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RESUMO 

 

Um dos requisitos para a uma empresa sobreviver no cenário mundial de competitividade 

coorporativa é que ela seja produtiva, aperfeiçoe ao máximo seus processos internos e utilize da 

melhor forma possível os seus recursos. O uso de tecnologia tem sido um grande diferencial para a 

busca de melhorias no processo produtivo. Muitas empresas já possuem, em pleno funcionamento, 

sistemas corporativos de controle contábil, financeiro, de recursos humanos, de estoque, entre 

outros. Um sistema mais recente que vem proporcionando melhor utilização dos recursos, é o de 

sistema de otimização do planejamento fabril, conhecido como simulador de capacidade finita. 

Esses sistemas tem como finalidade calcular a carga máquina, buscando otimizar a utilização dos 

recursos e garantir que a fábrica cumprirá a demanda dentro do prazo desejado. Porém, para que a 

simulação atenda as expectativas e funcione adequadamente, o sistema necessita de informações 

confiáveis de previsão de vendas e de capacidade de fabricação do chão-de-fábrica. A grande 

dificuldade é que as informações de chão de fábrica acontecem com muito dinamismo e, 

normalmente, são coletadas pelo operador de máquina, que em geral não possui condições de gerar 

informações confiáveis e rápidas. Além disso, as informações coletadas, normalmente estão em 

bancos de dados diferentes e em sistemas que não estão interligados. Este trabalho tem como 

objetivo descrever, por meio de estudo de caso, a implantação de um sistema de coleta automática 

de dados do chão-de-fábrica em tempo real e a integração das informações com o sistema 

coorporativo e com o sistema de planejamento com capacidade finita. Além disso, o trabalho visa 

observar o impacto destas ações na produtividade da empresa estudada. No decorrer do estudo de 

caso, foi realizada a implantação do sistema de coleta automática de dados em tempo real, assim 

como a integração entre os sistemas. Após a implantação foi realizado um estudo comparativo dos 

indicadores fabris entre os anos de 2010 e 2011, que comprovaram um aumento de produtividade de 

aproximadamente 10%. 

 

Palavras chave: Produtividade; Coleta automática; Integração. 
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HERNANDES, Danniel de Souza. Analysis of the productive impact by implementing a system that 

collects real-time data integrated with ERP. 2012. 74 p. Dissertation (Master in Production 

Engineers). Nove de Julho University- UNINOVE, São Paulo. 

 

ABSTRACT 

 

One measure for companies survive in the competitive corporate world is to be productive. Besides, 

they have to always improving their internal processes and use in the best way as possible their 

resources. The use of technology has been an important differential to the search for improvements 

in the productive process. Many companies already have, in full operation, corporative systems to 

control accounting, financial, human resources, inventory, among others. A newer system that has 

been providing better use of resources, are the systems to optimize the manufacturing plan, known 

as finite capacity systems. These systems aims to calculate the machine load, seeking to optimize 

resources and ensuring that the plant will delivers the demand within the time desired. However, for 

the simulation gives a good response and work properly, the system needs reliable information 

about forecast sales and manufacturing capacity of the shop floor. The major difficulty, it is because 

the information of the shop floor happens to be very dynamic and this information are normally 

collected by the machine operator, which are, generally, not able to generate reliable and fast 

information. In addition, the information are collected normally in different databases whit systems 

that do not talk to each other. This paper aims to describe the implementation of a system for 

automatic collect data from the shop floor in real time and integrate the information with the 

corporative system and the finite capacity systems. This will be done through a case study, and it 

will observe the impact of these actions on the productivity of the company studied. During the case 

study, it was performed the implantation of automatic data collection in real time, as well as 

integration between systems. After implantation was carried out a comparative study of 

manufacturing indicators between the years 2010 and 2011, which proved a productivity increase of 

approximately 10%. 

 

 

Key words: Productivity; Automatic data collect; Integration. 
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1 Introdução 

 

1.1 Contextualização 

 

O atual cenário de competitividade, impulsionado pela globalização, e pelo aumento 

na exigência dos consumidores, fez com que o preço dos produtos, em alguns setores, 

passassem a ser ditados pelo mercado (OHON,1997). Assim, algumas empresas foram 

obrigadas a reduzir suas margens de lucro. 

Desta forma, para recompor a rentabilidade e garantir a sobrevivência, algumas 

empresas têm buscado aperfeiçoar ao máximo seus processos internos, visando a 

maximização da utilização de seus recursos (homens e máquinas). Uma das ações nesta 

direção é a implantação de sistemas computacionais (softwares) que aperfeiçoem o 

planejamento e a programação fabril, conhecidos como simuladores de capacidade finita. 

Esses sistemas têm como finalidade calcular a carga máquina, desdobrar o plano de produção 

em programação e alocar a programação nas máquinas e linhas de montagem, buscando a 

otimização dos recursos e a garantia de se atender a demanda dentro do prazo desejado. Para 

tanto, esses sistemas geram a programação da produção utilizando ferramentas gráficas como, 

por exemplo, gráficos de Gantt. 

Para que esses sistemas realizem uma simulação com eficiência, eles necessitam das 

informações de previsão de vendas e de capacidade de fabricação do chão-de-fábrica, pois 

sem essas informações o cálculo da simulação será realizado com uma base imprecisa e irá 

gerar uma programação falsa. A grande dificuldade, neste cenário, decorre do alto dinamismo 

com que as informações ocorrem no chão-de-fábrica, as quais são, normalmente, coletadas 

pelo operador de máquina que, em geral, não possui condições de disponibilizá-las de forma 

confiável e rápida. 

Uma maneira de se conseguir as informações do chão-de-fábrica é a instalação de 

sistemas de coleta de dados de chão-de-fábrica, que podem coletar os dados de forma manual 

ou automática. Na coleta manual, o operador insere em um computador ou em algum 

hardware as informações sobre parada, produção, refugos, tempos de preparo, entre outros 

que ocorrem na máquina em que ele está operando. Já na coleta automática, o sistema captura 

informações diretamente de sensores da máquina e o operador insere somente algumas 

informações adicionais do processo. Essas informações alimentam uma base de dados em 

tempo real e geram indicadores chaves para a gestão da produção. A coleta de dados com um 
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sistema automático pode disponibilizar o dado de uma forma mais rápida e confiável, tendo 

em vista que o dado será capturado automaticamente. 

Porém, os dados coletados no chão-de-fábrica, mesmo em tempo real, podem não 

chegar de forma rápida e clara para o planejador e para o sistema de simulação de capacidade 

finita, pois este sistema, não está, em geral, integrado ao sistema de coleta de dados em tempo 

real. Tendo em vista a defasagem de tempo da disponibilização da informação, esta 

dissertação visa estudar um caso de implantação de um sistema de coletada de dados em 

tempo real e sua integração com um sistema corporativo e com um sistema de simulação de 

capacidade finita, destacando os efeitos desta implantação nos indicadores de produtividade 

da empresa.  

 

1.2 Problema 

 

Em grande parte das empresas há uma preocupação no sentido de otimizar a 

programação do chão-de-fábrica. Entretanto, o problema da baixa velocidade e confiabilidade 

com que as informações fluem na empresa impedem a tomada de ação imediata do setor de 

manufatura e a otimização da programação fabril pelo setor de planejamento e controle da 

produção. Diversos são os trabalhos com propostas de sistemas e equações que visam 

otimizar a programação da produção, porém, em geral, os trabalhos levam em conta dados 

colhidos de forma manual pelos apontadores de produção ou operadores de máquina. Esses 

apontamentos nem sempre refletem a realidade da fábrica, de forma que a simulação acaba 

sendo prejudicada e demonstra um cenário que na maioria das vezes não corresponde à 

realidade. A Figura 01, demonstra de uma forma macro, a informação que sai do sistema 

coorporativo, passa pelo simulador de capacidade finita, mas não volta do chão-de-fábrica 

para realimentar o processo com informações da fábrica. 
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Figura 01 – Fluxo da informação entre os sistemas e chão-de-fábrica. Fonte: o autor. 

 

Com um apontamento manual da produção não é possível capturar com precisão todas 

as paradas de máquina e nem o desempenho da velocidade de produção, dados essenciais para 

simular a programação fabril. 

 

1.3 Objetivos 

 

Este trabalho tem como objetivo principal avaliar o impacto da instalação de um 

sistema de coleta de dados de chão-de-fárica, automático e em tempo real, nos indicadores de 

uma empresa. 

Como objetivo secundário, este trabalho visa discutir alguns aspectos do processo de 

implantação deste sistema, assim como sua integração com os Sistemas de Planejamento de 

Recursos da Empresa, ERP (do inglês, Enterprise Resorce Planning) e Sistemas Avançados 

de Planejamento e Programação, APS (do inglês Advanced Planning System). 

 

1.4 Abordagem metodológica da pesquisa 

 

De acordo com o que aconselha Miguel et al. (2010), a partir da inquietação 

provocada pela possibilidade da integração entre sistema de simulação de capacidade finita e 

sistema de coleta de dados automática de chão-de-fábrica em tempo real, foi feita uma 

varredura horizontal na literatura, a fim de se conhecer o material publicado com relação ao 
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tema proposto e, após a certificação de que essa inquietação se tornou um problema de 

pesquisa, foi feita uma varredura vertical, buscando um aprofundamento detalhado em 

determinados trabalhos e autores que servirão de base para o estudo. 

 O trabalho foi desenvolvido de forma empírica, por meio de abordagem metodológica 

de um estudo de caso, também com características de pesquisa-ação. A escolha do método é 

justificada e detalhada na seção 3.1. 

 

1.5 Resultados esperados e contribuição  

 

Com este trabalho espera-se uma melhor utilização dos sistemas de planejamento de 

capacidade finita, gerando um aumento na confiabilidade da programação desses sistemas. 

Isto trará um grande benefício para o planejador das ordens de produção da empresa que 

conseguirá planejar a produção de forma a utilizar melhor a capacidade dos seus 

equipamentos. Essa confiabilidade é traduzida na realização da produção de acordo com o que 

foi planejado, permitindo ao planejador saber se conseguirá ou não atender o plano e a 

demanda de produção. De posse dessas informações o programador conhecerá o real impacto 

na programação ao alterar uma ordem de produção de uma máquina para outra ou, 

simplesmente, aumentar a quantidade de peças de uma ordem de produção. 

A integração entre os sistemas também irá aumentar o poder de reação do planejador, 

pois ele ficará sabendo, em tempo real, todos os possíveis atrasos que irão ocorrer nas ordens 

de produção que estão em máquina e qual o impacto desses atrasos nas ordens de produção 

que virão. Desta forma, poderá reagir para planejar a produção para a realização de hora extra, 

terceirização da produção ou, ainda, negociar um aumento da produtividade com o setor 

fabril. 

Há também uma expectativa no aumento da eficiência da fábrica, pois com as 

informações em tempo real, não só o planejamento terá um maior poder de reação, mas toda a 

fábrica. Com essa informação todos os setores da fábrica saberão se a máquina está parada ou 

operando abaixo da velocidade, fazendo com que o responsável atue mais rapidamente na 

solução do problema. Isso provocará um aumento no indicador de eficiência global dos 

equipamentos ou OEE (do inglês, Overall Equipment Effectiveness) e, consequentemente, no 

faturamento, pois, segundo Hansen (2006), um aumento de um ponto percentual no OEE pode 

representar uma alavancagem de três pontos percentuais no resultado financeiro da empresa. 

Assim, qualquer aumento neste indicador pode representar um aumento significativo no 

faturamento da empresa. 
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1.6 Organização desta dissertação 

 

O primeiro Capítulo contextualiza o problema e cita o objetivo tratado por esta 

dissertação. Comenta como será a abordagem metodológica e os resultados esperados. 

O Capítulo 2 traz uma revisão da literatura, comentando artigos relacionados ao tema 

da dissertação, para posicionar o atual cenário do tema tratado. Além disso, no Capítulo 2, 

encontra-se uma fundamentação teórica dos temas mais relevantes para a dissertação. 

No Capítulo 3, observa-se como foi realizado o estudo de caso. Esse Capítulo trata da 

questão da integração entre os sistemas, detalhes sobre o sistema de captura dos dados de 

chão-de-fábrica e as integrações com o  sistema ERP e com o sistema APS. 

Os Capítulos 4 e 5 trazem, respectivamente, os resultados e as conclusões. 

Um diagrama da organização desta dissertação pode ser visto na Figura 02. 

 

 
Figura 02 - Diagrama da dissertação. Fonte: O autor. 
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2 Fundamentação teórica 

 

Esta seção faz uma revisão da literatura atual e um resumo da teoria sobre o 

planejamento e controle da produção e sobre indicadores de desempenho. Estes dois tópicos 

são a base da dissertação, tendo em vista que se pretende melhorar a programação fabril 

através do fornecimento rápido e confiável de indicadores de desempenho para a área de 

planejamento e controle da produção. 

 

2.1 Planejamento e controle da produção 

 

A área de PCP é de suma importância para a empresa. Ela fornece a direção das 

atividades desenvolvidas pela produção, além de coordenar e fazer uso do fluxo de 

informações gerado pela produção.  

Além de otimizar os resultados das empresas como um todo, cabe também ao PCP o 

gerenciamento de conflitos entre as áreas específicas, como vendas e produção, determinando 

os volumes a serem vendidos e produzidos, os prazos de entrega, as priorizações de produção, 

os níveis de estoques etc. 

Como exposto por Batalha et al. (2008), grande parte das responsabilidades da gestão 

de operações é atribuída ao setor de planejamento e controle da produção. Pois na maioria dos 

casos ele é o responsável por planejar e controlar os recursos de produção. 

 Entre as atribuições do PCP, se encontram (VOLLMAN et al., 1996): 

 

• Planejar a capacidade e analisar a disponibilidade para atender a capacidade do 

mercado; 

• Planejar para que os materiais cheguem a tempo e nas quantidades certas para a 

produção do produto; 

• Garantir que a utilização das máquinas e equipamentos de produção seja apropriada; 

• Planejar quantidades e locais adequados e manter um controle sobre os estoques de 

matéria-prima, de itens em processamento e de produtos acabados; 

• Programar as atividades de produção, de forma que pessoas e equipamentos trabalhem 

corretamente nas atividades necessárias; 

• Acompanhar as atividades das pessoas, dos materiais, dos pedidos dos clientes, dos 

equipamentos e de outros recursos da fábrica; 
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• Comunicar aos clientes e fornecedores sobre as necessidades específicas e administrar 

relacionamentos de longo prazo; 

• Atender às necessidades de clientes, informando o andamento de produção e re-

priorizando quando necessário; 

• Corrigir planejamento quando ocorrem problemas inesperados; 

• Fornecer informações para outras áreas da empresa a respeito das atividades de 

manufatura e serviço. 

 

Se não atuar corretamente, o PCP pode trazer muitos prejuízos para a empresa, pois o 

cliente poderá ficar mau atendido, a empresa poderá ter excesso de estoque, falta de mão de 

obra, falta de matérias-primas e falta de componentes para atender às necessidades de 

produção, má utilização dos equipamentos e de mão de obra, alto índice de falta de 

componentes e de produto acabado, atrasos nas entregas e uma grande correria no chão-de-

fábrica (BATALHA et al. 2008). 

O PCP pode ser dividido basicamente em três segmentos, podendo ser planejamento 

de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo. Conforme Davis et al., (2001), o 

planejamento de longo prazo deve conter os objetivos gerais da organização e suas metas para 

os próximos 2 a 10 anos e é comumente conhecido como planejamento estratégico, sendo que 

leva em conta a capacidade da empresa, e o cenário econômico e político. 

Já o planejamento de médio prazo pode ser subdivido de acordo com os itens abaixo: 

 

• Planejamento agregado da produção: planejamento de produção mensal ou trimestral 

para os principais produtos ou áreas produtivas, de forma a procurar minimizar custos 

de produção, níveis de estoque e atender a demanda prevista para o produto. Em 

alguns casos, pode ainda ocorrer a previsão de vendas por item separada do 

planejamento agregado, ou então, esta pode servir de entrada de dados para a 

elaboração deste planejamento agregado; 

• Planejamento mestre da produção (PMP): O PMP depende do plano de produto, de 

mercado e de recursos, e gera para a operação a quantidade e os dados dos produtos 

finais individuais. Geralmente é realizado para um período de 6 a 8 semanas, sempre 

com a possibilidade de uma revisão completa. 
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Por fim, o planejamento de curto prazo é realizado através da programação detalhada 

de quando cada operação deve ser executada em cada centro de trabalho e quanto tempo 

levará para ser processada. 

Para Correa et al. (2011), a área de PCP decide quais atividades produtivas devem ser 

realizadas, quando e com quais recursos, para, desta maneira, atender à demanda que foi 

informada pelo cliente, ou veio por decisões do plano-mestre de produção, ou ainda, 

diretamente da carteira de pedido do cliente. 

No planejamento de curto prazo ocorre o controle das atividades de produção, onde 

aparecem os refinamentos diários da programação, pois envolve a programação e o controle 

das atividades do dia-a-dia no chão-de-fábrica. Neste ponto, o programa mestre de produção é 

alterado segundo necessidades do ambiente de trabalho e prioridades imediatas que surgem no 

dia-a-dia.  

O planejamento e controle da produção ou PCP é uma área da empresa capaz de 

buscar uma melhoria de produtividade. Como pode ser visto no artigo de Francisqueto et al. 

(2007), o PCP é a área dentro das corporações, que agrupa e que é responsável por todas as 

informações, sejam elas técnicas, de qualidade, de produção, financeiras, de vendas ou de 

distribuição. De posse das informações do PCP, a alta gerência define estratégias e 

planejamentos a médio e longo prazos para a empresa. 

Assim como pode ser visto em Fernandes et al. (2008), é essencial que os profissionais 

envolvidos com PCP estejam alinhados com a teoria e com as melhores práticas de mercado, 

pois isso proporcionará uma melhor coleta e análise de informações, para que se faça um 

planejamento otimizado de chão-de-fábrica. 

Porém, otimizar o plano de produção não é uma tarefa simples devido às suas diversas 

variáveis, como tempo de setup, espaço físico, volume de produção, data de entrega, caminho 

crítico do processo, etc. Conforme Luche et al. (2005) e Luche et al. (2009), é comum um 

plano de produção precisar ser modificado várias vezes devido a imprevistos ou pedidos 

urgentes, o que reforça a importância de um modelo capaz de gerar, em tempo razoável, 

planos de produção eficientes. 

Neste sentido, para maximizar a utilização dos recursos disponíveis e lidar com essas 

modificações diárias no planejamento de produção, o PCP pode contar com várias técnicas e 

programas computacionais que visam, por meio de técnicas matemáticas, propor o melhor 

plano de produção. Vários artigos e softwares buscam soluções para otimizar o planejamento 

da produção. Luche et al. (2009) apresenta uma heurística de otimização para apoiar decisões 

do PCP e encontra soluções melhores do que as utilizadas pela empresa manualmente 



 
 

19

(exemplo específico para indústria de grãos eletrofundidos). Outro artigo (BITTENCOURT et 

al., 2007) juntou as técnicas discutidas em Landmann (2005) e Landmann et al. (2006), 

buscando uma solução híbrida com Lógica Fuzzy e o Algoritmo Genético para otimizar o 

planejamento de produção de uma empresa metalúrgica. O artigo de Witt et al. (2011) 

apresenta um estudo de caso do planejamento de produção de uma indústria de aço. No artigo, 

os autores utilizam um programa computacional para planejar a produção, como intuito de 

mostrar que problemas reais podem ser solucionados pelo uso de simples modelos 

matemáticos e aplicativos de mercado, reduzindo o esforço de programação do ser humano. 

 

2.2 Sistemas de auxilio a administração da empresa (MRP e ERP) 

 

Para realizar suas atividades, o PCP pode contar com sistemas computacionais, como 

o Planejamento das Necessidades de Materiais ou MRP (do inglês, Materials Resources 

Planning), que, segundo Corrêa et al. (2011), possui a função de explodir as necessidades de 

componentes em uma programação para trás. Ou seja, tendo a quantidade de peças que um 

determinado item deve possuir e a data que deve estar pronto para a entrega, o sistema calcula 

a data e quantidade de entrega de cada subitem, fazendo uma programação para trás (com 

datas anteriores a data de entrega).  

 Com essa explosão para trás, o MRP determina o que, quanto e quando produzir e 

comprar os componentes dos semi-acabados e das matérias-primas. Esse sistema evolui para o 

Planejamento das Necessidades de Materiais ou MRP II (do inglês, Manufacturing Resources 

Planning), o qual não se limita a garantir a viabilidade da produção de um determinado item 

em determinado momento. O MRP II levanta a necessidade de recursos humanos e 

equipamentos para executar a tarefa e se a empresa tem capacidade de atender as necessidades 

geradas pelo MRP. Assim, esse sistema possui uma lógica estruturada de planejamento que 

prevê uma sequência hierárquica de cálculos, verificações e decisões, visando chegar a um 

plano de produção que seja viável, tanto em termos de disponibilidade, como capacidade 

produtiva. 

Para Corrêa et al. (2011), um MRP ou MRP II possui vários módulos, um deles é o 

planejamento-mestre de produção ou MPS (do inglês, Master Production Schedule), o qual 

auxilia a tomada de decisão do PCP, que visa planejar a produção através das políticas de 

nível de estoque da empresa e de previsão de vendas dos produtos. O MPS utiliza-se da 

equação básica (1), quebrando a quantidade geral a ser produzida em pequenas ordens de 

produção. 
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Estoque final = Produção – Previsão de vendas – Carteira + Estoque Inicial        (1) 

 

Outro módulo fundamental para este trabalho é o de controle de chão-de-fábrica ou 

SFC (do inglês, Shop Floor Control), o qual é responsável por seqüenciar as ordens de 

produção dentro de um período de tempo, além de ser responsável também pelo 

acompanhamento e controle da produção no nível da fábrica. É o SFC que faz a interface 

entre o planejamento e a fábrica.  

Porém, conforme Corrêa et al. (2011), o uso dos módulos de controle de fábrica dos 

sistemas MRPII tem sido bastante limitado, tanto no Brasil como no exterior. Segundo o 

autor, isso ocorre devido ao alto volume de informações de apontamento necessário para 

informar ao sistema de forma detalhada, frequente e precisa, o que ocorreu na fábrica. Esse 

“trabalho” de apontamento parece não ser compatível com a moderna visão gerencial de se 

eliminarem as atividades que não agregam valor aos produtos. 

Outra questão levantada por Corrêa et al. (2011) é a utilização que o SFC faz dos 

dados coletados, com ênfase quase exclusiva na função de acompanhamento, não auxiliando a 

gerar programas mais inteligentes que aqueles sugeridos no módulo MRP. Neste sentido, as 

empresas tentam fazer seus controles de fábrica de forma menos formalizada e centralizada e, 

para isso, se utilizam de ferramentas mais simples, como os sistemas tipo kanban, que 

permitam decisões locais. Outra saída é a divisão e sobreposição de lotes usada em ambientes 

fabris mais complexos, nos quais há vários roteiros alternativos e as decisões de 

seqüenciamento das ordens de produção são mais restritas em função dos tempos de 

preparação. Nestes ambientes, pode ser interessante a adoção de sistemas de programação de 

capacidade finita para que a empresa tenha um controle adequado das ordens de produção. 

Além disso, tais ambientes permitem programações detalhadas mais inteligentes. 

Neste aspecto, existe outro sistema computacional que é voltado para a programação 

da produção com capacidade finita. São aplicativos de mercado, conhecidos como Sistemas 

avançados de planejamento e programação ou APS e como Sistema com capacidade finita 

FCS (do inglês Finite Capacity System), que visam otimizar o planejamento e a programação 

do chão-de-fábrica. Zattar (2004) apresenta um amplo estudo sobre o surgimento desses 

sistemas e faz uma comparação entre três empresas, com diferentes culturas, que operam com 

esse tipo de sistema, e também chega a conclusão de que sistemas APS e FCS podem otimizar 

o planejamento e a programação fabril.  
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Esses sistemas têm como finalidade encaixar a demanda gerada pelo plano-mestre de 

produção ou pela carteira de pedidos, dentro da capacidade da fábrica, considerando a 

capacidade produtiva e as características do sistema produtivo como uma restrição para a 

tomada de decisão de programação, buscando, assim, garantir que o programa de produção 

seja viável. Segundo Zattar (2004), dentro dos sistemas de programação com capacidade 

finita, as categorias de destaque são: 

 

a) FCS - Sistemas de programação com capacidade finita - são sistemas capazes de 

considerar a capacidade do sistema produtivo como a restrição principal para a tomada de 

decisão, buscando garantir que a programação da produção seja viável; e 

b) APS - Sistemas de planejamento e programação avançados - que estendem o poder 

dos sistemas de capacidade finita para além da questão da capacidade produtiva em relação à 

demanda. Eles também reconhecem e consideram as restrições provenientes da matéria prima, 

isto é, planejam as futuras entregas de matéria-prima para o cumprimento das ordens de 

produção e atuam na demanda do suprimento, programação, execução e otimização da 

programação da produção. 

 

Porém, independente de quão bom seja o sistema de planejamento, a realidade nem 

sempre reflete o planejado. Dessa forma, existem os sistemas de execução e controle da 

fábrica ou MES (do inglês Manufacturing Execution System), que está relacionado a toda 

automação realizada no chão-de-fábrica. Segundo Deuel (1994), entre os benefícios trazidos 

pelo MES está a coleta dos dados gerados na fábrica com a finalidade de melhorar os sistemas 

de gestão da produção, fazendo a ligação entre o sistema de planejamento e a fábrica em si. 

Deuel (1994) ainda cita que o MES é um sistema que ajuda a manufatura a manter a 

qualidade do produto conforme requisições regulamentares (por exemplo: ajudar a manter a 

temperatura de um processo de fabricação de um item que só pode ser produzido a 

determinada temperatura), além de propiciar a redução do tempo de produção e poder baixar 

os custos de produção. Um sistema integrado de MES proporciona um acesso fácil a 

informações em tempo real sobre os elementos e operação da manufatura. O MES é usado 

para definir, monitorar, controlar e sincronizar cinco elementos chave da produção: materiais, 

equipamentos, pessoal, processos (instruções/documentos) e instalações. 

Para Correa et al. (2011), há uma evolução constante no que se diz respeito aos 

sistemas de auxilio à gestão empresarial e ao PCP. De modo geral, o MRP evoluiu para o 

MRPII e o MRPII evoluiu para o ERP ou “planejamento de recursos da corporação” (do 
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inglês Enterprise Resourses Planning), que pretende atender todas as necessidades de 

informação para tomada de decisão de uma corporação. Assim, o ERP constitui um estágio 

além do MRP II, que se preocupava apenas com a manufatura, sendo composto de módulos 

que atendem às necessidades de informação de outros setores, como: distribuição física, 

custos, recebimento fiscal, faturamento, recursos humanos, finanças, contabilidade, todos 

integrados entre si e com os módulos de manufatura. Na Figura 03 é possível observar os 

módulos que compõem o sistema ERP assim como sua evolução. 

 
Figura 03 – Evolução do MRP para e ERP e sua estrutura. Fonte: Corrêa et al. (2011). 

 

Embora existam muitos outros conceitos e módulos de sistemas de auxílio à gestão 

fabril e ao PCP, os sistemas mencionados nesta seção são os que estão mais ligados ao tema 

desta dissertação. 

De forma resumida, uma das principais funções do PCP é aperfeiçoar as áreas 

produtivas, visando elevadas produtividades e índice de funcionamento de máquinas sem se 

esquecer dos compromissos assumidos com os clientes, referente aos volumes e prazos de 

entrega. Outra responsabilidade do PCP é o acompanhamento entre o planejado e o realizado, 

assim como a coordenação dos planos de ação para ajustar as diferenças entre previsto e real. 

Para realizar essas tarefas, essa área necessita de informações confiáveis e em tempo real de 

tudo que está ocorrendo na produção. O ideal é que a produção supra a área de PCP de tais 
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informações. Assim, para que essas informações cheguem ao PCP com rapidez e 

confiabilidade é necessário que os sistemas, citados neste tópico, assim como seus módulos, 

estejam integrados e se comunicando. 

Zattar (2004) cita a importância da integração entre os sistemas APS/FCS com 

sistemas de planejamento de recursos da manufatura, MRP. O autor afirma que: 

 
Uma das maiores discussões na última década tem sido a substituição ou a 

integração entre os sistemas MRP/MRP II e os sistemas FCS/APS. Diversos autores 

já discorreram sobre o tema (Côrrea, Gianesi e Caon, 2001; Tinham, 2003; Turbide, 

2000), além de diversas edições dedicadas exclusivamente a esta questão na revista 

eletrônica APS Insight (www.apsinsight.com) (2004, p. 41). 

 

Porém, por mais que o tema da integração de sistemas seja bem debatido, ainda é 

muito comum os sistemas não estarem integrados nas empresas. Segundo Neves (2007) a 

implantação de tecnologia, geralmente se dá de forma desordenada, localizada e com uma 

tecnologia da informação ou TI que nem sempre “conversam” entre si e, assim, a empresa fica 

ainda dominada pela informação individualizada, por relatórios de difícil interpretação, falta 

de padronização da informação nas áreas da organização e ainda imprecisão ou demora na 

geração de dados. 

Para Gaidzinski (2003), a utilização de sistemas integrados é uma necessidade na 

indústria brasileira, dado o diferencial competitivo trazido por esses sistemas, de forma a 

produzir mais e rapidamente com maior qualidade, diminuindo perdas e custos. A empresa, 

para colocar seus produtos no mercado, precisa registrar a sua produção, para garantir ao 

cliente a qualidade final e a procedência das matérias primas utilizadas em sua linha de 

produção. Ao registrar a produção, a empresa mantém a informação de quando aquele produto 

foi produzido, qual foi a matéria prima utilizada, qual foi o operador que fez a produção, entre 

outras informações. Dependendo do setor que a empresa atua, um informação pode ser mais 

relevante que outra. 

Segundo Junqueira (2003), as filosofias e técnicas de gestão da produção evoluíram 

juntamente com a expansão da TI nos últimos dez anos, porém ainda apresentam marcantes 

lacunas, sendo uma das principais, a falta de informações confiáveis junto ao planejamento da 

produção. Quanto mais complexas forem as operações de manufatura e estrutura de produtos, 

mais vital é essa informação para os sistemas de planejamento e controle da produção. A 

lacuna da falta de informação no PCP, citada por Junqueira (2003), é ainda maior quando 
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analisado o fluxo de informações vindos do chão-de-fábrica através de sistema de execução 

da produção (MES), tema explorado por Urbano (2009).  

Para minimizar essa lacuna, Ugarte et al. (2009) visam fornecer apoio à tomada de 

decisão em tempo real com relação a eventos inesperados em ambientes de manufatura, 

demonstrando como esta abordagem pode apoiar o processo de reescalonamento no 

planejamento de recursos empresariais. Esse exemplo tem com base um cenário real na 

indústria de alumínio, que ilustra como um algoritmo genético e um algoritmo em tempo real 

(modelo de simulação de eventos discretos), podem ser interligados nos sistemas de 

informação comuns da empresa. 

Já em Ugarte et al. (2010), é citada a existência de um gap entre o sistema MES e o 

ERP e, assim, é proposto um sistema em tempo real para preenchê-lo. 

Verstraete (2008) apresenta em seu artigo um MES holônico (entende-se por holons, 

elementos cooperativos e autônomos, um holon age de forma autônoma, mas a sua ação local 

coopera com um todo global) que atua de forma autônoma, mas coopera com um sistema de 

planejamento. Esta cooperação permite combinar a robustez e a flexibilidade do MES 

holônico com a otimização realizada pelo sistema de planejamento. No artigo, o autor 

investiga o efeito sobre o desempenho global da cooperação para um caso de fabricação 

específico com uma série de experimentos. Ele compara o efeito dessa cooperação quando o 

planejamento é ótimo, no que diz respeito ao processo de fabricação, com situações em que o 

sistema de planejamento não é ótimo. Mais precisamente, ele compara o desempenho do MES 

holônico em situações em que os sistemas de planejamento sistemático não levam em conta o 

tempo de execução de uma estação de trabalho (por exemplo, uma estação de manutenção 

deficiente ou uma estação de trabalho parcialmente operacional). 

Por outro lado, a área de produção busca manter os indicadores de produção 

atualizados e, segundo Andrade et al. (2009), algumas empresas fazem isso com diários de 

bordo (melhor explicado na seção 2.4), em que o operador informa o equipamento, a peça 

produzida, a quantidade produzida, a quantidade rejeitada e os códigos de parada. Essas 

informações alimentam o sistema de estoque e planejamento da empresa. Com essas 

informações do chão-de-fábrica, são calculados alguns indicadores, apresentados e discutidos 

na próxima seção. 
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2.3 Indicadores de desempenho 

 

Para se ganhar produtividade no chão-de-fábrica foram criadas várias ferramentas 

gerenciais. Esse processo teve início nas empresas japonesas que introduziram as sete 

ferramentas da qualidade criadas por Juran e Deming na década de 50 (DEMING, 1981), 

porém o mundo só se deu conta da importância desse processo a partir da década de 80, 

quando a América do Norte começou a aplicar a teoria dos zeros defeitos de Philip Crosby 

(1979) e o conceito de controle total da qualidade de Armand Feigenbaum (1983). 

Nos últimos 20 anos foram escritos artigos e livros sobre gestão de chão-de-fábrica; 

técnicas como PDCA (do inglês Plan, Do, Check e Action) (CAMPOS, 1999), 6sigma 

(BALLE e BALLE, 2006), modelo Toyota de produção (SUGAI, MCINTOSH e NOVASKI, 

2007), entre outras, foram estudadas e aplicadas com o objetivo de melhorar a produtividade, 

utilizando melhor os recursos disponíveis e aumentando a qualidade dos produtos. 

Entretanto, como afirma Cohen (BCG, 2006), não se pode administrar o que não se 

pode medir (“You can’t manage what you can’t measure”). Assim, independente do ramo de 

atividade da empresa, a adoção e avaliação de indicadores de desempenho é fundamental para 

o processo de gestão. 

Se um gestor não estabelecer um indicador, uma meta para este indicador e mensurá-lo 

com frequência, será muito difícil saber se a empresa está indo na direção pretendida. Uma 

gestão por desempenho é aquela que se utiliza de indicadores de desempenho com metas e 

prazos estipulados para cada indicador. 

Em muitos casos, um empresário pode possuir um grande conhecimento técnico e 

equipe especializada, oferecendo um bom produto ou serviço, porém, não consegue mensurar 

quão eficiente e eficaz está o seu processo interno e o impacto que ele causa externamente. 

Essa situação, normalmente o impossibilita de fazer uma análise do impacto da eficiência em 

seu fluxo de caixa e em seu resultado anual, ameaçando a sustentabilidade de seu negócio. 

Silva e Santos (2007) enfatizam a necessidade de uma metodologia eficaz na definição 

estratégica das diretrizes corporativas com a criação de indicadores de desempenho e seu 

eficaz acompanhamento para estimular a competitividade interna, além de uma busca 

contínua de melhoria. Assim, somente um sistema de controle de gestão de desempenho bem 

elaborado pode demonstrar o rumo que o negócio está tomando, permitindo agir rapidamente 

com foco nos pontos chave de sucesso. 

Os pontos chave de sucesso ou prioridades competitivas são decisões-chave, que 

denotam ênfase estratégica em decisões específicas de capacidades da manufatura e que 
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podem fortalecer o posicionamento da unidade produtiva no mercado em que atua (BOYER e 

LEWIS, 2002). Isto é diferente de indicador de desempenho operacional que, segundo Neely, 

Gregory e Platts (2005), é um processo ou uma métrica, ou ainda um conjunto de métricas, 

para quantificar a eficiência e eficácia de uma ação. Fortuin (1988) define que indicador de 

desempenho é uma variável indicadora da eficácia e/ou eficiência parcial ou total de um 

processo conforme um objetivo ou planejamento. 

Silva et al. (2009), conclui que prioridades competitivas influenciam positivamente os 

indicadores de desempenho de produção para o setor moveleiro. Segundo a revisão histórica 

proposta pelos autores, o conceito de prioridades competitivas tornou-se relevante para a 

produção a partir de 1969, quando foi publicado um artigo de Skinner (1969), que apontou 

padrões comuns para mensurar o desempenho da manufatura, focado em diminuir tempo de 

ciclos de entregas do produto, fabricar produto com maior qualidade e confiabilidade, cumprir 

com a promessa de entrega, ser hábil para produzir novos produtos rapidamente, possuir 

flexibilidade para ajustar mudanças no volume e obter custos baixos.  

Vários outros trabalhos foram feitos, como o de Schmenner (1981), que criou três 

grupos de prioridades competitivas: (a) product-related, relacionado com o desempenho do 

produto conforme o projeto, a rentabilidade, a durabilidade e customização; (b) delivery-

related, relacionado com a rapidez na entrega, a confiabilidade nos prazos e volumes com 

flexibilidade; (c) cost-related, produto baseado no baixo custo. Outra publicação foi de  

Wheelwright (1984), que identificou quatro prioridades competitivas: custo, qualidade, 

confiabilidade e flexibilidade.  

Garvin (1993) sugeriu um desmembramento das cinco maiores prioridades 

competitivas da estratégia de produção: (a) o custo foi desmembrado em custo inicial, 

operacional e de manutenção; (b) a qualidade em: desempenho, características, excelência, 

durabilidade, conformidade, serviço, estética e percepção do consumidor; (c) a flexibilidade 

foi ramificada em mudança no volume, mudança no produto e mudança no processo; (d) a 

entrega foi dividida em confiabilidade, rapidez e facilidade de ordenação; (e) o serviço pode 

ser dividido em resolução de problemas, customização e apoio às vendas e fornecimento de 

informação técnica. 

Leong, Snyder e Ward (1990) estão entre os primeiros a identificar a necessidade de 

critérios de medição de indicadores de desempenho para a estratégia de produção. Mais tarde, 

Ward, Mccreery e Ritzman (1998) desenvolveram 21 escalas de medição para as quatro 

prioridades competitivas tradicionais (qualidade, entrega, flexibilidade e custo). 
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De Toni e Tonchia (2001), centrando uma atualização dos conceitos, desenvolveram e 

validaram um modelo estrutural sobre características de Sistemas de Medição de Desempenho 

(SMD) e de mensurações de performance. As mensurações de performance foram divididas 

em (a) desempenhos de custo, que incluem custo de produção e custo de produtividade e (b) 

desempenhos que não estão relacionados a custo, que são desmembrados em performance de 

tempo, flexibilidade e qualidade. Os autores reforçam que os SMD certamente estão 

correlacionados com a estratégia de manufatura. 

Para Olve (2001), o processo de se medir o desempenho de uma empresa, por meio da 

combinação de indicadores, começou fortemente com o conceito de Balanced scorecard, esse 

conceito trouxe novas abordagens que são: 

 

• Dar uma dimensão estratégica ao controle de gerenciamento; 

• Transmitir, a cada pessoa, um panorama claro do propósito de seu trabalho; 

• Criar um cenário propício para aprendizagem, por meio de fatores de medidas mais 

sistemáticos que são importantes para o sucesso. Além de discuti-los 

frequentemente, visando a melhoria contínua do negócio; 

• Avaliar mais a fundo e incentivar as medidas que são realizadas e não resultam, 

imediatamente, em aumento de rendimento ou redução de custo, porém podem ser 

fator decisivo para sobrevivência do negócio a médio e longo prazo; 

• Conseguir divulgar a capacidade de realização de uma companhia para todos os 

envolvidos.  

 

Segundo Olve (2001), o indicador de um setor pode afetar diretamente outro setor e ter 

um peso diferente sobre ele. Assim, uma medida de indicador pode receber dois conceitos, o 

de resultado e o de condutor de performance. Pode-se chamar de resultado quando a medida é 

atingida, e de condutor da performance quando a medida afeta os resultados. Como exemplo, 

o tempo de entrega de uma mercadoria é uma meta a ser atingida pelo setor de logística 

(resultado), porém, aos olhos do cliente, é somente um dos diversos pontos (condutor de 

performance) que levará em consideração para continuar adquirindo o produto ou serviço 

oferecido, aumentando a fidelidade daquele determinado cliente. O scorecard deve destacar 

quais os pontos de maior impacto a serem trabalhados com o cuidado de definir a relação 

entre resultado e condutor de desempenho entre os setores. 
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Para que uma empresa possa gerenciar o chão-de-fábrica, é necessário que ela 

estabeleça os indicadores que a levarão a atingir as metas desejadas e como mensurá-los. 

Esses indicadores devem ser de fácil compreensão entre as pessoas envolvidas e definidos de 

forma homogênea para toda a companhia, possibilitando, assim, que a evolução possa ser 

comparada entre os diferentes turnos e setores (OLVE, et al. 2001). Os dados devem estar 

sempre atualizados e provenientes de fontes confiáveis. Um sistema de mensuração de 

desempenho alimentado com dados não confiáveis, cairá em descrédito e em desuso. 

Uma vez definida as ações, elas devem ser comunicadas a todas as áreas. Kaplan e 

Norton (1996) sugerem a divulgação em formato cíclico, tornando a comunicação explícita. 

Este formato permite com que cada área foque o trabalho necessário, defina as metas e 

recursos necessários. 

Assim, ao se analisar em especial o chão-de-fábrica, nota-se a importância que essa 

área tenha um controle bem definido. O controle do chão-de-fábrica proporciona à empresa 

informações para saber se a produção está sendo realizada de acordo com o planejado e se 

conseguirá atender a demanda e seus clientes. Além disso, o controle confirma que os 

recursos e matérias-primas estão sendo utilizados de maneira adequada pela produção. Abaixo 

são listadas algumas funções de controle exposta por Batalha et al. (2008): 

 

• Acompanhamento da produção; 

• Medição de desempenho das operações do sistema; 

• Acompanhamento da utilização das matérias-primas e componentes; 

• Acompanhamento da utilização dos recursos de produção. 

 

Para se exercer esse controle faz-se uso de indicadores-chave de perfomance, ou KPI 

(Key Peformance Indicators); em Parmenter (2010) há vários exemplos de indicadores, como 

pode ser visto na Figura 04. Para a criação dos KPI’s, deve-se ter a preocupação de eleger 

indicadores que darão à gerencia do negócio o poder de avaliar o que está provocando a atual 

situação do negócio e qual será o futuro se os indicadores permanecerem os mesmos ou 

mudarem. Ainda, é de vital importância que a gerência tenha uma ação planejada para caso 

algum indicador tenha uma medida fora do esperado. O exemplo da Figura 04 traz um quadro 

que compara os 5 principais indicadores da semana com a meta e, além disso, traça um 

gráfico de três indicadores. Para a empresa do exemplo os 5 principais indicadores são: 

quantidade de peças produzidas, OEE, produtividade efetiva total dos equipamentos ou TEEP 
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(do inglês, Total Effectiveness Equipament Performance), percentual de tempo parado e 

eficiência de ciclo (os indicadores OEE e TEEP serão discutidos na seção 2.4). 

O sucesso da implantação dos indicadores depende não só da sua boa elaboração, mas 

também de uma boa divulgação de seus dados. Não adianta ter todas as informações se elas 

não forem analisadas e se as devidas ações não forem executadas. Para que os indicadores 

fiquem ao alcance de todos, pode-se criar um mural para a fixação dos gráficos ou a 

distribuição dos indicadores via rede de endereços eletrônicos. Cabe ao departamento de 

tecnologia da informação em conjunto com a engenharia de produção, elaborar um sistema de 

gráficos que facilite a visualização dos números, transformando o dado em uma informação 

de fácil reconhecimento de todos.  

 
Figura 04 – Exemplo de gráficos para os KPI’s. Fonte: Adaptado de Parmenter (2010). (Essa 

Figura mostra um exemplo de indicadores, os dados não são relevantes) 

 

Para coletar os dados e mensurar a sua eficiência, é essencial que a empresa conte com 

sistemas de tecnologia da informação. Há vários sistemas no mercado que permitem acumular 

e compilar várias informações da companhia, calculando automaticamente os indicadores. 

Esses sistemas montam telas gráficas que facilitam a visualização e a comparação das 

informações utilizando planilhas, gráficos de Paretto, gráficos de pizza, entre outros. Um dos 
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principais indicadores utilizados é o indicador da eficiência global dos equipamentos que será 

detalhado a seguir. 

Um indicador que vem sendo utilizado em muitas empresas é o indicador de eficiência 

global dos equipamentos ou OEE (mais informações sobre esse indicador na seção 2.4), o 

qual é proposto pela metodologia TPM (do inglês, Total Productive Maintenance). Como 

pode ser visto em Gasperin e Palomino (2006) e Moellmann et al. (2006), este indicador pode 

ser aplicado para mensurar e melhorar o processo produtivo. 

 

2.4 O indicador da Eficiência Global dos Equipamentos 

 

A eficiência global dos equipamentos, ou OEE, começou a ser reconhecida como um 

importante método para a medição do desempenho de uma indústria no final dos anos 80 e 

início dos anos 90 (HANSEN, 2006). Este indicador é uma ferramenta de medição utilizada 

na metodologia TPM. Porém, com um crescente número de profissionais apresentando o OEE 

em seminários e artigos relacionados à TPM, começou a ser utilizado como uma ferramenta 

autônoma para se medir o real desempenho de um equipamento, por meio do inter-

relacionamento de indicadores de disponibilidade, eficiência e qualidade. Atualmente, o OEE 

é aceito por consultores de gestão como uma medida principal de desempenho (HANSEN, 

2006). 

Segundo Nakajima (1988), Andrade et al. (2009), Hansen (2006), Gasperin (2006) 

entre outros, o Indicador de Eficiência Global dos Equipamentos é formado pelo produto de 

três indicadores: 

• Disponibilidade: é o percentual do tempo que o equipamento foi utilizado, 

comparado ao total do tempo que ele estava disponível para ser utilizado; 

• Desempenho: é a relação entre a velocidade real que o equipamento operou com a 

velocidade padrão que ele deveria operar; 

• Qualidade: é o percentual de peças sem defeitos que o equipamento produziu. 

 

A multiplicação destes três indicadores irá demonstrar o OEE do equipamento. Para 

obter a máxima utilização do equipamento o OEE deverá ser de 100%. 

Com esse indicador a empresa pode direcionar ações de melhorias voltadas para a 

causa que realmente está afetando a produção. 

Para se realizar o cálculo do indicador, são recomendados alguns procedimentos, de 

maneira que os eventos da produção sejam estratificados e registrados. 
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Para calcular a disponibilidade, todas as perdas de produção envolvendo paradas de 

equipamento devem ser registradas, anotando-se a data, a hora, o motivo e o tempo da parada 

que afetou a produção. Para isso, o operador da máquina ou um funcionário com a atribuição 

de apontar as ocorrências da máquina (conhecido como apontador) poderá preencher uma 

ficha, chamada diário de bordo, exemplificada na Figura 05. No diário de bordo o operador 

deverá colocar o seu nome, a área e equipamento em que está trabalhando, a peça que está 

produzindo, a quantidade de peças que foram feitas, as peças defeituosas e as paradas (com 

hora de início e fim), que ocorreram ao longo da produção. Desta maneira, é possível, ao final 

de um período determinado (um dia, uma semana, um mês, ou qualquer outro, a critério da 

empresa), realizar uma estratificação dos fatores que mais afetaram a disponibilidade do 

equipamento em questão.  

 
Figura 05 – Diário de bordo. Fonte: Andrade e Scherer, 2009 

 

A disponibilidade é dada pela porcentagem do tempo em que o equipamento é 

utilizado efetivamente em atividade produtiva. Essa medida aponta todas as perdas por 

avarias, troca de ferramentas, manutenção preventiva e corretiva e quaisquer outras paradas 

de produção, como pode ser visto na Equação 2:  

 

Disponibilidade = (Tempo disponível para produção – Total de tempo parado) /  

Tempo disponível para produção * 100.    (2) 

 

A eficiência da máquina ou da operação, segundo fator do indicador OEE, é dada pela 

relação percentual entre a produção real e a produção padrão, ou ainda, pela relação 

percentual entre o tempo padrão da operação e seu tempo real de execução. Na maioria dos 

casos o operador aponta no diário de bordo (Figura 05) a quantidade produzida no período. 
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Como a engenharia sabe a capacidade bruta da máquina, ou seja, o total de peças que a 

máquina pode produzir em um determinado período, é aplicada a Equação 3, na qual se divide 

a quantidade realizada pela máquina pela quantidade que ela poderia ter feito se estivesse 

operando na velocidade determinada pela engenharia, resultando assim, no indicador de 

eficiência: 

 

Eficiência = produção realizada no tempo em que a máquina estava funcionando / 

cálculo da produção bruta para o mesmo período * 100.   (3) 

 

Porém, outra maneira de se calcular a eficiência é capturar a média do tempo de ciclo 

de todas as peças produzidas pela máquina no período e confrontar com o tempo do ciclo 

padrão do equipamento, como pode ser visto pela Equação (4): 

 

Eficiência = Ciclo médio realizado / ciclo padrão * 100.    (4) 

 

A segunda maneira de se calcular a eficiência, fórmula (4), é mais complicada de ser 

aplicada, pois na maioria dos processos o operador da máquina, ou o apontador da produção, 

não consegue capturar o tempo de ciclo de todas as peças. Porém, ela é mais confiável, pois 

ao analisar a fórmula (3), o tempo de funcionamento é o tempo disponível menos o tempo das 

paradas apontadas pelo operador da máquina. Se o operador não apontar, esquecer ou não 

perceber uma parada, essa falha irá refletir no cálculo da eficiência.  

O terceiro fator do indicador de OEE é a qualidade, ela é medida pela porcentagem de 

peças produzidas pela máquina que cumpriu todos os requisitos e exigências de qualidade. É 

calculada pela Equação (5): 

 

Qualidade = Peças boas / Total de peças * 100.    (5) 

 

Desta forma, o indicador OEE é calculado pela Equação (6): 

 

OEE = Eficiência * Disponibilidade * Qualidade.    (6) 

 

Outro indicador associado ao OEE é a produtividade efetiva total dos equipamentos ou 

TEEP (do inglês total effectiveness equipament performance). Esse indicador leva em 

consideração o tempo calendário ou tempo total (um dia tem o tempo calendário de 24 horas), 
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enquanto que o OEE leva em consideração somente o tempo disponível para produção (que 

pode ser dado pelo tempo calendário ou tempo total menos o tempo em que a máquina ficou 

parada por motivos programados, como por exemplo: refeição, manutenção preventiva, etc.). 

O indicador TEEP é geralmente utilizado para se mensurar a utilização do equipamento e a 

necessidade de ampliar o parque fabril. 

Como exposto acima, o indicador de OEE revela o comportamento do equipamento 

com relação à sua eficiência. Para que ele seja calculado o operador da máquina, ou um 

apontador de produção, registra as principais ocorrências da máquina em uma planilha 

chamada diário de bordo (Figura 05). Este procedimento, na maioria dos casos, gera vários 

erros de apontamento, pois os operadores não conseguem apontar com precisão essas 

ocorrências. Por exemplo, algumas paradas de máquina, que duram poucos minutos, podem 

passar sem que o operador registre sua existência, ou ainda, registre com um tempo maior ou 

menor do que de fato ocorreu. 

Um exemplo da utilização do indicador é encontrado em Andrade e Scherer (2009). 

Nesse artigo, os autores aplicam o conceito do OEE em uma linha automotiva e com isso 

verificam que o principal motivo da baixa eficiência era a parada de máquina. Aprofundando 

a análise verificaram que a parada por processo tinha o maior percentual, e com um trabalho 

para diminuição da parada, conseguiram elevar o OEE de 63% para 79%.  

O indicador OEE demonstra qual a utilização real do equipamento e aponta se o 

problema está mais concentrado em disponibilidade, desempenho ou qualidade.  

Entretanto, uma grande dificuldade em se mensurar o OEE é a realização da coleta de 

dados que propiciam o seu cálculo. Segundo Favaretto (2001, p. 26), “os dados tecnológicos e 

de produção, na maior parte dos casos são coletados de forma manual e não retratam a 

realidade do chão-de-fábrica”. Como esta coleta é feita de forma manual, traz uma baixa 

confiabilidade da informação e um prazo de, pelo menos, 24 horas para se ter a informação. 

Por isso, a coleta de dados de forma automática com monitoramento em tempo real, pode ser 

uma possível solução para se obter um dado mais confiável e rápido, utilizando-se um sistema 

informatizado (HERNANDES e PEREIRA, 2011). 

Fortunato et al. (2011) comenta que para se fazer a coleta de dados de forma 

automática e em tempo real é necessário a instalação de coletores de dados dotados de 

interface homem-máquina. Os autores ainda citam a importância da instalação de coletores de 

dados para aumento da produtividade e redução de custos. 

Com os dados obtidos do chão-de-fábrica é possível aplicar uma modelagem e extrair 

desses dados informações para apoiar a tomada de decisão das empresas (FORTULAN 2006). 
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Para que os dados necessários para o cálculo do OEE sejam coletados, processados e 

entregues para as pessoas tomadoras de decisão de forma mais rápida e mais confiável, 

Favaretto (2001) propõe um modelo de coleta automática dos dados de chão-de-fábrica. Essa 

coleta pode ser feita com coletores de dados ligados a sensores do equipamento, que capturam 

a quantidade produzida, tempo de ciclo e tempo de parada, ficando como tarefa do operador 

da máquina somente a digitação dos motivos de parada, quantidade de refugo e código da 

ordem de produção no momento do setup da máquina. Com essa coleta automática, as pessoas 

envolvidas no processo produtivo ficam sabendo em tempo real e com precisão, quais 

máquinas estão produzindo, quais estão paradas, por que motivo estão paradas, com qual 

velocidade estão produzindo, o índice de OEE, entre outra informações. 

Ao desenvolver esta dissertação o autor fez uma pesquisa de mercado e encontrou 

alguns sistemas computacionais que realizam tais tarefas. Verificou-se também que muitas 

empresas ainda não se utilizam de tecnologia de coleta automática de dados de chão-de-

fábrica. Segundo Pozo (2001), o parque fabril nacional encontra-se despreparado, utilizando 

muito pouco das técnicas e ferramentas modernas de gestão empresarial. Os dados levantados 

pela pesquisa do autor mostram a utilização de automação em apenas 9% das empresas 

brasileiras. Além disso, o estudo mostra um baixo percentual das modernas técnicas 

administrativas no universo pesquisado, conforme Tabela 01. 

 

Tabela 01 - Utilização de técnicas modernas de gestão no Brasil. Fonte: Pozo (2001) 

Técnicas/Ferramentas Utilização 

Planejamento Estreatégico 14% 

Qualidade ISSO-9000 12% 

Just-In-Time 9% 

Automação* 9% 

Terceirização 9% 

Kanban 5% 

Reengenharia 4% 

*Manufatura inteligente, ágil, enxuta, células, etc. 

 

Porém, apesar do despreparo citado por Pozo (2001), é possível observar pelos artigos 

citados nas sessões 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 que há uma busca por sistemas que otimizem a 

programação fabril baseada na carteira de vendas. Além disso, há uma preocupação com a 
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integração desses sistemas com sistemas MRP, para planejar a geração e consumo de estoque, 

assim como as rotas de produção. 

Da mesma forma, a área de produção busca sistemas de coleta em tempo real para o 

cálculo do OEE, com o objetivo de ganhar produtividade. Essa integração é abordada em 

Mizoguchi et al. (2010), nesse artigo o autor relata a implantação de um sistema integrado de 

gestão da capacidade de produção, para operar em uma empresa de injeção plástica, situada 

no pólo industrial de Manaus com um quadro de variedade e variabilidade de demandas, 

produtos, insumos e processos. Dentre os módulos do sistema, há um simulador para a 

programação com capacidade finita, que considera características particulares dos processos 

de produção e de gestão e um módulo de controle da produção em tempo real. Porém, é um 

trabalho isolado e está voltado para uma empresa de injeção plástica. Além disso, não 

demonstra com clareza quais variáveis foram compartilhadas entre os sistemas e a influência 

dessas informações no sistema de planejamento. 

Silva e Santos (2007) afirmam que o campo de estudo em melhores práticas está em 

plena expansão, apresentando carência de estudos em diferentes áreas de decisões da 

manufatura e, também, em trabalhos que correlacionam o contexto específico e o desempenho 

organizacional. Pode-se concluir, portanto, que são poucos os artigos que trazem um estudo 

mais profundo para a integração entre sistemas de programação de chão-de-fábrica e sistemas 

de coleta automática de dados da produção em tempo real. 
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3. Materiais e Métodos 

 

Neste Capítulo é justificada a escolha do método e descrito como foi realizado o 

estudo de caso. 

 

3.1 Justificativa e delineamento do método 

 

O método do estudo de caso enfatiza a compreensão, que está fundamentada 

basicamente no conhecimento tácito e possui uma forte ligação com intencionalidade. 

Portanto, esse método é adequado quando o objetivo é a compreensão e a ampliação da 

experiência (STUART et al., 2002; VOSS et al., 2002). Adicionalmente, para Voss et al. 

(2002), o método do estudo de caso tem sido um dos mais poderosos métodos de pesquisa na 

gestão de operações. Seguindo essa linha, o estudo de caso se aplica a este trabalho na medida 

em que a busca da ampliação da experiência é um dos seus objetivos. 

Neste trabalho, o delineamento do estudo de caso obedeceu às etapas apresentadas por 

Gil (2004), iniciando-se pela formulação do problema, apresentado no Capítulo 1, o qual é 

baseado na impossibilidade em capturar com precisão todas as paradas de máquina e o 

desempenho da velocidade de produção, dados essenciais para simular a programação fabril, 

por meio do apontamento manual da produção. 

Na sequência, passou-se a definição do caso de estudo considerando a questão a ser 

respondida pela pesquisa. Deu-se preferência nessa etapa a cultura de gestão da empresa, em 

um estudo de caso único, conforme descrito na seção 3.2. A coleta de dados foi realizada por 

meio de registro histórico da empresa e, também, utilizando o então implantado sistema de 

coleta automático de chão-de-fábrica, em um período de dois anos (2010 e 2011), de forma a 

permitir a comparação dos resultados de desempenho antes e depois da implementação do 

sistema, etapa descrita na seção 3.3. Finalmente, os dados foram avaliados comparativamente, 

por meio de análise estatística, e um relatório final do estudo de caso foi elaborado. 

Voss et al. (2002) apresentam alguns exemplos de questões que auxiliam a determinar 

se a seleção dos casos foi adequada. Segundo as questões mencionadas pelos autores, o 

presente estudo foi realizado em uma amostra relevante, pois foi conduzido em uma grande 

empresa que conta com cultura de produtividade elevada. O fenômeno que se busca está 

representado, pois foi realizado um acompanhamento da migração da coleta de dados do 

chão-de-fábrica de forma manual por um sistema de coleta de dados automático em tempo 

real e sua integração ao sistema ERP e de simulação de capacidade finita.  
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A empresa possui mais de 30 equipamentos, o que permite uma comparação de dados 

e um pequeno grau de generalização, visto a grande diversidade de cultura e processos entre 

as mais variadas empresas existentes. Pode-se dizer que o estudo de caso guarda consonância 

com a vida real, pois ocorreu em uma empresa atuante e os dados observados por este 

trabalho são os dados reais, apontados para a gerência e para o grupo de acionistas da 

empresa. 

Para esse tipo de estudo, Yin (2001) propõe quatro métodos principais de análise dos 

dados. Dentre os quatro, o método que possui maior aderência a este trabalho é a análise de 

séries temporais, em que a comparação de padrões se dá a partir de uma variável ao longo de 

um espaço de tempo. O autor ainda cita que este tipo de análise se justifica quando se busca 

entender “como” e “porque” um evento modificou-se ao longo do tempo. Desta forma foi 

feita a análise da variação de indicadores fabris no período de dois anos (espaço de tempo) 

para verificar se esse indicadores iriam aumentar ou diminuir após a implementação de um 

sistema automático de captura de dados de chão-de-fábrica em tempo real e sua integração 

com um sistema ERP e de simulação de capacidade finita (como e porque a variável se 

alterou). 

Outra classificação metodológica para essa dissertação é a pesquisa-ação, pois, 

segundo Miguel (2007), é uma pesquisa basicamente empírica, que é concebida e realizada 

em associação com uma ação, em que os pesquisadores e participantes representativos da 

situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo.  

Para Miguel (2011), a pesquisa-ação traz uma abordagem que propicia uma estreita 

relação entre os pesquisadores e aqueles que participam na condução da pesquisa que, como 

ocorre neste caso, geralmente são profissionais da indústria. Segundo o autor, a pesquisa-ação 

pode vir a promover a cooperação e benefícios entre as partes interessadas (instituição e 

indústria), operando como um mecanismo para conduzir projetos de colaboração em pesquisa. 

Neste caso, a pesquisa utilizará a indústria como um “laboratório real”, aprimorando, 

refinando e testando a teoria existente, enquanto a empresa utilizará os resultados decorrentes 

do trabalho conduzido para possivelmente melhorar o seu processo. 

As dez características principais da pesquisa-ação são (COUGHLAN; COGHLAN, 

2002): 

 

1. O pesquisador toma ação: neste caso o pesquisador está realizando a implantação de 

um sistema de coleta de dados em tempo real e a integração entre o sistema de coleta e 

o sistema de simulação de capacidade finita; 



 
 

38

2. Envolve dois objetivos:  

a. Solucionar um problema: melhorar o fluxo e a velocidade da informação 

dentro da empresa; 

b. Contribuir para a ciência: documentar o que foi feito e verificar se realmente 

trouxe benefícios.  

3. É interativa (cooperação e interatividade entre os envolvidos);  

4. Objetiva desenvolver um entendimento holístico: Como uma coleta de dados em 

tempo real pode afetar a empresa como um todo;  

5. É fundamentalmente relacionada à mudança: muda a maneira como a empresa coleta a 

informação do chão-de-fábrica ;  

6. Requer um entendimento da estrutura étnica (valores e normas);  

7. Pode incluir todos os tipos de métodos de coleta de dados (técnicas quantitativas e 

qualitativas);  

8. Requer um vasto pré-entendimento (do ambiente organizacional, condições, estrutura 

e dinâmica das operações); 

9. Deve ser conduzida em tempo real (um estudo de caso “vivo”);  

10. Requer critérios próprios de qualidade para sua avaliação. 

 

Neste trabalho, conforme ressalta Tripp (2005), a pesquisa-ação é um complemento, 

pois se trata de um estudo de caso decorrente de uma pesquisa-ação realizada. Assim, as duas 

metodologias podem ser descritas e justificadas. 
 

3.2 Ambiente do estudo de caso 

 

Para avaliar o impacto da integração de um sistema de programação de capacidade 

finita com um sistema de coleta de dados de chão-de-fábrica em tempo real, foi realizada uma 

experimentação em uma empresa do setor de embalagens, contendo mais de 30 máquinas 

produtivas, entre elas, máquinas de impressão, laminação e corte. Uma máquina de impressão 

pode ser vista na Figura 06. 
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Figura 06 - Máquina de Impressão. Fonte: Foto tirada na empresa estudada. 

 

A empresa estudada está presente no mercado a mais de 25 anos e é uma das maiores 

empresas do segmento na América Latina. Possui sistema de gestão integrado com 

certificações ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 – 2006, o que indica que a empresa 

possui uma alta cultura de gestão, pois são normas que padronizam a gestão e preservam o 

meio ambiente. Segundo Maffei et al. (2001) empresas que implantaram sistema de gestão 

integrados estavam procurando desenvolver: 

 

• Geração de um diferencial competitivo e de benchmarcking no mercado consumidor; 

• Melhoria continua da qualidade, produtividade, meio ambiente, segurança e saúde 

ocupacional; 

• Aproveitar infra-estrutura, pessoal, recursos e técnicas de maneira integrada; 

• Redução de custos organizacionais; 

• Atingir um bom nível de segurança e saúde ocupacional para seus colaboradores; 

• Transparência da organização em relação aos familiares, comunidade, clientes, 

imprensa e órgãos governamentais, melhorando a imagem pública da empresa. 

 

A empresa já possuía um sistema de simulação de capacidade finita, porém, os dados 

que alimentavam esse sistema eram apontados manualmente pelos operadores de máquina em 

diários de bordo e posteriormente eram digitados em um sistema que disponibiliza a 

informação para o simulador de capacidade finita.  

Para agilizar o processo de captura dos dados de chão-de–fábrica, a empresa 

implantou um sistema de coleta de dados automática em tempo real, em que um CLP 

(controlador lógico programável) foi instalado em cada máquina para realizar, por meio de 
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sensores, a leitura automática da produção, da velocidade e das paradas da máquina ficando a 

cargo do operador a entrada de informações complementares como o motivo da parada, 

registro do operador e troca de ordem de produção. 

Para realização deste trabalho foram necessárias discussões com profissionais da área 

de planejamento e produção, além do apoio em referencial teórico, afim de definir as 

variáveis de entrada (inputs) e saída (outputs) do sistema, assim como a freqüência com que 

elas deveriam ser atualizadas. 

Para analisar se a implantação e a integração do sistema aumentaram eficiência da 

programação, foi realizado um levantamento de um ano antes e um ano depois da integração, 

contendo as quantidades de peças produzidas, índices de OEE, quantidades e tempos de 

setups, tempo de ociosidade, tempo parado e quantidades de material em estoque. Essa análise 

levou em conta a taxa de crescimento da produção e o índice de sazonalidade com base em 

anos anteriores. A análise será comentada no Capítulo 4. 

 

3.3 Captura dos dados – Sistema SFC 

 

Para fazer a captura dos dados fabris, foi utilizado um sistema de coleta automático de 

chão-de-fábrica. Esse sistema captura a informação das máquinas por meio de um controlador 

lógico programável, Figura 07, com interface homem-máquina ou IHM (será adotada a 

nomenclatura IHM para se referir a este aparelho). 

 
Figura 07 – IHM utilizada para coleta automática. Fonte: o autor. 
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A IHM captura um sinal de produção da máquina, por meio de um sensor, que 

identifica se a máquina está produzindo. O sensor envia um pulso de 24 volts toda vez que a 

máquina produz uma peça. Algumas máquinas da empresa contam a produção em metros, 

nestes casos o sinal é enviado toda vez que a máquina produz um metro. A IHM recebe esse 

sinal e acumula a quantidade de peças ou metros que a máquina produziu. Por esse sensor 

também é identificada a velocidade em que a máquina está trabalhando, pois com a freqüência 

que é enviada o sinal determina a velocidade da máquina. 

Na ausência deste sinal, após um período de tempo definido pelas pessoas 

responsáveis pelo processo, a IHM assume que a máquina parou e imprime em seu visor uma 

solicitação para que o operador da máquina informe o motivo da parada. Todos os possíveis 

motivos de paradas da máquina são previamente cadastrados no sistema, assim o operador 

informa somente um código numérico na IHM para identificar o motivo da parada de 

máquina. 

Outra atribuição do operador é informar que ele está operando a máquina. Ele faz isso 

colocando o seu registro (número de inscrição na empresa), com uma senha, pelo teclado da 

IHM. Desta forma, o sistema identifica o operador responsável pelos eventos ocorridos na 

máquina. Sempre que um operador faz a sua entrada no sistema, é realizada a saída 

automática do operador que estava no sistema até o momento.  

Além disso, o operador também informa o número da nova ordem de produção e do 

lote de matéria-prima, sempre que a ordem de produção atual chega ao término ou é 

interrompida. No momento em que é digitada a ordem de produção na IHM, o sistema de 

chão-de-fábrica faz uma consulta em tempo real ao banco de dados do ERP a fim de validar 

essa ordem de produção e o lote de matéria-prima. Nesta consulta o sistema carrega também 

qual produto será produzido. Uma bobina em produção pode ser visualizada na Figura 8. 
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Figura 08 - Bobina em produção. Fonte: foto tirada na empresa, o autor. 

 

Ao terminar uma bobina, a máquina envia um segundo sinal, via sensor, para a IHM, 

para sinalizar o término da bobina. Ao receber o sinal, o sistema SFC envia a data e hora que 

a bobina foi finalizada, qual o operador que a produziu, a quantidade de matéria-prima 

utilizada, o peso da bobina e quanto tempo a máquina ficou parada para produzir essa bobina  

para o banco de dados e, além disso, imprime, pela IHM, uma etiqueta com código de barras 

contendo o número de série e demais informações da bobina, conforme ilustrado na Figura 

09. 

 
Figura 09 – Etiqueta de código de barras. Fonte: O autor. 
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Desta forma, a instalação da IHM é composta pela interface com a máquina, interface 

com o servidor, comunicação com uma impressora de código de barras e leitor de código de 

barras, conforme Figura 10. O leitor de código de barras é utilizado pelo operador para 

facilitar a entrada do número da ordem de produção, do lote, dos códigos de parada, etc. 

 
Figura 10 – Ligações da IHM. Fonte: O autor. 

 

Todas as informações coletadas no chão-de-fábrica pela IHM são enviadas para o 

servidor por uma rede sem fio Wi-Fi 802.11n. Quatro antenas tipo access point foram 

espalhadas pelo galpão fabril e interligadas via rede por um gerenciador de antenas, que tem a 

função de balancear a carga de pontos e intensidade de sinal entre as antenas. A área coberta 

pelas antenas é de aproximadamente 4000m2. A discussão dos detalhes técnicos de 

configuração da rede sem fio e das antenas estão fora do escopo dessa dissertação 

As informações das IHMs são recebidas no computador servidor por um serviço que 

as validam e as consolidam. Esse serviço insere as informações de produção, parada, entrada e 

saída de operador, entrada e saída de ordem de produção, refugos, entre outras que são  

enviadas pela IHM, no banco de dados do sistema SFC. O serviço também insere algumas 

informações de produção no banco de dados do ERP. A diferença é que o banco de dados do 



 
 

44

SFC recebe as informações de metros produzidos, em uma freqüência de aproximadamente 20 

segundos, já o banco de dados do ERP recebe os dados de produção somente quando a bobina 

é terminada, o que pode levar, aproximadamente, 20 minutos.  

O serviço de validação e consolidação das informações funciona em paralelo e é 

ativado por eventos enviados pela IHM. Desta forma, a IHM envia ou solicita as informações 

diretamente para o serviço que fica em estado de espera para entrar em funcionamento. Como 

nota, é importante comentar que as primeiras tentativas foram feitas utilizando sistema de 

varredura, o que deixou o sistema muito lento, provocando uma demora excessiva na 

utilização da IHM pelo operador. No sistema de varredura a IHM fica em estado de espera 

enquanto o serviço faz uma varredura para coletar as informações das IHM’s. Assim, a coleta 

de informações em uma IHM só é realizada após a varredura de todas as IHM’s anteriores. 

Assim que as informações coletadas são armazenadas, ficam disponíveis para 

visualização em uma interface web. Os usuários que acessam o sistema podem visualizar as 

informações da ordem de produção e situação da máquina em tempo real conforme Figura 11. 

Na Figura 11, pode-se observar a máquina, o produto que está em produção no 

momento, a quantidade planejada, a quantidade produzida, a quantidade refugada, o índice de 

OEE, a eficiência de ciclo, o percentual de parada, o percentual de refugo, o motivo da parada 

atual, a área responsável da parada atual, o alerta aberto pelo operador e o operador 

responsável pela máquina no momento. 
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3.4 Integração entre os sistemas 

 

A integração utilizada entre os sistemas se aproxima do modelo citado por Favaretto e 

Bremer (1997), no qual a integração ocorre entre o MRP e planejamento fino da produção, 

assim como entre o sistema de planejamento fino da produção com a coleta de dados do chão-

de-fábrica. Segundo os autores, esse modelo é bem amplo, pois pode ser utilizado na maior 

parte das empresas, desde as médias, que estejam iniciando o seu processo de integração, até 

conglomerados que processem grande quantidade de informações. 

Para Zhang et al. (2006), a individualidade existente entre esses sistemas dificulta a 

interação entre eles. Como será descrito adiante, a interação entre os sistemas teve que 

respeitar o funcionamento particular de cada um. 

A aplicação deste tipo de integração pode suportar a integração de todas ou quase 

todas as funções de uma empresa de manufatura. A utilização de um sistema gerenciador de 

base de dados permite o armazenamento de todas ou quase todas as informações de uma 

empresa. A aplicação destes sistemas requer um cuidadoso projeto de implantação devido à 

sua complexidade. Existem sistemas comerciais que se propõem a efetuar esta tarefa. 

Desta forma, foram utilizados sistemas independentes: um sistema de coleta de dados 

de chão-de-fábrica em tempo real (SFC), um sistema ERP e um sistema de simulação e 

planejamento de produção com capacidade finita (APS). A integração acontece entre o 

sistema de chão-de-fábrica e o ERP e entre o ERP e o sistema de simulação com capacidade 

finita, cada um operando com seu banco de dados específico, conforme Figura 12. 

Figura 12 – Integração com diferentes bancos de dados. Fonte: O autor. 

 

A seção 3.4.1 irá explorar a primeira seta da Figura 12, ou seja, a integração entre o 

SFC e o ERP e a seção 3.4.2 irá explorar a segunda seta da Figura 12, ou seja, a integração 

entre o ERP e o APS. 
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3.4.1 Integração entre os sistemas SFC e ERP  

 

O sistema ERP, existente na empresa em estudo, é composto por vários módulos, entre 

eles: contabilidade, recursos humanos, logística, controle de estoque, compras, vendas, 

planejamento de produção e produção. 

A integração do sistema SFC ou MES com o sistema ERP pode ser dividida em dois 

momentos, o primeiro pela captura das informações contidas no sistema ERP e o segundo 

pela gravação dos dados de produção no sistema ERP. Nos dois momentos o agente que faz a 

integração é o serviço do sistema SFC, que recebe as informações da IHM. A Figura 13 

demonstra a estrutura de integração entre esses sistemas: a base da pirâmide representa a 

coleta de dados pela IHM, o meio da pirâmide representa a interface e o banco de dados do 

sistema SFC e o topo laranja representa a interface e o banco de dados de sistema ERP. O 

filtro entre as partes da pirâmide representa o serviço do sistema SFC, pois ele faz a 

transferência de dados entre os sistemas. 

 
Figura 13 – Arquitetura de ERP integrado com chão-de-fábrica. Fonte: Urbano (2009). 

 

A captura de dados do sistema ERP é realizada no momento em que o operador da 

máquina informa o número da ordem de produção na IHM. Nesse momento, o serviço 

verifica se essa ordem de produção está válida para o equipamento em questão e, caso 

positivo, faz a abertura da ordem de produção e captura os dados de roteiro de produção, de 

cadastro do produto e tempo da produção padrão para a combinação ordem de produção x 

máquina x produto. Esses dados são copiados do ERP e gravados no banco de dados do SFC. 
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Ao validar a ordem de produção, é questionado ao operador o número do lote de 

matéria-prima. Assim que o operador informa o número do lote, o serviço do SFC verifica no 

sistema ERP a validade e a quantidade do lote em questão. Essas informações são extraídas 

diretamente do sistema ERP por meio de consultas diretas no banco de dados. 

A gravação de dados no sistema ERP é realizada ao término de uma bobina (ver seção 

3.3). Neste momento são feitas inserções no sistema ERP, contendo o número de série da 

bobina, a quantidade de metros e o peso da bobina, o operador que a produziu, a quantidade 

de matéria prima utilizada, o tempo para produzí-la e as paradas que ocorreram durante a 

produção. 

Os registros são realizados em momentos diferentes e em tabelas diferentes, para 

atender a característica do sistema ERP utilizado. A primeira tabela registra a movimentação 

de produção. A segunda tabela registra o número de série e o peso da peça. A terceira tabela 

registra a entrada de uma nova peça no estoque de produto acabado e a saída de matéria-prima 

do estoque de almoxarifado. Ao fim do preenchimento desta terceira tabela são enviadas as 

informações para o ERP efetuar o processo de controle de qualidade e inspeção da produção. 

Estas três tabelas são específicas deste ERP em particular e possuem a finalidade de 

efetuar a integração entre os sistemas. Para validar a informação é necessário executar um 

comando para que o próprio sistema ERP copie as informações inseridas nas tabelas de 

integração para as tabelas de produção oficiais.  

 

3.4.2 Integração entre os sistemas ERP e APS 

 

É senso comum que ao se planejar algo baseado em dados incorretos, o plano ficará 

inviável ou será realizado incorretamente. Favaretto e Vieira (2007) concluíram, por meio de 

uma pesquisa, que as informações utilizadas pela área de PCP possuem oportunidades para 

melhorias, o que certamente pode melhorar a qualidade do planejamento da produção e 

conseqüentemente o desempenho da empresa. 

Porém, que informações são essenciais para se planejar a produção fabril? Segundo 

Favaretto et al. (2011), a realização do planejamento depende de informações como: tempos 

de produção, quantidades em estoque e disponibilidade de recursos. Caso estas informações 

tenham problemas de qualidade (incorretas ou atrasadas), o planejamento da produção pode 

ser afetado. 

Assim, para o estudo de caso proposto, todos os pedidos e previsões de vendas são 

inseridos no sistema ERP pelo departamento de vendas. Feito isso, o ERP verifica a 
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disponibilidade de matéria-prima para atender a produção e faz o plano de compra ou 

fabricação da matéria-prima não disponível. Além disso, gera uma lista com todas as ordens 

de produção que devem ser executadas pela produção. Esta lista de ordem de produção 

contém o produto a ser produzido, a quantidade de peças e a data de entrega da produção. 

O sistema APS captura essa lista via arquivo e, de posse de todas as necessidades de 

produção, começa a alocar as ordens de produção nas máquinas verificando, para isso a 

disponibilidade de recursos como, por exemplo, a carga de cada máquina, a disponibilidade 

de um molde ou ferramenta, a disponibilidade de ponte rolante, etc. 

Pelos dados disponíveis de produção (tempos de produção, setup e índice de parada de 

cada máquina por produto) no ERP, o sistema APS também é capaz de escolher que máquina 

pode fazer um determinado produto de forma mais eficiente. 

Assim, com os dados de eficiência de cada máquina, a necessidade de produção e a 

disponibilidade de recursos, o sistema APS aloca as ordens de produção no parque de 

máquinas, visando otimizar o tempo de produção e setup dos produtos. Para visualização 

desta carga máquina o sistema gera um gráfico de Gantt conforme Figura 14. O gráfico de 

Gantt (em homenagem ao seu inventor H. L. Gantt, em 1917) é um gráfico de barras 

horizontais, essas barras representam as atividades realizadas ou a serem realizadas, o eixo 

horizontal representa o tempo e o eixo vertical as máquinas (no caso da Figura 14). Uma cor 

ou um código padrão podem ser utilizados para indicar uma característica ou um atributo da 

tarefa correspondente. Por exemplo, tarefas, que no atual seqüenciamento são completadas 

após a data de entrega, são coloridas com a cor vermelha (PINEDO, 1995). 
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Figura 14 – Gráfico de Gantt gerado pelo sistema. Fonte: Site do Fabricante. 

 

Uma grande vantagem da integração em tempo real entre o sistema de SFC e o sistema 

ERP é que o ERP gera uma lista a cada hora com a situação de cada ordem de produção. Isso 

possibilita ao sistema APS atualizar o gráfico de Gantt com a situação atual de cada ordem de 

produção, o que proporciona uma possível reprogramação da fábrica, em tempo real, no 

momento em que uma ordem de produção crítica passa a ficar atrasada. 
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4. Resultados e Discussão 

 

Para analisar as alterações nos indicadores fabris provocadas pela instalação e 

integração entre os sistemas, foi feito um levantamento, mês a mês, dos indicadores de 

produção ao longo do ano de 2010. Neste ano a empresa ainda não contava com um sistema 

automático para a coleta de produção em tempo real. Alguns dados de produção eram 

apontados pelos operadores de máquina em um diário de bordo (discutido na seção 2.4) e 

outros eram digitados diretamente pelos próprios operadores de máquina em computadores 

instalados no chão-de-fábrica. 

O sistema SFC foi instalado em outubro de 2010 e levou 3 meses para ajustar a sua 

integração ao sistema ERP. Neste período, foram realizados treinamentos para que a 

utilização do sistema passasse a fazer parte da cultura do dia-a-dia dos operadores. Pode-se 

considerar que o sistema passou a funcionar plenamente no começo de 2011. 

Acreditava-se que os dados apontados pelos operadores seriam muito diferentes dos 

dados coletados de forma automática, o que não foi percebido após a implantação do sistema. 

Segundo relatos dos gestores, o grande impacto da instalação foi a disponibilidade da 

informação em tempo real, o que permitiu uma tomada de decisão muito mais rápida diante 

das ocorrências do chão-de-fábrica. Outro grande benefício proporcionado pelo sistema foi a 

diminuição da mão de obra e da carga de trabalho para se fechar os indicadores diários, 

semanais e mensais. Antes do sistema era necessário que todos os operadores registrassem as 

informações e 3 funcionários da área de gestão fabril eram responsáveis por validar e digitar 

todas as informações em planilhas computacionais para geração de indicadores e gráficos da 

produção. Após a implantação do sistema essa atividade foi praticamente cancelada, ficando a 

cargo desses mesmos funcionários apenas verificar possíveis erros de inserção de informação 

no sistema por parte do operador, e ajudar na análise dos dados. 

Observa-se, nas Figuras de 15 à 25 um comparativo, mês a mês, dos indicadores da 

fábrica nos anos de 2010 e 2011. Nota-se que na nomenclatura das máquinas não há a 

Máquina 4, pois a mesma foi desativada. 

Este estudo de caso foi feito visando analisar o comportamento de alguns indicadores 

da fábrica ao longo de dois anos nos sete principais equipamentos desta empresa. Foram 

escolhidas as 7 máquinas gargalo, ou restrição, da empresa para fazer esse acompanhamento. 

Segundo Goldratt (1997), uma restrição é algo que pode limitar o desempenho da empresa. 

Portanto uma restrição é tudo aquilo que limita um sistema (no caso, a empresa) a caminhar 

em direção ao seu objetivo.  
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As máquinas que foram escolhidas como gargalo segundo a orientação de um estudo 

de Moellmann (2006), a operação gargalo foi definida de acordo com a capacidade de 

produção da máquina e de acordo com a restrição imposta por ela à produção da empresa. 

Além disso, são máquinas de maior valor financeiro, comparado a todas outras operações da 

empresa. 

Dessa forma, o grande objetivo do acompanhamento dos indicadores de eficiência 

OEE foi visando o incremento da produção nas operações gargalo e a conseqüente melhoria 

da produção como um todo. 

Na Figura 15 é possível verificar a evolução da quantidade de setup. Com um melhor 

planejamento e controle da produção, foi possível agrupar as peças similares para que fossem 

produzidas em seqüência, além do agrupamento de lotes que eram feitos separadamente, 

fazendo com que a quantidade média de setup mensal que era 96 setups/mês em 2010 fosse 

para 88 setups/mês em 2011. Em números absolutos, a quantidade de setup em 2010 foi de 

7229 contra 6121 em 2011, uma redução de 18,10 %. 

Segundo os engenheiros de produção da empresa, na operação de setup (atividade de 

troca de produto na máquina) a máquina deve ser limpa e vários parâmetros devem ser 

alterados o que , no caso das máquinas de impressão (tema deste estudo) é uma tarefa que 

pode demorar cerca de 40 minutos. Assim, todo setup, no caso estudado, implica um tempo 

de máquina parada. Dessa forma, quanto menor a quantidade de setup mais produtiva a 

empresa será.  
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Figura 15 – Quantidade de setup entre 2010 e 2011. Fonte: apontamentos fabris. 

 

Os resultados da Máquina 3 não foram considerados na análise apresentada na Figura 

15, pois sua instalação ocorreu somente em julho de 2010, impossibilitando um comparativo 

entre os dois anos. A evolução da Máquina 3 pode ser vista na Figura 16. 

 

 
Figura 16 – Quantidade de setup na Máquina 3. Fonte: apontamentos fabris. 
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Na Figura 17 podem-se observar os indicadores da Máquina 01. Ao analisar esses 

indicadores observa-se uma diminuição de 65% das horas paradas, chegando a uma diferença 

de 989 horas ao longo do ano. Esse resultado permitiu reduzir as horas de programação de 

trabalho de 7642 horas em 2010 para 6412 em 2011. Vale destacar que essa máquina teve 

uma produção aproximadamente 10% menor em 2011 se comparado a 2010, porém 

apresentou um redução de 20% em suas horas programadas. Isso significa que essa máquina 

trabalhou de forma mais eficiente, apresentando uma redução de 1229 horas programadas, 

que corresponderam a uma redução de somente 240 horas reais trabalhadas. A diminuição das 

horas programadas permitiu a empresa deixar de fazer hora extra nesta máquina.  

  

 
Figura 17–Indicadores da Máquina 01. Fonte: apontamentos fabris. 

 

Na Figura 18 pode-se observar os indicadores da Máquina 02. Ao analisar esses 

indicadores observa-se também uma sensível diminuição das horas paradas, 455 horas a 

menos de parada em 2011, o que representa uma diminuição de aproximadamente 22%. A 

máquina praticamente manteve as mesmas horas de programação de trabalho, em comparação 

com 2010, porém, aumentou sua produção em 23%, produzindo 362 toneladas a mais em 

2011. 
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Figura 18 – Indicadores da Máquina 02. Fonte: apontamentos fabris. 

 

Na Figura 19 pode-se observar os indicadores da Máquina 03. Ao analisar esses 

indicadores observa-se que essa máquina passou a operar em julho de 2010, o que não 

permite uma comparação entre o ano de 2010 e o ano de 2011. Porém, é possível observar 

uma redução no tempo de parada, saindo de 225 horas/mês em janeiro de 2011, tendo uma 

redução neste tempo, mês a mês, chegando a operar 3 meses com menos de 150 horas 

paradas.  
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Figura 19 – Indicadores da Máquina 03. Fonte: apontamentos fabris. 

 

Na Figura 20 podem-se observar os indicadores da Máquina 05. Como nas outras 

máquinas, é possível observar uma diminuição nos tempos de parada de máquina, 

principalmente, de junho a dezembro de 2011, comparado com o mesmo período de 2010. 

Essa máquina teve 2672 horas de parada em 2010 e 2082 horas paradas em 2011, uma 

redução de 589 horas. A redução do tempo de parada fez com que a máquina obtivesse um 

acréscimo de aproximadamente 20% em sua quantidade produzida, saindo de 1304 toneladas 

em 2010 para 1566 toneladas em 2011. Apesar desse aumento na produção essa máquina 

ainda teve uma redução de 349 horas planejadas em 2011. 
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Figura 20 – Indicadores da Máquina 05. Fonte: apontamentos fabris. 

 

Na Figura 21 pode-se observar os indicadores da Máquina 06. Nota-se que houve uma 

redução no tempo de planejamento de 132 horas, porém, como a máquina reduziu as horas 

paradas em 561 horas, ela obteve um acréscimo de 429 horas de produção real, o que 

proporcionou um aumento de 8% no volume produzido, que corresponde a 82 toneladas.  

 
Figura 21 – Indicadores da Máquina 06. Fonte: apontamentos fabris. 
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Na Figura 22 pode-se observar os indicadores da Máquina 07. A Máquina 07 foi a 

máquina que sofreu menos impacto com a instalação do sistema. Vale ressaltar que como essa 

máquina fica em um galpão separado, a resposta da tomada de ação para se corrigir uma 

parada nesta máquina não é tão rápida como nas demais. Mesmo assim, ao analisar a 

tendência de horas paradas, percebe-se que há uma melhora significativa. Porém os 

indicadores médios de um ano para o outro permaneceram muito próximos.  

 
Figura 22 – Indicadores da Máquina 07. Fonte: apontamentos fabris. 

 

Finalmente, na Figura 23 podem-se observar os indicadores da Máquina 08. Nesta 

máquina houve uma redução de 6% de horas programadas e um aumento de 6% de produção. 

Com o aumento de produção das outras máquinas, foi possível tirar um pouco das horas 

extras da Máquina 08. Desta forma, a máquina fica disponível para receber mais serviço em 

momentos de pico de produção.  
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Figura 23 – Indicadores da Máquina 08. Fonte: apontamentos fabris. 

 

A empresa somente passou a usar o indicador de OEE a partir de junho 2010. Ao se 

analisar o OEE de junho de 2010 até dezembro de 2011, percebe-se a melhora desse indicador 

conforme a reta de tendência na Figura 24. Para comparar o mesmo período entre 2010 e 

2011, foi feita a média do indicador somente entre os meses de junho a dezembro, como pode 

ser observado na Figura 25. 

Dessa forma, tem-se a média do indicador de junho a dezembro de 2010 em 44,48% e 

de 47,71% em 2011. Segundo Hansen (2006) e Hernandes e Pereira (2011) 1 ponto percentual 

de ganho de OEE pode representar, em média, 3% no aumento do faturamento líquido. 

Segundo este estudo pode-se dizer que a empresa obteve, ao longo dos 7 meses estudados, um 

aumento de 3,23 pontos percentuais no OEE médio, o que representa aproximadamente um 

aumento de 7% no OEE o que pode refletir um aumento de aproximadamente 21% de 

aumento em seu faturamento liquido. Infelizmente, os dados contábeis da empresa estudada 

não foram cedidos para esta pesquisa, desta forma não foi possível comprovar o real ganho 

contábil do trabalho realizado. 
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Figura 24 – Evolução do OEE ao longo de 19 meses. Fonte: Apontamentos fabris. 

 

 
Figura 25 – Comparativo OEE, jan à jul de 2010/2011. Fonte: Apontamentos fabris. 

 

 Para se certificar que o aumento no OEE não ocorreu devido ao acaso, foi realizado 

um teste t para pares de médias, considerando variâncias equivalentes, para os valores de OEE 

nos anos de 2010 e 2011, apresentados na tabela 1. Esse teste permite verificar se a diferença 

entre as médias dos valores de OEE em 2010 e 2011 são significativamente diferentes de zero 

(MONTGOMERY, 2008). Para tal, é realizado um teste de hipóteses no qual são avaliadas 

duas hipóteses sobre a diferença entre os valores médios nos anos de 2010 (μ2010) e 2011 

(μ2011): 
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Hipótese nula    H0:   μ2010 – μ2011 = 0 

Hipótese alternativa   H1:   μ2010 – μ2011 ≠ 0 

 

Tabela 02: resultados de OEE para 2010 e 2011. Fonte: Apontamentos fabris. 
Número de 

observações 
Ano 2010 Ano 2011 

1 40,9000 44,8000 

2 43,2638 47,2000 

3 44,7000 47,6121 

4 49,5000 48,6356 

5 45,7000 50,0417 

6 44,4000 48,5000 

7 42,9000 47,2000 

  1x = 44,4805 2x = 47,7128 

  1S =2,693684 2S = 1,62868 

 

 Neste caso, a estatística apropriada para comparar as médias dos dois tratamentos é 

dada por (7): 

 

          (7) 

na qual 1x  e 2x são as médias e 1n  e 2n  os tamanhos das amostras obtidas em 2010 e 2011, 

respectivamente. 2
pS  é uma estimativa do valor da variância comum e é calculada como em 

(8), a partir dos valores das variâncias amostrais individuais 2
1S  e 2

2S . 

 

        (8) 

 

  Assim, considerando uma confiança estatística de (1‐α)%,  a hipótese nula H0 é 

rejeitada se o valor da estatística 0t , calculada em (7), for absolutamente maior que 
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, isto é , na qual  é o ponto relacionado a uma 

probabilidade superior de α/2% na distribuição t  com  graus de liberdade, 

conforme ilustrado na Figura 26. 

 

Figura 26 - região de rejeição da hipótese nula na distribuição t  com  graus de 

liberdade. Fonte: Montgomery, 2008. 

 

 Neste trabalho, os resultados foram obtidos no aplicativo estatístico Minitab® e estão 

apresentados na Figura 27. 

 

Figura 27 - Resultados teste t  no Minitab. Fonte: O Autor. 

 

  Como o valor da estatística 0t  (T-Value na Figura 27) igual a -2,72 é, em valor 

absoluto, maior que = 2,179 a hipótese nula de igualdade entre as médias pode ser 

rejeitada. Assim, com uma confiança de 95%, há evidências para concluir que os valores 

médios de OEE são realmente diferentes e que as diferenças observadas não podem ser 
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atribuídas exclusivamente ao acaso. A mesma conclusão pode ser obtida observando que o P-

Value = 0,019 é menor que o nível de significância α especificado, ou ainda, verificando que 

o intervalo (-5,82; -0,64) de confiança 95% para a diferença entre as médias não contém o 

ponto zero (Figura 28). 

 

 

Figura 28 - Intervalo de confiança 95% para a diferença entre as médias (não contém o ponto 

zero). Fonte: O Autor. 

 

  Para validar o procedimento acima é preciso verificar ainda se as duas amostras 

analisadas possuem distribuição normal. A hipótese de normalidade é necessária para 

realização do teste t , mas desvios moderados da normalidade não afetam significativamente o 

procedimento (MONTGOMERY, 2003). Resultados correspondentes são apresentados 

graficamente na Figura 29. Como os gráficos de probabilidade Normal apresentam tendência 

linear, pode-se assumir que não existe problema com a hipótese de normalidade. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 29 - gráficos de probabilidade Normal – (a) ano de 2010 e (b) ano de 2011. Fonte: O 

Autor. 

 

É importante ressaltar que as melhorias que ocorreram foram resultados de trabalhos 

desenvolvidos pelas áreas de melhoria contínua da empresa. Um dos resultados gerados pela 

implantação do sistema  foi a agilidade e a disponibilidade dos dados, além de livrar  mão de 

obra para que os mesmos pudessem realizar tais atividades. É consenso entre todos que 

participaram deste trabalho que o aumento da produtividade foi fruto do trabalho das pessoas 

envolvidas no processo.  
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Foi acordado que a empresa continuará utilizando o sistema após a realização deste 

estudo de caso. 
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5. Conclusões 

 

Este trabalho mostrou como a implantação de um sistema de coleta automática de 

dados de chão-de-fábrica pode afetar os indicadores de produtividade de uma empresa. Assim 

como a possibilidade de se integrar um sistema de coleta de dados de chão-de-fábrica com 

sistemas ERP e APS. 

Pode-se concluir que este processo de integração não é muito simples de ser realizado, 

tanto que no decorrer deste trabalho foram realizados inúmeros ajustes para adequação das 

particularidades de cada sistema. Porém, é possível que a integração permita uma 

maximização da utilização dos três sistemas. 

A informação em tempo real proporcionou, para as pessoas envolvidas na produção e 

no planejamento, uma possibilidade de reação imediata a qualquer problema que ocorra no 

chão-de-fábrica, assim como uma base para cálculos de planejamento de produção e dados 

para realização de plano de ação. Isso proporcionou um aumento de aproximadamente sete 

por cento em sua eficiência global. 

Com a realização deste trabalho, a empresa obteve uma mudança de cultura, em que os 

operadores de máquina passaram a se preocupar mais com a qualidade da informação fabril. 

Esse processo fez com que todas as áreas da empresa passassem a observar o impacto das 

suas ações individuais no conjunto da fábrica como um todo. 

Por se tratar de um estudo de caso, os resultados apresentam uma pequena 

possibilidade de generalização. Porém, com o fácil acesso aos dados fabris em tempo real, é 

possível que uma empresa que faça a implantação de um sistema de coleta automática em 

tempo real, tenha uma grande possibilidade de aumentar a sua produtividade. 

Como trabalhos futuros, pretende-se: 1) Avaliar o impacto da implantação desse tipo 

de sistema em outros setores industriais; 2) Fazer a integração direta com sistemas APS sem 

passar pelo ERP; 3) Realizar a descrição detalhada dos aspectos técnicos de integração entre 

os sistemas. 
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