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Resumo: O reconhecimento da manufatura como função de extrema importância para 
alavancar a competitividade torna-se cada vez mais importante frente ao cenário competitivo 
no qual as empresas se encontram. Percebe-se que a competitividade acirrada vem exercendo 
pressão sobre os sistemas de manufatura no sentido de buscar novas formas de 
gerenciamento do trabalho com a integração dos sistemas de informação que propiciem o 
aumento de sua eficiência nas empresas manufatureiras. Este trabalho tem como objetivo 
analisar a utilização de indicadores da manufatura utilizando a coleta automática de dados e 
o monitoramento de chão de fabrica em tempo real. Neste sentido, o texto mostra através de 
um estudo de caso em uma empresa metalúrgica, o alinhamento entre os indicadores de 
desempenho e as prioridades competitivas da manufatura. Além disso, aponta-se a gestão 
adotada e os respectivos resultados da empresa em estudo a partir da utilização do sistema 
PCP Master na tomada de decisão no chão de fábrica. 
Palavras-chave: Estratégia de manufatura; indicadores; tempo real. 

1. Introdução 
Qualquer estratégia adotada por uma empresa deve ser desenvolvida incluindo uma 

estrutura de acompanhamento e/ou controle. O desenvolvimento de controles tem como 
finalidade apresentar como está o andamento das atividades, o cumprimento de prazos e 
principalmente se as metas estabelecidas serão alcançadas conforme o planejado. Estabelecer 
parâmetros de comparação, entretanto, tem dificuldades próprias e nem sempre refletem 
exatamente o que seria desejado que representassem. 

A manufatura, por sua vez, tem se utilizado de indicadores para controlar o dia-a-dia 
dos processos de produção e aproveitando a tecnologia desenvolvida ao longo dos anos para 
construir sistemas especialmente sofisticados para aquisição de dados que capturam todos os 
dados possíveis na linha de produção, para serem analisados durante a produção. 

Assim, o propósito desde artigo é analisar o sistema de aquisição de dados e a 
utilização de alguns indicadores construídos através de índices coletados em um sistema de 
coleta automática de dados em tempo real para o acompanhamento de estratégias da 
manufatura utilizados em uma empresa metalúrgica e seus significados como controle da 
execução da estratégia. 

 
2. Objetivo Geral 

Apresentar o alinhamento entre os indicadores de desempenho e as prioridades 
competitivas da manufatura. 

 
3. Estratégia na manufatura 

Para Ansoff e McDonnell (1993), com a construção de estratégias, pode-se analisar as 
perspectivas da organização, identificando-se tendências, ameaças, oportunidades, e 
descontinuidades que possam alterar as tendências históricas para garantir êxito em seu 
futuro. A construção de estratégias, num enfoque sistemático, torna-se cada vez mais 
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essencial para administração posicionar e relacionar a organização a seu ambiente de modo 
que garanta seu sucesso continuado. 

A estratégia, face à evolução cada vez mais rápida da sociedade e diante do contexto 
sócio econômico marcado pela globalização, necessita de metodologias, técnicas e 
procedimentos que visem preparar as organizações para sobreviverem e se sustentarem neste 
novo cenário, por isso, a importância em discutir qual o papel da atividade de planejamento, 
das estratégias adotadas, da operacionalização e das formas de controle e acompanhamento da 
execução. Acredita-se que com estratégias consistentes e execução cuidadosa e controlada 
seja possível melhorar o desenvolvimento das organizações. 

O planejamento, neste sentido, é a forma que as empresas têm de aprender sobre o 
setor em que atuam, com o intuito de melhorar a sua posição competitiva. Sendo assim, o 
sistema de planejamento adotado é um ingrediente crucial de sua capacidade de resposta 
porque determina o modo pelo qual a empresa percebe os desafios ambientais, decide o que 
fazer e põem em pratica suas decisões. 

Desta forma, para conduzir uma organização, são necessários os melhores julgamentos 
e práticas por parte dos gestores, sobretudo nos momentos em que os ambientes estão sujeitos 
a mudanças rápidas e turbulências que geram um clima de incerteza para a tomada de 
decisões, provocando uma situação em que, cada vez mais, as organizações são forçadas a 
adotar ações rápidas que acompanhem as mudanças constantes do ambiente. 

A manufatura, segundo Davis et.al. (2001) e Alburquerque e da Silva (2002), não é 
diferente de outras áreas das organizações, devendo determinar como irá contribuir para gerar 
a vantagem competitiva planejada. Segundo Womack e Jones (1996), em meados da década 
de 70, o modelo de produção em massa entrou em crise, sendo substituído pelo modelo 
japonês de produção enxuta. Desde então o cenário sócio–econômico sofreu mudanças de 
forma rápida, complexa e constante em relação à experiência anterior, de forma que o 
ambiente externo passou a receber atenção especial dos administradores das empresas. 

Assim, a manufatura deve tomar decisões que reflitam a prioridade competitiva 
escolhida para cada produto, o posicionamento do sistema de produção e o foco da produção 
(Gaither e Frazier, 1999). Hayes e Wheelwright (1984) citado por Silveira (1996) apresentam 
os estágios para consolidar as estratégias de manufatura: 

• Estágio 1: minimizar o potencial negativo da produção (internamente neutro) 
• Estágio 2: alcançar paridade com competidores (externamente neutro) 
• Estágio 3: prover suporte real para a estratégia de negócio (suporte interno) 
• Estágio 4: busca de vantagem competitiva baseada na produção (suporte externo) 

Ansoff e McDonnell (1993) levantam ainda a necessidade da mensuração de 
desempenho da execução das estratégias. Segundo Ansoff e McDonnel (1993), a função de 
controle auxilia na execução de quatro ações importantes: corrigir o desempenho, determinar 
uma mudança de metas, ditar um reexame da estratégia e exigir a reprogramação das 
operações. Keelling (2002) acrescenta que o controle tem a função de otimizar a utilização 
dos recursos de tempo, custo e qualidade, além de permitir um melhor entendimento dos 
trade-off’s resultantes dos ganhos em cada um dos recursos. A Figura 1 apresenta a tríade 
custo, tempo e qualidade sobre duas representações: o triangulo eqüilátero representa as metas 
estabelecidas e o triangulo retângulo representa os resultados obtidos. As setas destacam as 
alterações entre o planejado e o obtido mostrando ao gestor que algo não está se comportando 
adequadamente. 

Para atingir os objetivos e as metas pretendidas pela organização, além da elaboração 
de programas viáveis de serem implantados, faz-se necessário mensurar e avaliar os 
resultados organizacionais de forma a obter melhores condições de responder aos interesses 
da sociedade em geral, através de melhores resultados e maior satisfação junto aos clientes, 
fornecedores e parceiros, com uma equipe mais comprometida, usando os recursos de modo 
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mais efetivo. Tenta-se, desta forma, alcançar o diferencial competitivo da organização através 
do foco em resultados, excelência do desempenho e o aprendizado contínuo, preparando a 
organização para responder aos desafios futuros. 

FIGURA 1 – Relações entre tempo, custo e qualidade 
Fonte: Adaptado de Keelling (2002) 
 
3.2 Indicadores 

Segundo Kazandjian e Vallejo (2004), indicadores são úteis quando se tem objetivos 
bem definidos para as perguntas que estão sendo feitas. Por exemplo, produtividade, como 
uma relação de peças/dia (por exemplo) é um excelente indicador para a pergunta: quantas 
peças foram produzidas hoje? Entretanto, se a questão for: quantas peças boas conseguiu-se 
entregar hoje? Produtividade não nos responde esta pergunta, visto que peças rejeitadas e 
retrabalhadas não seriam refletidas pelo indicador. A função óbvia do indicador de “indicar” 
deve ser acompanhado de uma ampla análise em conjunto das áreas que operam o indicador, 
para interpretar quais resultados que compõem o indicador precisam de atenção posterior. 
Encontra-se, também, referências que mostram sinalizador como um sinônimo de indicador, 
pela capacidade de referenciar “a alguma coisa” que o sinalizador e indicador possuem: o 
indicador de manufatura faz referência as definições estabelecidas pelos próprios usuários dos 
números. 

Kligerman et al. (2006) acrescenta que os indicadores são desenvolvidos pela 
necessidade de tratar a informação para entender fenômenos complexos, “... tornando-os 
quantificáveis e compreensíveis de maneira que possam ser analisados, utilizados e serem 
transmitidos ...”. 

Kligerman et al. (2006) ainda dá aos indicadores algumas características: serem os 
mais específicos, sensíveis a mudanças especificas, cientificamente confiáveis, imparciais e 
representativos das condições de interesse, além de propiciar o máximo de benefício e 
utilidade. Trzesniak (1998), define como características a priori de um indicador: 

• Relevância: deve retratar um aspecto importante, essencial, critico do processo; 
• Gradação de intensidade: deve variar suficientemente no espaço dos processos de 

interesse; 
• Univocidade: deve retratar com total clareza um aspecto único e bem definido do 

processo; 
• Padronização: a geração do indicador deve basear-se em um procedimento único, bem 

defino e estável no tempo; 
• Rastreabilidade: os dados utilizados para construir o indicador, os cálculos efetuados e 

os nomes dos responsáveis pela coleta devem ser registrados e preservados. 
Já os índices, apesar de não encontrar-se uma distinção clara entre indicadores e 

índices, serão tratados neste texto como uma série de observações e utilizados para visualizar 
um nível de uma realidade quantificável. Assim, seria possível encontrar indicadores 
compostos de diversos índices. Desta forma, o indicador é mais qualitativo e o índice, 
requerendo medidas, são mais quantitativos.  
3.2.1 Alguns indicadores e índices típicos da manufatura 

Custo 

Qualidade Tempo 
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A manufatura apresenta alguns indicadores e índices que são frequentemente 
utilizados para acompanhar seu desempenho. A Tabela 1 apresenta alguns indicadores, suas 
definições e os índices que são utilizados em sua composição. 
 
TABELA 1 – Alguns indicadores típicos de producao. 

Indicador Definição Índices 
Produtividade Quantidade de produtos ou serviços 

produzidos com os recursos 
disponíveis. 

Normalmente baseado no índice 
número de peças produzidas, 
quando calculado sobre uma 
unidade de tempo. Exemplo: 
peças/h. 

Capacidade de produção Capacidade limite máxima de 
produção de bens ou execução de 
serviços de uma empresa. 

Usualmente calculado através de 
uma relação entre o tempo padrão 
(tempo de operação – outro índice, 
definido como o tempo “seco” de 
execução de uma atividade - 
acrescido de descansos, redução da 
capacidade de trabalho, etc.) e o 
tempo de trabalho que é 
determnado. 

Acuracidade de estoque Relação entre as informações 
disponibilizadas pelo computador e 
as quantidades reais dos estoques. 

Normalmente um percentual. 

Lead time Extensão de tempo necessário para 
renovar o estoque de um material a 
partir do momento em que a 
necessidade de um material 
adicional é sentida, até que o novo 
pedido do material esteja em 
estoque e pronto para uso. 

Calculado como a soma dos tempos 
padrão individuais determinados 
para cada operação de uma linha. 

Fonte: Adaptado de Gaither e Frazier (1999).  
 

4. Sistemas de informação 
Um sistema de informação (SI) pode ser definido como qualquer sistema que tenha 

informações como entrada visando gerar informações como saída (Melo, 1999). Na área de 
SI, muitos autores destacam aplicações voltadas apenas para fins de suporte gerencial visando 
a utilização em planejamento, análise e processo decisório. Outros tantos autores, oriundos da 
área de informática, tratam os sistemas de informação como meros sistemas informatizados, 
totalmente vinculados a ferramenta computador e colocam a tecnologia da informação como 
principal componente de um SI. 

Um SI é composto por três componentes básicos que se inter-relacionam com o intuito 
de atender a definição anteriormente citada. São eles, organizações, pessoas e tecnologia da 
informação. As organizações são descritas como um conjunto de procedimentos, pessoas e 
recursos focados em atingir determinados objetivos. As pessoas executam tarefas dentro da 
organização e a tecnologia da informação é o conjunto de conhecimento que auxilia os outros 
componentes a desempenhar suas funções (Laundon, 2000). A tecnologia, deve ser entendida 
como conhecimento aplicado e carrega o conhecimento necessário para a gerir uma 
organização, as informações necessárias e o conhecimento do processo de transformação. 
Desta forma, o papel dos sistemas de informação é muito mais amplo e aplicado em 
ambientes até mesmo onde o trabalho possa ser executado com auxilio de outras tecnologias, 
mais simples, tais como o lápis e o papel. 

Conforme Cordeiro apud Ronzelli (1998) “Se a ciência e a técnica tem por objetivo 
conhecer e dominar a natureza para melhor servir o ser humano, o cientista e o técnico não 
podem ficar enclausurados, devem socializar seu saber e sua técnica” para que, desta forma, a 
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criação, distribuição e análise de informações permitam, em qualquer atividade, a 
compreensão, utilização e melhoria dos processos. Assim, a tecnologia tem como utilidade 
estender os sentidos do homem apresentando uma visão mais clara do mundo em que 
vivemos, reflexo direto da capacidade dos usuários de organizar e sistematizar a criação e uso 
de informações pertinentes as suas atividades. 

Assim, o desenvolvimento do computador nos últimos 30 anos trouxe novas 
perspectivas com relação à facilidade de produção e divulgação de informações, permitindo 
relacionar um volume muito grande de dados baseados em regras pré-determinadas ou 
identificar possíveis relações entre os dados. Estas regras, por sua vez, são geradas a partir de 
modelos definidos em algum momento do projeto do SI e estão relacionados com os objetivos 
para o qual a informação será utilizada, com os usuários desta informação e com o tipo de 
processamento que será executado com os dados para gerar a informação. 

Aproveitar-se desta capacidade do computador como ferramenta capaz de processar 
dados e auxiliar o especialista humano nas atividades de análise não é uma novidade. Sendo 
assim, pode-se adotar uma definição mais completa de um SI, apresentada por Laudon (1998) 
como sendo um “conjunto de componentes inter-relacionados trabalhando juntos para coletar, 
recuperar, armazenar e distribuir informações com a finalidade de facilitar o planejamento, o 
controle, a coordenação, a análise e o processo decisório em empresas e organizações.” 

Desta forma os sistemas de informação são, freqüentemente, utilizados em aplicações 
onde informações vitais devam ser organizadas e distribuídas para que as pessoas certas 
recebam as informações certas nos momentos certos. Entretanto, efetivamente, um SI pode 
funcionar sem um computador. Atualmente, a execução de algumas tarefas desta forma 
consumiria um tempo interminável de manipulação e processamento de dados, por um 
número incontável de pessoas, o que já caracteriza um motivo mais que suficiente para 
garantir a utilização da grande capacidade de processamento e das características de 
conectividade do computador, permitindo aos usuários obter a informação correta, na hora 
certa. 
4.1 Tipos de sistemas de informação 

Laudon (2000), McLeod (1999), Jessup (1999), Melo (1999) e Furlan (1997) 
classificam os sistemas de informação baseados nas relações existentes entre o sistema e o 
nível do usuário na organização ou na relação entre o sistema e o valor que ele terá para a 
organização. A seguir, apresenta-se esta classificação e, lembrando não ser esta a única 
encontrada, mas a que aparece com mais freqüência. 

• TPS: Transaction Process System ou Sistema de Processamento de Transações – são 
sistemas que tem por função armazenar os dados relacionados às atividades 
operacionais de uma empresa. São sistemas deste tipo que são responsáveis por 
abastecer com dados todos os outros sistemas e são, normalmente, utilizados pelo 
pessoal operacional. Exemplos de sistemas do tipo TPS são os sistemas de 
contabilidade, finanças, cadastros em geral, movimentações bancárias, etc. 

• MIS: Management Information System ou Sistema de Informações Gerenciais – são 
sistemas que reúnem dados obtidos do TPS para gerar relatórios gerenciais com o 
intuito de auxiliar no planejamento, controle e tomada de decisão em nível gerencial. 
São exemplos de sistemas do tipo MIS, os sistemas integrados de gestão que 
atualmente são instalados nas empresas. 

• DSS: Decision Support System ou Sistema de Apoio à Decisão – são sistemas que 
operam informações com o intuito de auxiliar no processo decisório de uma 
organização, permitindo a utilização de métodos científicos e analíticos para a tomada 
de decisão. Utiliza-se de informações internas e externas a empresa e ajudam na 
construção de decisões de forma interativa e rápida. São exemplos de sistemas do tipo 
DSS os conhecidos ExpertChoice, Analytica, DecisionPro, entre outros (Bhargava, 
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1999). 
Cada um destes sistemas, funcionando de forma independente ou interligada, trouxe as 

muitas vantagens que estão sendo aproveitadas em diversas áreas e colocaram a informática 
como estrutura fundamental para a manutenção das operações da empresa, na viabilização de 
novas estratégias de negócios e parceira no desenvolvimento constante de novas aplicações, 
procurando obter informações em tempo real, reduzindo custos, melhorando a produtividade 
e, controlando o fluxo de materiais e de informações (Cazarini, 1997). 

Segundo O’Brien (2001) os Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) fornecem apoio aos 
tomadores de decisão através de modelos analíticos, bancos de dados especializados, insights 
e modelagem para decisões semi-estruturadas e não-estruturadas. 

Diferente dos SAD, os Sistemas de Informações Gerenciais (SIG) tem uma função 
mais operacional, de armazenamento e processamento. A Tabela 2 apresenta algumas das 
diferenças entre SIG e SAD. 

 
TABELA 2 - Características dos sistemas de informação SIG e SAD 

Características do sistema SIG SAD 
Apoio à decisão Informações sobre desempenho da 

organização. 
Informações e técnicas para analisar 
problemas específicos. 

Freqüência Periódicas, por demanda. Quando necessário, respostas 
interativas. 

Formato Fixo. Flexível e adaptável. 
Usuários Média gerencia. Staff. 
Programadores Requer equipes multidisciplinar de 

modelagem, implantação e 
programação. 

Não requer pessoal especializado 
para programação. 

Entrada Grande volume de dados. Pequeno volume de dados. 
Processamento Manipulação de dados (modelos 

simples). 
Modelagem analítica de dados (). 

Saída Relatórios resumidos. Análise de decisões (consultas). 
Fonte: Adaptado de Laudon, 2000, e O’Brien, 2001. 

 
Alter (1999) define os estágios por que passa um SI ao longo de sua vida que refletem 

diretamente as características descritas acima . São eles: 
• 1o estágio, automação: quando se enxerga os sistemas de informação como uma 

oportunidade para automatizar a execução das tarefas que eram executadas 
manualmente. 

• 2o estágio, informação: quando os sistemas de informação começam a ser utilizados 
como um veículo para auxiliar no aprendizado, armazenamento e divulgação de 
informação interna. 

• 3o estágio, estratégia: quando os sistemas de informação estão plenamente integrados 
ao dia-a-dia da empresa, auxiliando a organização a alcançar e executar suas funções 
de planejamento e suporte. 
Empresas que estão no primeiro estágio tem ainda um comprometimento muito grande 

com a divulgação dos propósitos de utilização do sistema com o intuito de evitar falhas 
causadas pela minimização de esforços com o abastecimento de dados no sistema. De certa 
forma, instruir sobre os propósitos do sistema é fazer com que a missão da empresa seja 
compreendida e o papel de cada um para que ela seja alcançada. 

Cada autor, por sua vez, menciona uma série de preocupações como os pontos chave 
de análise relativos ao desenvolvimento de um SI com o intuito de permitir que o 3o estágio 
seja atingido sem grandes modificações na estrutura e permitindo um ganho máximo. 
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Assim, o ponto chave para o desenvolvimento de um SI é obter uma visão efetiva do 
todo. Conforme Laudon (2000), Alter (1999), Jessup (1999), Beuren (1998), Furlan (1997), o 
projetista de um SI deveria basear seu desenvolvimento em atender a missão da empresa. 
Kotler (1998) define a missão em função da atividade-fim desempenhada pela empresa a qual, 
raramente, é alterada diferentemente dos objetivos de uma empresa que são determinados de 
acordo com o momento, em função de cumprir a missão (Furlan, 1997). Extrapolando esta 
idéia para a engenharia de software, pode-se dizer que os sistemas baseiam suas análises de 
requisitos mais nos objetivos (temporários) dos usuários e menos na missão real do sistema, a 
qual deveria ser vinculada a visão global do problema em questão. Como os sistemas não são 
desenvolvidos em tempo zero verificou-se que no momento em que ficam prontos já não 
atendem mais aos objetivos e assim terminam por não serem utilizados ou utilizados 
parcialmente. 

 
5. Estudo de caso 

Apresenta-se, a seguir, a descrição e análise critica do uso de indicadores e seu 
relacionamento com a estratégia da empresa estudada. 
5.1 Descrição da estratégia adotada 

O caso estudado refere-se a uma empresa do ramo automobilístico, pertencente a um 
grupo multinacional. A organização em estudo é uma unidade industrial destinada à 
fabricação de componentes para as montadoras de veículos voltados ao mercado de 
automóveis de passeio.  

A estratégia da manufatura é definida de acordo com as orientações definidas pela 
estratégia corporativa da organização. Tendo como visão “Ser o melhor fornecedor da 
indústria automotiva através da Satisfação do cliente, Alavancar estruturas de menor custo e 
Desenvolver as melhores pessoas”. 

Para que a Manufatura possa contribuir para a competitividade da organização, a 
empresa formaliza como prioridades competitivas principais: o custo, a qualidade e a 
distribuição. Esta última entendida principalmente como velocidade de entrega e 
confiabilidade de entrega. 

Para que cada setor da Manufatura possa contribuir e tomar as decisões alinhadas com 
a estratégia global, as prioridades competitivas foram desdobradas em indicadores, conforme 
apresenta a Tabela 3, que demonstra como se processa o alinhamento entre indicadores de 
desempenho e as respectivas prioridades competitivas. 

Os principais indicadores de qualidade utilizados pela empresa para acompanhar a 
prioridade Qualidade são a Qualidade medida em PPM (Partes Por Milhão) e Reclamação de 
clientes. O indicador Qualidade é construído pelos índices Retrabalho, Sucata e Peças 
Produzidas por hora. A Tabela 4 apresenta esta relação entre os indicadores e índices para 
alguns dos indicadores citados na Tabela 3. Os indicadores são construídos com base em 
relações matemáticas simples entre os índices. 

Observando as Tabelas 3 e 4, percebe-se que alguns índices têm maior 
representatividade, visto que participam da composição de diversos indicadores. É o caso de 
Peças defeituosas com recuperação, por exemplo, que participa da composição dos 
indicadores OEE, Produtividade, Qualidade, etc.. Desta forma, alterações nestes índices 
podem significar ganho ou prejuízo em diversos indicadores simultaneamente, o que 
determina uma preocupação maior da empresa com a obtenção, manutenção e avaliação dos 
resultados destes índices. 

Complementando o Sistema de Medição e Avaliação de Desempenho, o 
acompanhamento dos indicadores da empresa em estudo é feito mensalmente por parte dos 
gestores, sendo utilizado para monitorar as atividades gerais da empresa e para avaliar os 
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resultados de suas estratégias. Este acompanhamento é realizado em uma reunião mensal, na 
qual cada supervisor da área apresenta para os Diretores, Gerentes, Engenharias e 
Manutenção da empresa o desempenho obtido nos seus indicadores, o motivo deste 
desempenho e as ações que foram e estão sendo tomadas para as eventuais correções de rumo 
que se mostrarem necessárias. Por outro lado, o acompanhamento dos indicadores pelo 
pessoal operacional é realizado em tempo-real visando, além de manter os processos estáveis, 
garantir os resultados gerais apresentados nas reuniões mensais. 

 
TABELA 3 – Os principais indicadores representativos das prioridades competitivas 

Prioridades competitivas  
Qualidade Distribuição Custo 

Eficiência Operacional Máxima 
(Overall Equipament 
Efectiveness – OEE) 

UP TIME do equipamento 
Qualidade (PPM) 

Produtividade 
Sucata 

Supply Spending 
Giro de estoque 

In
di

ca
do

re
s 

Reclamação de clientes 

Atendimento de entrega 
ao cliente 

Índice de hora-extra 
 

TABELA 4 – Relação entre indicadores e índices. 
INDICADORES 

ÍNDICES Up time (%) OEE (%) Produtividade Qualidade Retrabalho Sucata 
Tempo de setup X X     
Parada de quebra de 
máquinas X X     

Parada de quebra de 
ferramentas X X     

Parada por falta de 
insumo X X     

Parada por falta de 
transporte X X     

Parada de regulagem de 
máquinas X X     

Peças defeituosas  com 
recuperação  X X X X  

Peças defeituosas com  
irrucuperáveis  X X X  X 

Peças produzidas/hora  X X X X X 
 

A estrutura de indicadores é comum e disseminada para todos os setores da 
manufatura, permitindo que cada setor estabeleça suas melhorias particulares e, mesmo assim, 
possam ser comparados uns aos outros. O acompanhamento dos indicadores é realizado 
através de quadros, chamados de “quadros de gestão à vista”, distribuídos em cada setor, e a 
sua atualização é realizada diariamente pelos próprios operadores. Além de democratizar as 
informações, os quadros de gestão à vista atuam como um mural de informações contribuindo 
de maneira efetiva na melhoria da gestão através dos indicadores de desempenho. O pessoal 
das linhas de produção reúnem-se no início de cada turno e o líder apresenta a situação de 
cada índice, aumentando o comprometimento do grupo com as metas estabelecidas. As metas 
para cada indicador são diferentes para cada setor. Além disso, o processo de revisão das 
metas é realizado anualmente através de uma reunião entre diretoria e gerência. 
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5.1 Sistema de coleta de dados 
Para o chão-de-fábrica a coleta de dados em tempo real e a sua armazenagem são 

feitos através de um sistema integrado denominado PCP Master, possuindo também interfaces 
para a transferência dos dados para os sistemas administrativos da empresa, denominado 
IBM. Todos os dados referentes à situação dos equipamentos (paradas por quebra, set up, falta 
de matéria-prima, problemas de qualidade), produção de itens (quantidades, lotes, saldo), 
retrabalho, sucata, são registrados pela IHM (Interface – Homem / Máquina). Em alguns 
casos, o próprio operador registra diretamente as informações no IHM referente à quantidade 
de retrabalho, sucata, código de paradas. A Figura 2 apresenta a arquitetura do sistema EGA 
em funcionamento na empresa. 

IHM

SERVIDOR EGAIBM

PCPMASTER

PCPMASTER

PCPMASTER

IHM

SERVIDOR EGAIBM

PCPMASTER

PCPMASTER

PCPMASTER

 
FIGURA 2 – Arquitetura do sistema EGA. 
 

O sistema possibilita um monitoramento da produção na tela do computador. Os 
departamentos de Engenharia Industrial, manutenção, PCP, qualidade, supervisão de fábrica e 
toda a gerência podem acompanhar o estado de operacionalidade de cada máquina na tela do 
PCP Master que estão instaladas em todos os departamentos de apoio. Este sistema auxilia no 
processo de suporte das áreas de apoio para os equipamentos ou linhas que estejam 
paralisadas por algum motivo, de tal forma que a atuação das áreas de suporte seja mais 
eficaz. O acompanhamento on-line possibilita a tomada de decisão mais rápida, reduzindo 
assim, o desperdício de tempo, consequentemente gerando maior produtividade. 

A Figura 3 mostra parte da tela de acompanhamento on-line do sistema PCP Master. 
Cada linha representa uma máquina de produção com as respectivas informações (produção 
horária real, % rejeição, quantidade produzida, número do lote, código do produto) e sua cor 
simula um evento ou estado. As cores em cada linha têm o seguinte significado: 

• Verde:  produzindo Normalmente 
• Amarelo: final de lote – produzindo ok 
• Vermelho: máquina parada (quebra, qualidade, falta de matéria-prima) 
• Azul:             máquina em set up 
• Branco: sem programação 

 
FIGURA 3 – Parte da tela de acompanhamento de status de operação das máquinas da produção 
disponibilizada pelo sistema EGA. 
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5.1.1 Módulos de relatórios 
O sistema EGA possibilita o acesso a vários tipos de relatórios em formato de texto ou 

gráficos (Figura 4a e 4b). 

  
(a)       (b) 

FIGURA 4 – Informações disponíveis no sistema EGA apresentadas em (a) Formato texto e (b) Formato 
gráfico. 
 

Os relatórios podem, também, ser indexados por: 
• Relatório por máquina: permite examinar num determinado período de tempo, 

quantidade de peças processadas, tempo de paradas, índices e quantidades de peças 
rejeitadas por retrabalho e/ou sucata, identificação dos funcionários que operaram a 
máquina, disponibilidade da máquina (up time) e a sua efetividade; 

• Relatório por turnos – permite comparar os turnos de trabalho de um mesmo 
equipamento, utilizando as mesmas variáveis no relatório por máquina; 

• Relatório por produto – permite examinar as quantidades produzidas de um 
determinado produto, bem como seus índices de sucata, tempo de setup, retrabalho;  
Os gerentes e supervisores da fábrica utilizam os relatórios para identificar os fatores 

que estão afetando o desempenho do equipamento e assim propor ações adequadas para 
melhorar os indicadores. Como os indicadores já estão formalmente estabelecidos para toda a 
manufatura, torna-se bem mais fácil a tarefa de identificar os fatores que necessitam ser 
melhorados para que o desempenho do equipamento ou linha de produção torne-se 
compatível com as metas estabelecidas. A facilidade e a disponibilidade de informações sobre 
o desempenho de maquinas ou linhas de produção torna a melhoria do processo não só 
possível, como também continua.  

Na maioria dos casos os relatórios são sumarizados a partir de uma base de dados 
única. Desta forma, pode-se dizer que o sistema de indicadores está relativamente bem 
integrado ao sistema informatizado e disponível para as pessoas que precisam tomar decisões 
sobre a manufatura. 
5.2 Acompanhamento da estratégia através de indicadores 

Anteriormente a existência do sistema PCP Master de aquisição a empresa 
determinava os indicadores de acompanhamento da estratégia, mas não havia um controle 
efetivo das ocorrências da manufatura. Os dados eram coletados manualmente sem refletir a 
realidade da fábrica, processados e enviados para análise gerencial dias depois das 
ocorrências. Desejava-se um acompanhamento mais dinâmico, visto que as ações de melhoria 
demoravam para apresentar resultados sensíveis. 

Neste sentido a utilização do sistema de aquisição de dados em tempo real, o PCP 
Master, disponibilizou em formato digital uma infinidade de dados para serem processados. 
As facilidades dos sistemas digitais de permitir a distribuição dos dados mostra, 
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dinamicamente, os resultados das ações em busca do acompanhamento da estratégia. A 
determinação de metas passam de ideal para uma busca comprometida como a real eficiência 
das ocorrências no dia-a-dia da produção. 

A utilização do sistema de aquisição de dados determina o 1º estágio da evolução de 
Sistemas de Informação na empresa: automatizar a execução das tarefas que eram executadas 
manualmente. 

Os indicadores apresentados na Tabela 4 são, em sua maioria, expressos por fórmulas 
matemáticas, e o processo de cálculo é automático e realizado pelo próprio sistema de 
aquisição. Em outras palavras, automação total da aquisição a distribuição. Com o 
acompanhamento on-line, em tempo real, os gestores podem verificar e atuar sobre os 
processos imediatamente trazendo uma melhoria significativa no tempo de resposta geral de 
todo o sistema. Assim, a organização coloca-se no estágio 2 da evolução dos sistemas de 
informação: o momento no qual o sistema torna-se um veículo para auxiliar no aprendizado, 
armazenamento e divulgação de informação interna. Este estágio demonstra maturidade na 
utilização das tecnologias disponíveis para auxiliar o real acompanhamento e entendimento 
dos problemas operacionais e a base para a elaboração de meios para o acompanhamento 
estratégico. 

A implementação do sistema PCP Master, desta forma, proporcionou um 
acompanhamento eficaz na produção e de suma importância na tomada de decisão. A 
resolução dos problemas da produção tornou-se mais dinâmica, fazendo com que as ações 
sejam executadas de forma rápida. Em relação aos métodos tradicionais de ligação 
(elaboração e troca de papeis) entre informação e resolução de problemas, ha um significativo 
ganho de produtividade. 

Como exemplo, apresenta-se no Gráfico 1 a reta de tendência de melhoria 
representada pelo indicador OEE (Eficiência Operacional Máxima) obtida ao longo do tempo. 
Especialmente após o ano de 2003 o indicador OEE ganha uma tendência de subida, devido 
ao controle mais efetivo realizado através da implantação do sistema PCP Master e da nova 
dinâmica de resposta aos indicadores só possíveis pela disponibilidade de informação. 
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GRÁFICO 1 – Variação do indicador OEE de 2002 a 2006. 
  

A formalização dos indicadores que refletem o acompanhamento estratégico, obtidos 
diretamente de índices coletados pelo sistema PCP Master, permite a integração total do 
operacional (dia-a-dia) com as funções gerenciais aprimorando o planejamento contínuo e o 
suporte as estratégias definidas. 
 
6. Conclusões 

O desenvolvimento dos indicadores e o desdobramento através dos índices tornam 
mais claros os fatores que mais impactam para o desempenho de cada indicador. 

A TI é considerada hoje um dos fatores críticos na busca do sucesso de qualquer 
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organização. Deste modo, os sistemas de informação têm-se tornado um componente 
essencial na obtenção da vantagem competitiva. Na empresa, a adoção do sistema de 
informação (PCP Master), um sistema de gerenciamento da produção em tempo real, 
constituiu uma ferramenta de suma importância na tomada de decisão tanto a nível gerencial, 
por permitir um acompanhamento dinâmico da execução das medidas estratégicas, bem como 
para guiar e priorizar os projetos de melhoria no chão-de-fábrica. 

Percebe-se, também, que os diversos indicadores estabelecidos pela empresa em 
estudo demonstram os esforços das diversas equipes, nos diversos níveis, para atingir os 
objetivos de desempenho na manufatura determinados pelas estratégias que visam alcançar e 
manter as prioridades competitivas. 
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