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RESUMO 
 
 

Visando uma melhoria contínua, as empresas estão buscando uma política de implementação 
das mais novas tecnologias de sistema de gestão da informação, com a intenção de garantir a 
qualidade e a entrega do seu produto, reduzir os custos relacionados à manutenção e 
manterem-se competitivas nos mercados nacionais e internacionais. Na corrida contra a 
redução de variáveis, uma vez que o lançamento de dados relacionados a todas as áreas de 
produção eram feitos de forma manual, favorecendo o surgimento de erros que poderiam 
colocar em descrédito a veracidade da informação, encontrou-se a oportunidade de melhorias 
em relação à diminuição de custo e tempo, uma vez que com a automação do processo houve 
avanços tanto na veracidade das informações quanto no ganho de tempo para obtê-la. Por isso 
as organizações estão desempenhando grandes esforços no desenvolvimento de tecnologias a 
serem empregadas como uma ferramenta na operação e padronização de processos visando 
facilitar a tomada de decisões. Neste contexto surgem os sistemas integrados de gestão como 
o ERP (Enterprise Resource Planning) que nada mais é que um sistema integrado em um 
único banco de dados para o fluxo de informações em todas as áreas da empresa monitorando 
as transações em tempo real. Todavia, com o passar do tempo, percebeu-se a necessidade de 
um sistema mais robusto, pois o ERP não era capaz de conversar diretamente com o sistema 
das máquinas do processo fabril e graças aos avanços tecnológicos, as empresas já podem 
integrar seus pilares de gestão de forma a conversarem diretamente com o chão de fábrica, 
pois complementam o Sistema ERP com os Sistemas MES (Manufacturing Execution System) 
e PIM (Plant Information Management), contudo o trabalho acadêmico em questão terá como 
foco apenas o Sistema MES. A tecnologia MES tem como princípio atuar no processo no 
momento da ocorrência e evitar paradas prolongadas e conseqüentes perdas desnecessárias 
da produtividade. Utilizando a estrutura do modelo ISA-95 tornam-se possíveis a 
intercomunicação em quatro níveis, subdivididos entre processos produtivos, PLC’s, 
controladores, redes, Sistemas SCADA e Sistemas ERP’s. Essa comunicação máquina-
software é feita através da rede Ethernet, porém algumas máquinas possuem outros tipos de 
rede de comunicação (profibus / profinet) requerendo o uso de conversores de rede para 
Ethernet possibilitando a comunicação dentro de uma única linguagem de programação. Será 
apresentado como complemento ao trabalho acadêmico um estudo de caso realizado em uma 
empresa automobilística, onde foi possível evidenciar várias melhorias conquistadas após a 
total implementação do novo processo de gestão, através da comparação dos indicadores 
antes e depois da instalação do sistema e como eram feitos, com os pós-indicadores 
introduzidos no software a nível global, atendendo ao lema da fábrica de uma empresa única, 
possibilitando acesso aos dados desde um operador de chão de fábrica até um gerente 
internacional, onde todos devem trabalhar em conjunto buscando a mesma meta empresarial.  


