado a cada passo. As ordens geradas no ERP são enviadas, de 

forma automática, para o sistema MES; 

o Passo 3: o supervisor da produção programa a sequência em que os produtos 

entrarão em fabricação, utilizando a aplicação MES. 
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Segunda etapa: nesta etapa é executada a mobilização dos equipamentos do 

subprocesso de processamento para atividade de “set-up”, da mesma forma que no 

processo atual. A etapa é formada por três passos: 

 

o Passo 1:  o supervisor da produção recupera, na aplicação MES, os 

dados com os parâmetros de “set-up” correspondentes ao produto 

escolhido para início de fabricação; 

o Passo 2: o supervisor da produção autoriza o início de “set-up” do novo 

produto na aplicação MES; 

o Passo 3: o operador do subprocesso de processamento bloqueia, no 

Sistema de Controle e Aquisição Dados (SCADA), os equipamentos para 

“set-up”. 

 

Terceira etapa: nesta etapa é realizada a execução do “set-up” dos 

equipamentos do subprocesso de processamento. A etapa é formada por seis 

passos: 

 

o Passo 1:  o operador do subprocesso de processamento confere as 

informações recebidas da aplicação MES no sistema SCADA e faz o 

“download” das mesmas no CLP; 

o Passo 2: o operador autoriza no SCADA a fabricação de uma amostra; 

o Passo 3: é fabricada uma amostra para verificar se o produto está 

correspondendo às especificações, a qual é enviada para o técnico 

laboratorial; 

o Passo 4: o técnico responsável pelo laboratório de qualidade analisa a 

amostra produzida e registra os resultados na aplicação MES; também  

define se a amostra corresponde ao esperado e libera o acesso ao laudo 

correspondente à análise da amostra na aplicação MES  para o 

supervisor da produção; 

o Passo 5: caso a amostra esteja adequada, o operador responsável pelo 

subprocesso de processamento autoriza o início da produção contínua; 

o Passo 6: (realizado na condição de que o passo anterior não seja 

executado). Caso a amostra não esteja adequada, o supervisor da 

produção confere os resultados da análise do laboratório de qualidade, 
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altera os parâmetros na aplicação MES que julgar necessários e libera, na 

aplicação MES, o operador do subprocesso de processamento para 

refazer a execução do “set-up”. 

 

Quarta etapa: nesta etapa é encerrada a atividade de execução do “set-up” 

dos equipamentos do subprocesso de processamento e disponibilizadas as 

informações sobre a atividade. A etapa é formada por nove passos: 

 

o Passo 1:  o operador do subprocesso de processamento, com base na 

liberação do técnico responsável pelo laboratório de qualidade, coloca no 

SCADA os equipamentos em modo de produção contínua; 

o Passo 2: a aplicação MES registra o evento de início de produção da 

ordem de fabricação, o tempo gasto na atividade de “set-up”, o número de 

amostras feitas, os resultados das análise laboratoriais e os parâmetros 

utilizados; 

o Passo 3: a aplicação MES calcula o valor do indicador “set-up”.  Este é 

gerado com base no tempo médio gasto no “set-up” dos produtos 

fabricados no mês corrente; 

o Passo 4: a aplicação MES disponibiliza a informação em relatório para os 

seus usuários; 

o Passo 5: o planejador consulta os dados do relatório gerencial na 

aplicação; 

o Passo 6: o planejador   verifica se é necessária a atualização dos dados- 

mestre do produto no ERP, de forma que a próxima geração do plano de 

produção seja feita baseada em dados mais apurados sobre o tempo 

gasto em “set-up”; 

o Passo 7: caso não seja  necessária a atualização acima mencionada, a 

atividade de “set-up” é encerrada; 

o Passo 8: (realizado na condição de que o passo anterior não tenha sido 

executado). Caso seja necessário revisar os dados-mestre, o planejador 

solicita à área de informática que atualize o ERP; 

o Passo 9: o analista da área de informática atualiza os dados-mestre e 

encerra a atividade de “set-up”. 
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O fluxo proposto automatiza onze atividades do processo anterior. No novo 

fluxo, as transações que não foram automatizadas passam a ter a duração 

monitorada de forma computadorizada. Isso viabiliza identificação de desvios na 

execução da atividade em relação ao planejado, bem como a tomada de ação por 

parte dos gestores no intuito de corrigir os desvios.    

 

Figura 42 – Fluxograma proposto da atividade de “set-up” no subprocesso de processamento 

 

Fonte: autor 
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4.3.6. Macroetapa de controle da metodologia MPCTAI 
  

Na Macroetapa de controle da metodologia MPCTAI foram definidas as 

macroatividades que são documentadas e denominadas como projetos específicos, 

necessários para a implantação da convergência, bem como a sequência de 

execução dos mesmos. A figura 43 apresenta o cronograma proposto para 

implantação da convergência de TI & TA, cuja duração prevista é de seis meses. O 

cronograma de implantação é formado por seis projetos: 

 

a) Projeto de especificação detalhado da convergência de TI & TA: o projeto 

tem, como objetivo, o detalhamento do processo futuro, as especificações 

das mudanças na camada de TI e TA, bem como na camada 

compartilhada entre elas. O mesmo especifica um cronograma das 

atividades para a realização do projeto com duração de dois meses, feito 

por uma equipe com dedicação em tempo integral e constituída pelo 

gerente da engenharia, um representante da área de automação, um 

representante da área de informática e um representante da área de 

melhoria contínua. O total de horas de engenharia definido pelo projeto 

para execução do cronograma é 960 horas;  

b) Projeto de adequação do ERP: seu objetivo é a revisão da configuração 

do módulo de produção do ERP e a construção das interfaces para a 

comunicação entre o sistema ERP e o sistema MES. O mesmo especifica 

um cronograma das atividades para a realização do projeto com duração 

de dois meses. É prevista dedicação integral de dois engenheiros de 

softwares contratados para a tarefa, sendo um responsável pela 

configuração do módulo de produção do ERP e outro pelo 

desenvolvimento das interfaces para comunicação. O total de horas de 

engenharia definido pelo projeto para execução do cronograma é 640 

horas;  

c) Projeto de adequação do sistema SCADA e do software do CLP: visa a 

revisão da configuração do SCADA, a construção das interfaces para a 

comunicação entre o sistema SCADA e o sistema MES e a revisão do 

software do CLP. O mesmo especifica um cronograma das atividades 

com dedicação em tempo integral para a realização do projeto com 
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duração de três meses, feita por dois engenheiros de automação 

contratados para a tarefa, sendo um responsável pela configuração do 

SCADA e desenvolvimento das interfaces para comunicação com o 

sistema MES e outro, pela adequação do sistema CLP. O total de horas 

de engenharia definido pelo projeto para execução do cronograma é 960 

horas;  

d) Projeto de desenvolvimento do sistema MES: o projeto tem, como 

objetivo, a substituição dos sistemas SCRM, SCPF, SCP, SGR, SCL, 

SCA, SCPA e SRO construídos, utilizando, como base, planilhas 

eletrônicas Excel e a construção das interfaces para a comunicação entre 

o sistema MES e o sistema ERP e o SCADA. O mesmo especifica um 

cronograma das atividades com dedicação em tempo integral para a 

realização do projeto com duração de quatro meses, sob 

responsabilidade de quatro engenheiros de softwares contratados para a 

tarefa - três engenheiros responsáveis pela configuração do sistema MES 

e um pelo desenvolvimento das interfaces para comunicação. O total de 

horas de engenharia definido pelo projeto para execução do cronograma 

é 960 horas. Além do investimento em horas de engenharia, o projeto 

especifica a necessidade de aquisição da licença de uma plataforma de 

software MES no valor de U$ 70.000,00 para ser utilizada como base na 

construção do sistema MES da empresa;  

e) Projeto de adequação da Infraestrutura de hardware: objetiva a 

substituição do CLP, a alteração na rede de comunicação para 

estabelecer a comunicação com as estações de pesagem e com o 

sistema SCADA, bem como o fornecimento de um servidor para hospedar 

o sistema MES. O projeto especifica que o fornecimento de serviços de 

engenharia, instalação, materiais e equipamentos necessários à 

adequação da infraestrutura de hardware devem ocorrer em regime de 

pacote fechado. O projeto define um orçamento de  U$ 40.000,00 para a 

contratação de empresa para execução desse pacote; 

f) Projeto de implantação da convergência de TI & TA: o objetivo é 

coordenar a implantação do processo futuro do qual faz parte o teste 

integrado de todos os componentes de TI & TA, a preparação dos 

recursos humanos responsáveis pelo processo produtivo e o suporte 
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técnico no período de estabilização do sistema. O mesmo especifica um 

cronograma das atividades com dedicação em tempo integral para a 

realização do projeto com duração de um mês, conduzido pelo gerente de 

engenharia, dois engenheiros de software, um responsável pelo ERP e 

outro pelo sistema e um engenheiro de automação, tendo a seu cargo o 

SCADA e o CLP. Além das horas de engenharia, o projeto define horas 

de treinamento para os recursos humanos encarregados da realização da 

produção no chão de fábrica. O total de horas de engenharia definido pelo 

projeto para execução do cronograma é 1.280 horas. 

 

Conforme apresentado no item 4.3.1 desta tese de doutorado, o custo médio 

do horário estimado dos participantes da empresa e de seus contratados é U$ 

90,00/hora. Como o total previsto de horas de engenharia calculado para execução 

dos projetos específicos  é de 5.760 horas, a estimativa do custo total em 

engenharia para a implantação da convergência é de U$ 518.400,00. Os projetos 

específicos estabelecem, ainda, a necessidade dos investimentos de U$ 70.000,00 

na licença da plataforma de software MES e U$ 40.000,00 com a adequação da 

infraestrutura de hardware; portanto, o custo estimado na época durante a qual a 

macroetapa de controle da metodologia MPCTAI ocorreu, foi U$ 628.400.00. 

 

Figura 43 – Cronograma de implantação da convergência de TI & TA 

 

Fonte: autor 
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A tabela 24 apresenta a ferramenta FMEA adaptada e preenchida para o 

indicador “set-up” no estágio após a revisão, por parte dos gestores, de todas as 

informações levantadas no processo de aplicação MPCTAI. A tabela mostra que os 

gestores concluíram, por consenso, que a convergência de TI & TA pode representar 

uma redução de cerca de 70% no NPR médio calculado no estágio inicial da 

aplicação da metodologia MPCTAI, com base nos valores apontados 

correspondentes à adoção das três ações recomendadas na macroetapa de 

medição: 

 

a) Parametrização automática dos equipamentos; 

b) Controle do processo de comunicação com o laboratório; 

c) Controle dos registros das ocorrências de produção. 
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Tabela 24 – Tabela FMEA adaptada no estágio pós preenchimento do NPR definido por consenso 

 

Fonte: autor 
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4.3.7. Macroetapa de encerramento da metodologia MPCTAI 
  

Na macroetapa de encerramento da metodologia MPCTAI foram 

apresentadas para a diretoria da empresa as conclusões obtidas com relação aos 

benefícios esperados com a convergência e os investimentos correspondentes. Com 

base nos dados apresentados, foi possível identificar o impacto da convergência no  

valor corrente dos indicadores e, com base nesta ponderação, definir, de forma 

quantitativa, o retorno esperado com a convergência de TI & TA. Diante dos 

resultados apontados, a diretoria aprovou a inclusão do projeto no plano de 

investimentos a ser executado no exercício fiscal subsequente. 

 

O custo total para aplicação da metodologia MPTCAI, neste estudo, foi da 

ordem de U$ 42.480,00, o que corresponde a 7% do custo total necessário para a 

implantação da convergência de TI & TA. Esta metodologia permitiu elaborar um 

projeto de convergência de TI & TA em que 80% dos ativos de hardware e software 

foram aproveitados. Observa-se que o mesmo projeto, executado sem a 

metodologia MPCTAI ou qualquer outra que norteie as ações e investimentos de 

forma alinhada com os objetivos e resultados esperados, poderá ter um custo final 

muitas vezes superior ao definido na aplicação na metodologia MPCTAI, uma vez 

que, provavelmente: 

 

a) Não se teria uma rastreabilidade clara dos investimentos com relação aos 

objetivos e resultados esperados; 

b) Não se daria ênfase na preservação dos ativos existentes.   
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5. CONCLUSÕES 

Para uma organização atingir a excelência operacional, é obrigatório o 

controle sobre o que é planejado e o que é realmente executado no chão de fábrica. 

Isto pode ser facilitado através da convergência dos ativos de tecnologia da 

informação (TI) e tecnologia de automação (TA). 

 

Muito tem sido feito para promover a convergência entre TI e TA, mas existem 

diversas barreiras no planejamento desta convergência. Este trabalho discutiu 

diferentes metodologias relacionadas com o desenvolvimento de sistemas e 

apresentou uma nova metodologia, a metodologia para planejamento da 

convergência da TA e TI (MPCTAI), para reduzir os riscos envolvidos na 

convergência de TI & TA. 

 

A proposta foi ilustrada através da aplicação da metodologia numa empresa 

brasileira fabricante de bens duráveis para indústria de construção civil. A 

metodologia MPCTAI é constituída de sete etapas, que prescrevem um conjunto de 

ferramentas, que fazem parte da formação técnica e acadêmica de engenheiros 

produção, automação e informática. Estas ferramentas foram adaptadas para 

garantir que o planejamento da convergência de TI & TA seja conduzido, com foco 

no aumento da eficiência e eficácia dos processos industriais, utilizando como base 

uma linguagem familiar à indústria. 

 

Na empresa em que a metodologia MPCTAI foi aplicada, identificou-se que, 

com a convergência TI & TA, foi possível obter uma redução significativa do risco de 

não atingir a meta para os principais indicadores. Esta redução foi creditada à 

automação de várias transações habilitadas por uma arquitetura integrada de TI & 

TA, que preservou a maioria dos ativos TI & TA. Nesta aplicação da metodologia, foi 

demostrado em relação à metodologia MPCTAI que esta: 

 

a) Direciona o projeto de convergência de TI & TA para reduzir o risco de 

adesão da empresa à solução CSF; 

b) Torna possível que o planejamento da convergência de TI & TA seja feito 

utilizando ferramentas pertencentes à cultura industrial; 
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c) Permite preservar os ativos e prescrever uma arquitetura de sistemas que 

possa evoluir em fase com o desenvolvimento dos processos produtivos; 

d) Aumenta o compromisso do conselho de administração, bem como o 

empenho de todos, direta ou indiretamente envolvidos no processo com a 

implantação da convergência de TI & TA. 

 

Este trabalho propôs a utilização da metodologia MPCTAI como uma 

ferramenta capaz de viabilizar que a construção da convergência de TI & TA seja 

feita de um modo evolutivo. Assim, acredita-se que o modelo proposto pode ser 

usado nas empresas, independente do estágio corrente de adoção da convergência 

de TI & TA. Entretanto, deve-se observar que o planejamento da convergência de TI 

& TA é a terceira etapa do planejamento estratégico dos ativos de TI e TA, precedida 

pelo plano estratégico da empresa (PEE) e pelo plano estratégico de tecnologia de 

informação (PETI).   

 

No que diz respeito à ilustração da aplicação da metodologia realizada, é 

importante notar que as respostas não podem ser generalizadas e deve ser tratado 

apenas como uma indicação da importância do tema e da dinâmica de aplicação da 

metodologia. 

 

Deve notar-se que o investimento necessário para o desenvolvimento e 

implantação da convergência de TI & TA é geralmente significativo. Portanto, é vital 

que o planejamento da convergência seja realizado para garantir que as vantagens 

competitivas esperadas sejam obtidas com base na melhoria do desempenho da 

gestão operacional de produção, estoque, qualidade e manutenção do piso 

industrial. 

 

O caminho descrito neste trabalho é apenas uma das possibilidades, por isso 

recomenda-se que outros estudos sejam desenvolvidos utilizando outras 

abordagens, com o objetivo de identificar qual é o mais eficiente e eficaz no 

planejamento da convergência de TI & AT, ou mesmo com o objetivo de provar esta 

proposição através de pesquisa empírica em empresas de outros setores e de 

diferentes tamanhos. 
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Este trabalho também sugere que investimentos em pesquisa relacionados à 

convergência de TI & TA precisam ser constante, para acelerar a adoção da 

tecnologia. Assim, os autores reconhecem a necessidade de investigação contínua 

na área e aperfeiçoamento da metodologia MPCTAI. 
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