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RESUMO 

No contexto de revolução digital, tem-se discutido na literatura sobre a interação de soluções 

digitais com a abordagem de gestão Lean, a qual tem como base a melhoria contínua e a 

eliminação de desperdícios. Dentre as tecnologias digitais, o Manufacturing Execution System 

(MES) é considerado um ponto de partida da Indústria 4.0 e uma realidade de avanço 

tecnológico para as indústrias brasileiras. No entanto, percebe-se que poucos trabalhos 

abordam uma aplicação prática de conceitos Lean integrados com o MES. Diante disso, este 

trabalho tem por objetivo estudar a implantação do conceito de fluxo puxado da abordagem 

Lean integrado com o sistema MES, com o intuito de reduzir do lead time do fluxo de 

serviços de uma empresa do setor de óleo e gás. Por meio da metodologia de estudo de caso, 

será realizado o levantamento do método utilizado pela empresa para a implantação do 

princípio Lean de fluxo puxado de produção, análise dos benefícios e resultados da utilização 

do MES integrado ao fluxo puxado de produção a partir do método Grey System e, por fim, a 

realização de uma análise crítica do estudo de caso. Além da análise dos benefícios de 

integração do MES com o fluxo puxado, vale destacar que a partir desta pesquisa, foi atingida 

uma redução de lead time do processo estudado em 86%, fazendo com que os requisitos de 

seus clientes fossem atendidos. Com esses resultados e análises de como a empresa X realizou 

seu projeto, espera-se que esta pesquisa possa servir de exemplo prático para as demais 

empresas que buscam melhorar seus processos com a utilização da abordagem de gestão Lean 

integrada ao MES. 

 

Palavras-chave: Lean Manufacturing, Fluxo Puxado, Manufacturing Execution System 
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ABSTRACT 

In the context of companies that are adapting their processes for the industry 4.0, has been 

discussed at literature the interaction of this new industrial concept with the Lean 

management, which are based on the continuous improvement and elimination of waste. 

Among the digital technologies, the Manufacturing Execution System (MES) is considered a 

starting point for Industry 4.0 and a reality of technological advancement for Brazilian 

industries. However, it is noticed that few papers address a practical application of Lean 

concepts integrated with MES technology. Therefore, the objective of this work is to study the 

pull flow concept implementation, from Lean approach, integrated with MES in order to 

reduce the lead time of a service flow of an oil and gas company. Through the case study 

methodology, the implementation method of pull flow Lean principle used by the company 

will be surveyed, the benefits and results of the use of the MES integrated to the pull flow will 

be analyzed, using the Grey System method, and finally, a critical analysis of the case study 

will be performed. In addition to the analysis of the benefits of integrating MES with the 

pulled flow, it is worth mentioning that from this research, a reduction in lead time of the 

studied process was achieved by 86%, making sure that the requirements of its customers 

were met. With these results and analyzes of how company X carried out its project, it is 

hoped that this research can serve as a practical example for other companies that seek to 

improve their processes using the Lean management approach integrated with MES. 

 

Keywords: Lean Manufacturing, Pull Flow, Manufacturing Execution System. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Nos últimos anos, percebem-se frequentes mudanças sendo realizadas por empresas a 

fim de se manterem competitivas e se destacarem frente aos seus concorrentes. No mundo 

globalizado, ter um processo ágil e comunicação eficaz com os clientes e fornecedores se 

tornou uma exigência, o que tem impulsionado muitas empresas a investirem em Tecnologia 

de Informação e Comunicação a fim de atenderem melhor aos seus clientes e melhorarem o 

desempenho de seus processos (WEICHHART et al., 2016). 

A partir da globalização, foram desenvolvidas diversas inovações tecnológicas com o 

intuito de melhorar o desempenho das indústrias, as quais têm se destacado pelo uso da 

internet como recurso, gerando resultados expressivos para diversas empresas e levando a 

indústria à sua 4ª revolução. Nessa nova era industrial, a Indústria 4.0, percebe-se a 

concentração no estabelecimento de produtos inteligentes e processos de produção ágeis, 

flexíveis e em ambientes complexos, permitindo um fluxo de informação eficaz entre 

humanos, máquinas e produtos (BRETTEL, 2014). 

Entre os sistemas inteligentes, o Manufacturing Execution System (MES) é 

considerado um bom ponto de partida para a implementação da Indústria 4.0 (MÜLLER et al., 

2017). O sistema MES que consiste em um sistema de controle de fabricação que permite 

gerenciamento de processos com dados em tempo real desde a criação da ordem de produção 

até a entrega do produto ao cliente (BORLIDO, 2017). O MES possui funcionalidades que 

permitem o controle de equipamentos, gestão de estoques em processo, flexibilidade para 

alterar pedidos na linha de produção, programação de intervenções de manutenção de 

equipamentos e monitoramento de produção a partir de indicadores atualizados em tempo real 

(MÜLLER et al., 2018; UGARTE et al., 2009). 

Por volta da década de 90 até os dias atuais, muitas empresas têm adotado a 

abordagem Lean como forma de aumentar a efetividade no atendimento dos clientes e a 

eficiência na execução de seus processos, a partir da aplicação de métodos que visam à 

eliminação de desperdícios e o aumento da produtividade, a fim de realizar a produção com 

menos esforço humano, menos equipamentos e menos tempo (GAO et al., 2016; WOMACK 

e JONES, 2003). 
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Segundo Sartal et al. (2017), a aplicação efetiva da abordagem Lean nos dias de hoje 

tem necessitado cada vez mais da integração com tecnologias digitais, como o MES, para que 

se torne possível gerenciar em tempo real a enorme quantidade de dados gerada nos 

processos, como cartões kanban, placas heijunka e gerenciamento visual. Além de gerenciar 

as informações em tempo real, o MES garante a confiabilidade dos dados e integração das 

informações, essencial para utilização em análises, melhorias de processo e na gestão da 

rotina diária (D’ANTONIO et al., 2017). Segundo Cottyn et al. (2011), o MES é um sistema 

flexível que permite a sua adaptação para utilização integrada aos princípios e ferramentas da 

abordagem Lean, o que já é considerado por muitos fornecedores ao desenvolver o software. 

Apesar do evidente potencial de integração entre a abordagem Lean e o MES, Leyh 

(2017) afirma que essa relação do Lean com soluções digitais tem sido pouco explorada pelas 

organizações e em pesquisas acadêmicas. Além disso, Cottyn et al. (2011) afirma que mais 

pesquisas devem ser realizadas com relação à utilização do MES como base para a 

implementação da abordagem Lean, o que nos abre um campo de estudos para esta pesquisa. 

 

1.2 OPORTUNIDADE DE PESQUISA 

 

A partir do contexto de implantação do MES por empresas que utilizam a abordagem 

Lean, percebe-se que há um campo aberto para pesquisas na avaliação da utilização do MES 

integrado aos conceitos e ferramentas Lean, a fim de levantar os benefícios na implantação de 

novas tecnologias em processos enxutos, assim como o potencial de resultados da 

implantação do MES na redução de desperdícios e aumento de eficiência nos processos 

(COTTYN et al., 2011; D'ANTONIO et al., 2017). 

A partir desse campo aberto para novas pesquisas, identificou-se na organização X 

uma oportunidade de realização de um estudo de caso da aplicação do princípio Lean de fluxo 

puxado utilizando soluções digitais a partir da tecnologia MES. A organização X é uma 

empresa multinacional, prestadora de serviços para o mercado de óleo e gás, a qual iniciou o 

processo de implantação da abordagem Lean há mais de 5 anos e em paralelo iniciou seu 

avanço na aplicação da tecnologia MES, possibilitando a integração digital entre os 

equipamentos, pessoas e processos. 

Nesse processo de implementação da abordagem Lean e avanços no 

desenvolvimento do MES, a empresa X viu a necessidade de implementar o conceito de fluxo 
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puxado de produção em um de seus processos para garantir a aderência ao lead time requerido 

pelo cliente, reduzindo-o em 76%, o que representava um grande desafio para a organização. 

Gerenciar esse processo em um lead time tão curto manualmente seria praticamente 

impossível, aonde surgiu a ideia de utilizar o MES, já existente na organização, para auxiliar 

no gerenciamento do fluxo puxado e monitoramento do lead time das peças em andamento no 

processo.  

Com isso, identificou-se uma oportunidade de estudo de caso de um projeto que 

integrou a tecnologia MES na aplicação do princípio de fluxo puxado, a fim de reduzir o lead 

time de entrega de um de seus serviços. 

 

1.3 QUESTÕES DE PESQUISA 

 

A partir do contexto e objetivos definidos, surgem questões que motivam a 

realização da pesquisa na busca pelas suas respostas: 

a) Como foi realizada a integração do sistema MES com o fluxo puxado de 

produção? 

b) Qual o método utilizado para a implantação do fluxo puxado de produção 

integrado com o MES? 

c) Quais os impactos da aplicação do sistema MES integrado ao fluxo puxado de 

produção? 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo geral 

 

Estudar os impactos da aplicação da tecnologia MES como base para a implantação 

de um fluxo puxado de produção em uma empresa de serviços do setor de óleo e gás por meio 

de um estudo de caso. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 

Para alcançar o objetivo geral, os objetivos específicos se desdobram nos seguintes 

tópicos: 

a) Realizar revisão sistêmica de literatura sobre o MES, os conceitos do Lean 

relacionados ao fluxo puxado e a integração entre o MES e a abordagem Lean; 

b) Identificar e descrever como a empresa realizou a implantação do sistema 

puxado de produção integrado ao MES, assim como o levantamento dos resultados atingidos; 

c) Realizar um estudo, a partir da aplicação do método Grey System, dos 

benefícios da utilização da tecnologia MES integrada ao fluxo puxado de produção; 

d) Realizar um estudo, a partir da aplicação do método Grey System, dos 

resultados da integração do MES com o fluxo puxado de produção, do ponto de vista da 

abordagem Lean. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

A justificativa desta pesquisa será detalhada em uma perspectiva geral e perspectiva 

acadêmica, conforme apresentadas a seguir. 

 

1.5.1 Perspectiva geral 

 

Nos últimos anos, empresas de manufatura e de serviços têm enfrentado desafios 

substanciais para realizar a adaptação de seus processos aos conceitos da Tecnologia da 

Informação, já que seus critérios de implantação e medidas de desempenho ainda são incertos 

(SALKIN et al., 2018). 

Segundo Sanders et al. (2016), a abordagem Lean tem sido foco de implantação por 

muitas indústrias e empresas de serviços, a fim de tornarem seus processos mais eficientes e 

com menos desperdícios. No entanto, nem todas as empresas alcançam os resultados e 

benefícios da manufatura enxuta, já que além da implantação das ferramentas, a abordagem 
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Lean também exige um grande esforço de sustentação e mudança de cultura, as quais nem 

todas as empresas conseguem atingir. 

Portanto, percebe-se uma nova revolução industrial emergindo em um contexto no 

qual há empresas enxutas que ainda enfrentam dificuldades com a aplicação da abordagem 

Lean (SANDERS et al., 2016). Apesar do desafio para muitas empresas, segundo Davies et 

al. (2017) há um grande potencial de integração da manufatura enxuta com as tecnologias da 

Indústria 4.0, já que através de sistemas integrados de informação e comunicação, as 

deficiências das práticas convencionais podem ser superadas a fim de melhorar a 

produtividade e eliminar desperdícios.  

Segundo Müller et al. (2017), o Manufacturing Execution System (MES) é 

considerado uma tecnologia inicial de implementação da Indústria 4.0, sendo que, segundo 

estatísticas da CNI (2018), 19% das indústrias possuem um monitoramento e controle remoto 

de produção com sistemas MES. 

Segundo Borlido (2017), o MES consiste em um sistema de gerenciamento de 

processos, o qual possui como funcionalidades o controle de equipamentos, gestão de 

estoques em processo, flexibilidade para alterar pedidos na linha de produção, agendamento 

de intervenções de processo e acompanhamento de indicadores atualizados em tempo real. 

Segundo D'Antonio et al. (2017), Cortes (2016), essas funcionalidades podem suportar a 

aplicação da abordagem Lean com o auxílio na identificação de desperdícios,  gerenciamento 

de um processo enxuto e análise de dados de processo. 

Diante desse cenário, percebe-se a relevância de se realizar uma pesquisa que 

relacione de maneira prática a integração entre o MES e a abordagem Lean. Com isso, tem-se 

como objetivo neste estudo dessa pesquisa estudar os impactos da aplicação da tecnologia 

MES como base para a implantação de um fluxo puxado de produção em uma empresa de 

serviços do setor de óleo e gás. 

 

1.5.2  Perspectiva acadêmica 

 

A fim de avaliar a relevância do estudo na perspectiva acadêmica, foi realizado em 

junho de 2019 um levantamento geral de artigos em inglês publicados nas bases disponíveis 

no Portal CAPES entre os anos de 2008 e 2019, a fim de identificar em um perímetro de 11 
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anos a quantidade de trabalhos já publicados sobre o tema a partir da combinação de palavras-

chaves, as quais também foram consideradas na pesquisa bibliográfica deste trabalho. 

No Quadro 1 tem-se o resumo do levantamento de artigos, no qual percebe-se um 

número significativo de publicações que contém a palavra-chave “Lean Manufacturing” 

(6.861 artigos), representando um número elevado quando comparado com  a palavra-chave 

“Manufacturing Execution System” (917 artigos), sendo que apenas 152 artigos relatam 

ambas as palavras-chaves: “Manufacturing Execution System” AND “Lean”. 

Quadro 1 - Resumo das publicações associadas às palavras-chave da pesquisa 

 

Fonte: A autora (2019) 

 

Com o intuito de analisar a atualidade dos assuntos, foi levantado no Portal da 

CAPES para as palavras-chave centrais “Lean Manufacturing”, “Industry 4.0”, 

“Manufacturing Execution System” a quantidade de artigos publicados entre 2008 e 2019 

(Figura 1), da mesma forma para as palavras-chaves “Manufacturing Execution System” AND 

“Lean” e “Industry 4.0” AND “Lean”, a quantidade de artigos publicados entre 2008 e 2019 

(Figura 2), a fim de visualizar e comparar a quantidade de artigos publicados por tema. 

Analisando o gráfico da Figura 1, percebe-se que o tema “Lean Manufacturing” já 

era difundido nos anos de 2008 a 2010, com 1.902 artigos publicados, enquanto que o termo 

“Manufacturing Execution System” foi utilizado nesse mesmo período por 150 artigos, e a 

palavra-chave “Industry 4.0” foi utilizado por apenas 7 artigos. Percebe-se que a utilização do 

termo “Lean” não obteve um crescimento nos últimos anos, enquanto que “Manufacturing 

Execution System” obteve um crescimento de 53%, comparando os períodos 2017-2019 com 

2008-2011, e “Industry 4.0” um crescimento de 100% na utilização da palavra-chave. 

"Lean Manufacturng" 6.861

"Industry 4.0" 4029

"Manufacturing Execution System" 917

"Manufacturing Execution System" 

AND "Lean"
152

"Industry 4.0" AND "Lean" 330

Palavras-chave
CAPES            

2008 - 2019
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Figura 1 - Histórico de publicações por palavra-chave - 2008 a 2019 

Fonte: A autora (2019) 

 

Analisando as palavras-chaves combinadas “Manufacturing Execution System” AND 

“Lean” e “Industry 4.0” AND “Lean” (Figura 2), percebe-se que no período de 2008 e 2011 

28 artigos citaram “Manufacturing Execution System” AND “Lean”, mas não houve artigos 

considerando as palavras-chaves “Industry 4.0” AND “Lean”, sendo citado apenas entre 

2014 e 2016. Porém, é evidente o crescimento da utilização de ambas as palavras-chaves nos 

últimos 3 anos, sendo “Industry 4.0” AND “Lean” utilizada por 297 artigos e 

“Manufacturing Execution System” AND “Lean” utilizada por 60 artigos.  

 

Figura 2 - Histórico de publicações por palavras-chaves combinadas - 2008 a 2019 

Fonte: A autora (2019) 
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No entanto, apesar do crescimento significativo de publicações nos anos 2017 a 

2019, o número absoluto de publicações que relacionam os termos “Manufacturing Execution 

System” AND “Lean” ainda é pequeno, apenas 152 publicações ao longo de 11 anos.  

Portanto, analisando a quantidade de artigos já publicados sobre os temas centrais 

desta pesquisa e o histórico de publicações nos últimos anos, percebe-se que o tema a ser 

abordado nesta pesquisa é atual, considerando um aumento de 43% nas publicações de artigos 

com a palavra-chave “Manufacturing Execution System” nos últimos 3 anos e também que 

90% dos artigos que relacionam os temas “Industry 4.0” AND “Lean” foram publicados 

entre os anos de 2017 e 2019. 

 

1.6 DELIMITAÇÃO 

 

Esta pesquisa consiste na implementação da metodologia de estudo de caso, a fim de 

avaliar a implantação de um fluxo puxado de produção integrado à tecnologia MES em 

projeto de melhoria no fluxo de serviços de uma empresa do setor de óleo e gás. 

A fim de termos uma análise mais aprofundada, considerou-se apenas um caso de 

implantação do fluxo puxado de produção integrado ao MES. Desse modo, foi possível 

realizar uma análise crítica e detalhada do caso, possibilitando responder as questões de 

pesquisa delimitadas.  

 

1.7 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A presente pesquisa será apresentada considerando a seguinte estrutura: 

Capítulo 1: apresentação da introdução com a contextualização do tema a ser 

abordado, a oportunidade de pesquisa, justificativas considerando uma perspectiva geral e 

perspectiva acadêmica, objetivos da dissertação, questões a serem respondidas com a 

pesquisa, a delimitação da mesma e uma breve apresentação da estrutura do documento de 

pesquisa. 
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Capítulo 2: apresentação da revisão bibliográfica da pesquisa, apresentando o método 

de revisão sistemática da literatura aplicado e o referencial teórico pertinente para discussão 

dos conceitos apresentados. 

Capítulo 3: apresentação da metodologia da pesquisa, contendo a classificação da 

pesquisa, os métodos de pesquisa científicos utilizados na execução da pesquisa proposta e 

apresentação do planejamento da pesquisa, contendo informações sobre a empresa estudada e 

o protocolo de coleta de dados aplicado. 

Capítulo 4: apresentação da coleta e análise dos dados, a partir da aplicação do 

método proposto, na qual serão respondidos os questionamentos apresentados no Capítulo 1. 

Capítulo 5: conclusão da pesquisa, no qual será realizado o encerramento da 

dissertação, contendo as considerações finais e as principais contribuições da pesquisa. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo será apresentada a revisão bibliográfica do estudo, detalhando o método de 

revisão sistêmica da literatura e o referencial teórico com os conceitos dos temas centrais da 

pesquisa. 

 

2.1 MÉTODO DE SELEÇÃO DAS REFERÊNCIAS 

 

Para esta pesquisa foi utilizado o método de revisão sistêmica da literatura PRISMA, 

proposto por Moher (2009). Segundo Moher et al. (2009), a revisão de literatura consiste no 

processo de levantamento e análise do que foi publicado sobre o problema de pesquisa, 

permitindo mapear quem já escreveu e o que já foi escrito sobre o problema de pesquisa. A 

primeira etapa da pesquisa realizada foi a definição das questões de pesquisa e seus objetivos 

(Quadro 2). 

 
Quadro 2 - Perguntas de Pesquisa - Revisão Sistemática da Literatura 

Perguntas pesquisa bibliográfica Objetivo 

P

 1 

Quais são as funcionalidades e benefícios do 

MES na gestão da produção? 

Identificar os benefícios do sistema MES para a 

gestão da produção. 

P

 2 

Quais conceitos Lean podem ser integrados ao 

MES? 

Identificar possibilidades de integração entre o 

sistema MES e os conceitos lean. 

Fonte: A autora (2019) 

 

 A partir das perguntas de pesquisa delimitadas, foram definidos os critérios de 

seleção de artigos, com base em Pereira et al. (2018), no qual foram considerados três 

critérios de exclusão de artigos e dois critérios de inclusão, conforme detalhados no Quadro 3: 
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Quadro 3 - Critérios de seleção de artigos 

I/E Critérios Explicação dos critérios 

Exclusão 

Idioma e ano de 

publicação (IA) 

Artigos que possuem apenas o título, resumo e palavras-chave em inglês, 

mas não o texto completo; ano de publicação antes de 2000. 

Texto incompleto 

(TI) 

Artigos que não são publicações de revistas ou que não possuem o texto 

completo disponível ou DOI inválido. 

Não relacionado 

(NR) 

Artigos que não abordam sobre as funcionalidades do MES ou sua 

integração com a abordagem Lean. 

Inclusão 

Parcialmente 

relacionado (PR) 
Artigos que abordam de maneira superficial a integração do MES com o 

Lean, ou abordam o sistema MES sem mencionar o Lean; ou integra a 

digitalização com o Lean Manufacturing, sem mencionar o MES. 

Fortemente 

relacionado (FR) 
Artigos que abordam de forma explícita e específica os resultados 

produzidos pela integração entre o sistema MES e a abordagem Lean. 

Fonte: Adaptado de Pereira et al. (2018) 

 

A seleção do referencial bibliográfico foi realizada seguindo o método proposto por 

Moher et al. (2009) e aplicado por Soliman e Saurin (2017) e Lobo et al. (2018), o qual 

consiste nas seguintes etapas: identificação, triagem e seleção por relevância. Para todas as 

etapas, os critérios de seleção foram aplicados a partir de uma leitura completa dos artigos. As 

etapas de seleção executadas para este trabalho estão sintetizadas na Figura 3 e detalhadas 

abaixo: 

 Identificação: nesta etapa foi realizado o levantamento de periódicos 

considerando as palavras-chaves definidas: "Manufacturing Execution System" AND "Lean 

Manufacturing" OR “Lean Production” OR “Lean Enterprise”. O levantamento de artigos 

foi realizado através das bases de pesquisa Science Direct, Emerald e Web of Science, no dia 

15 de setembro de 2018, totalizando 106 artigos identificados. 

 Triagem: o processo de triagem consistiu no refinamento dos artigos 

identificados considerando os seguintes critérios: “Idioma e ano de publicação” (IA): foram 

consideradas apenas publicações a partir do ano 2000, a fim de garantirmos pesquisas 

recentes sobre o assunto, e nos idiomas inglês ou português (2 artigos excluídos); “Texto 

incompleto” (TI): artigos que não são publicações de revistas ou que não possuem o texto 

completo disponível/ DOI inválido (27 artigos excluídos). Considerando esses critérios, foram 

desconsiderados ao todo 29 artigos, restando para a próxima etapa 77 artigos. 

 Relevância: essa etapa consistiu na seleção dos artigos aprovados na triagem 

considerando o critério de relevância com o assunto abordado na pesquisa. Para essa 
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identificação considerou-se o critério “Não relacionado” (NR): artigos que não abordam sobre 

as funcionalidades do MES ou sua integração com a abordagem Lean. Após esta análise de 

relevância, 44 artigos foram excluídos, portanto 33 artigos foram considerados na revisão 

bibliográfica desta pesquisa. 

 Incluídos: os artigos incluídos na pesquisa foram classificados considerando 

duas categorias: “Parcialmente relacionado” (PR): 28 artigos; e, Fortemente relacionado (FR): 

5 artigos. Totalizando 33 artigos incluídos na revisão sistemática da literatura. 

 

Figura 3 - Etapas para seleção das referências 

Fonte: A autora 

Na Figura 4 tem-se a lista dos 33 artigos selecionados para a pesquisa, assim como as 

respectivas revistas, autores e ano de publicação. 
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Figura 4 - Artigos selecionados 

Fonte: A autora 

Relevância Título Revista Autor (ano)

FR
Strategic Lean Management: Integration of operational Performance Indicators for 

strategic Lean management
IFAC Cortes et al. (2016)

FR A method to align a manufacturing execution system with Lean objectives.
International Journal of 

Production
Cottyn et al. (2011)

FR
Radio frequency identification-enabled real-time manufacturing execution system : a 

case study in an automotive part manufacturer

International Journal of 

Computer Integrated 

Manufacturing

Dai et al. (2012)

FR
A Novel Methodology to Integrate Manufacturing Execution Systems with the Lean 

Manufacturing Approach.
Procedia Manufacturing D'Antonio et al. (2017)

FR
Implementing Information Technologies and Operational Excellence : Planning , 

emergence and randomness in the survival of adaptive manufacturing systems.

Journal of Manufacturing 

Systems 

Sartal and Vázquez 

(2017)

PR

A method for estimating the in fl uence of advanced manufacturing tools on the 

manufacturing competitiveness of Maquiladoras in the apparel industry in Central 

America.

Computers in Industry Ocampo et al. (2017)

PR
Towards lean service bus architecture for industrial integration infrastructure and pull 

manufacturing strategies.

Journal of Intelligent 

Manufacturing
Zayati et al. (2012)

PR
Intelligent Products in the Supply Chain Are Merging Logistic and Manufacturing 

Operations
IFAC Belle et al. (2011)

PR Lean production and the Internet. Int. J. Production Economics
Bruun and Mefford 

(2004)

PR Construction of Intelligent Manufacturing Workshop Based on Lean Management. Procedia CIRP Gao et al. (2016)

PR
An integrated modelling framework to support manufacturing system diagnosis for 

continuous improvement.

Robotics and Computer-

Integrated Manufacturing

Hernandez-Matias et al. 

(2008)

PR
A Review on Control Strategies of Batch Processing Machines in Semiconductor 

Manufacturing
 IFAC Koo and Dug (2013)

PR
A lean pull system design analysed by value stream mapping and multiple criteria 

decision-making method under demand uncertainty.

International Journal of 

Computer Integrated 

Manufacturing 

Lu et al. (2011)

PR
Distributed intelligence for plant automation based on multi-agent systems: the 

PABADIS approach

Production Planning & 

Control
Lüder et al. (2004)

PR
A standard-based business repository for on- demand manufacturing execution 

systems.

Production Planning & 

Control
Mansour et al. (2018)

PR
Lean Information and Communication Tool to Connect Shop and Top Floor in Small 

and Medium-sized Enterprises. 
Procedia Manufacturing Müller et al (2017)

PR
Development of Intelligent Material Shuttle to Digitize Production Areas with the 

Production Process Planning Department. 
Procedia CIRP Müller et al. (2018)

PR CIM — still the solution for manufacturing industry.
Robotics and Computer-

Integrated Manufacturing

Nagalingam and Lin 

(2008)

PR
The effect of communications on networked monitoring and control of manufacturing 

processes.
Procedia CIRP

Papacharalampopoulos 

et al. (2016)

PR An integrative framework for supplier relationship management.
Industrial Management & 

Data Systems
Park et al. (2010)

PR
The concurrent application of lean production and ERP : Towards an ERP-based lean 

implementation process.
Computers in Industry Powell et al. (2013)

PR
A New Set of Principles for Pursuing the Lean Ideal in Engineer-to-Order 

Manufacturers.
Procedia CIRP Powell et al. (2014)

PR
How much does Lean Manufacturing need environmental and information 

technologies? 

Journal of Manufacturing 

Systems 
Sartal et al. (2017)

PR Virtual Manufacturing in Research & Industry.
9th IFAC Workshop on 

Intelligent Manufacturing 

Systems 

Štefánik et al. (2008)

PR Industry 4.0 implementation for multinationals. 
Process Safety and 

Environmental Protection

Telukdarie et al. 

(2018)

PR
Engineering Applications of Artificial Intelligence Distributed control of production 

systems.

Engineering Applications of 

Artificial Intelligence
Trentesaux (2009)

PR The Management of Operations Manufacturing execution system – a literature review. 
Production Planning & 

Control: The Management of 

Operations

Ugarte et al. (2009)

PR
Challenges and current developments for Sensing , Smart and Sustainable Enterprise 

Systems.
Computers in Industry Weichhart et al. (2016)

PR
ERP Inter-enterprises for the Operational Dimension of the Urbanized Bid Process 

Information System.
Procedia Technology 

Zahaf and Gargouri 

(2014)

PR A framework for Big Data driven product lifecycle management. Journal of Cleaner Production Zhang et al. (2017)

PR Current State of Standardized Work in Automotive Industry in Sweden. Procedia CIRP Johansson et al. (2013)

PR
Industry 4.0 and lean management : a proposed integration model and research 

propositions.

Production & Manufacturing 

Research
Sony (2018)

PR Industry 4.0 Impacts on Lean Production Systems Procedia CIRP Wagner et al. (2017)
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2.2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste tópico será apresentado o referencial teórico da pesquisa bibliográfica 

realizada a partir dos 33 artigos selecionados na revisão sistêmica da literatura. Conforme 

ilustrado na Figura 5, será apresentada a revisão na literatura sobre o MES, detalhando sua 

definição, contexto de aplicação, suas funcionalidades e benefícios; a abordagem Lean, 

apresentando os conceitos do sistema puxado de produção e suas ferramentas; a integração 

entre o MES e conceitos Lean, apresentando o levantamento dos impactos do sistema MES 

em conceitos Lean e a apresentação de um método de implantação de tecnologias com base na 

abordagem Lean. 

 

Figura 5 - Estrutura do Referencial Teórico 

Fonte: A autora 

 

2.2.1. Manufacturing Execution System (MES) 

 

Segundo pesquisa realizada pela CNI (2018), nos últimos anos tem havido um 

aumento significativo no número de indústrias brasileiras que utilizam tecnologias digitais, 

em que 73% das indústrias de grande porte estão na Indústria 4.0, mesmo que em estágio 

inicial, e 48% das indústrias de grande porte tiveram a intenção de investir nas tecnologias da 

Indústria 4.0 em 2018. Segundo estatísticas da CNI (2018), 19% das indústrias possuem um 

monitoramento e controle remoto de produção com sistemas MES, sendo, portanto uma 

realidade nas indústrias brasileiras.  
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Entre os sistemas inteligentes, o MES é considerado um bom ponto de partida para a 

implementação da Indústria 4.0 (MÜLLER et al., 2017). Segundo Borlido (2017), o MES 

consiste em um sistema de controle de fabricação que permite o gerenciamento de processos 

com dados em tempo real desde a criação da ordem de produção até a entrega do produto ao 

cliente. Dentre as funcionalidades, o MES permite o controle de equipamentos, gestão de 

estoques em processo, flexibilidade para alterar pedidos na linha de produção, agendamento 

de intervenções de manutenção de equipamentos e acompanhamento de produção a partir de 

indicadores atualizados em tempo real.  

Conforme apresentado na Figura 6, o MES atua principalmente na gestão da 

produção e decisões operacionais (Nível 2), realizando a troca de informações com o processo 

produtivo (Nível 1), por meio da disponibilização de uma programação detalhada da produção 

e obtenção do status da produção em tempo real; e também realiza a troca de informações 

com o nível de gestão do negócio (Nível 3) para a tomada de decisões táticas: por meio da 

interface com o sistema Enterprise Resource Planning (ERP), o MES realiza a 

disponibilização dos status das ordens de produção para que a empresa possa realizar seu 

planejamento de recursos, aquisição de insumos e gestão da mão de obra (D’ANTONIO et al., 

2017). 

 

Figura 6 - Posicionamento do MES em um sistema produtivo 

Fonte: Adaptado de D’Antonio et al. (2017) 

 

Além de permitir um gerenciamento de produção eficiente, o MES também pode 

promover a melhoria de processos quando integrado a abordagens de melhoria contínua, 

como Six Sigma e Lean. Em termos de crescimento da produtividade, o estudo "The MES 
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Performance Advantage: Best of the Best Plants Use MES", conduzido pela Industry 

Directions e patrocinado pela Rockwell Automation, constatou que as plantas que utilizam 

MES apresentaram maior venda por empregado, redução de custos e energia o consumo de 

maneira mais dramática, a redução dos tempos de ciclo de fabricação e o tempo de ciclo 

pedido-navio, a redução de erros e desperdícios e o fornecimento de dados detalhados para 

rastrear as causas raízes (STRATEGIC DIRECTION, 2004). 

 

2.2.1.1 Funcionalidades e benefícios do MES 

Segundo Ugarte et al. (2009) e Borlido (2017), a fim de atender às necessidades de 

uma variedade de ambientes de fabricação, a MESA identificou 11 principais funções MES, 

conforme apresentado na Figura 7 e detalhado abaixo:  

 

Figura 7 - Funcionalidades do MES 

Fonte: Adaptado de Ugarte et al. (2009) 

 

 Planejamento da produção: realização do planejamento de produção 

considerando a otimização de recursos e sequenciamento de operações;  

 Gerenciamento de processos: direcionar o fluxo de trabalho com base nas 

atividades de produção planejadas e reais; 

1 • Planejamento da produção

2 • Gerenciamento do processo

3 • Controle de documentos

4 • Coleta de dados

5 • Gestão de pessoas

6 • Gestão da qualidade

7 • Despacho de produtos

8 • Gestão da manutenção

9 • Rastreabilidade de produto

10 • Análise de performance

11 • Status de processo
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 Controle de documentos: gerenciamento e distribuição de informações sobre 

produtos, processos, projetos ou pedidos, bem como a coleta de declarações de certificação de 

trabalho;  

 Coleta de Dados: monitoramento, coleta e organização de dados sobre os 

processos, materiais e operações de pessoas, máquinas ou controles. 

 Gestão de pessoas: acompanhar e direcionar o uso de pessoal durante uma 

mudança com base em qualificações, padrões de trabalho e necessidades de negócios. 

 Gerenciamento de Qualidade: registro e análise de características de produtos e 

processos com relação aos padrões de qualidade; 

 Despacho de produtos: realiza o fluxo de informação necessário para receber 

matéria-prima, enviar materiais ou pedidos para demais locais da planta a fim de iniciar um 

processo, assim como o envio do material acabado para o cliente; 

 Rastreabilidade de produto: monitoramento do progresso de unidades ou lotes, 

criando um histórico completo do produto. 

 Gerenciamento de manutenção: planejamento das atividades de manutenção 

necessárias para garantir o equipamento em boas condições; 

 Análise de desempenho: realiza o levantamento dos resultados medidos na 

planta e sua comparação com metas estabelecidas pela organização, clientes ou órgãos 

reguladores. 

 Status de processo: gestão do processo pelo acompanhamento de status, a fim 

de orientar as atividades a serem realizadas em cada etapa do processo, monitorar o status das 

demandas em andamento, assim como realizar um alinhamento das demandas finalizadas;  

Diante das 11 funcionalidades listadas, percebe-se a diversidade de aplicações do 

sistema MES em uma empresa. A fim detalhar os benefícios do MES para a gestão da 

produção, foram analisados 27 artigos, os quais indicam pelo menos um benefício do sistema 

MES. Como resultado, 66% dos artigos indicam o “controle de processo e estoque” como um 

benefício, e 45% indica a “informação em tempo real” como um benefício, seguido de 

“repositório de dados históricos” com 38% dos artigos. A revisão completa está detalhada na 

Figura 8. 
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Segundo Telukdarie et al. (2018) e Müller et al. (2018), o MES é um sistema de 

informação e comunicação que integra o nível estratégico com o nível operacional. Essa 

integração entre o MES e a operação gera diversos benefícios para o gerenciamento de 

processos, como informações em tempo real, repositório de informações (Mansour et al., 

2018), garantindo os padrões de qualidade das operações de fabricação e apoiando a tomada 

de decisão. Ao utilizar este sistema, segundo Zahaf e Gargouri (2014), é possível obter um 

controle de produção em tempo real sem esforços adicionais à equipe de trabalho.  

Dentre os benefícios do MES, o controle de processo e estoque é o mais citado entre 

os autores. Segundo Ocampo et al. (2017) e Powell et al. (2014), o MES auxilia no fluxo de 

materiais de uma organização, permitindo a visualização do material em diferentes etapas do 

processo, garantindo o  controle, transparência e flexibilidade das fábricas. Além garantir o 

controle do fluxo de materiais, segundo Weitchhart et al. (2016) o MES é a chave para a 

agilidade no fluxo de informação das organizações.  
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Figura 8 - Benefícios do MES na gestão da produção 

Fonte: A autora (2019) 

 

Com base nesses benefícios, o papel do MES é coletar os dados de operação e relatar 

para as análises dos usuários da empresa indicações do desempenho do processo e 

informações sobre o status da produção, suportando a análise de melhorias e tomada de 

decisão, a fim de controlar o processo com a agilidade necessária (D'ANTONIO et al., 2017; 

ZAHAF e GARGOURI, 2014; HERNANDEZ-MATIAS et al., 2008). 

Além dessas funcionalidades, o sistema MES pode ter uma integração aberta ao 

banco de dados, proporcionando aos usuários acesso total, que permite o desenvolvimento de 

um conjunto de ferramentas de autoatendimento, a partir de uma visualização do sistema 
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FR Cottyn et al. (2013) x x x x

FR D'Antonio et al. (2017) x x x x x

FR Cortes et al. (2016) x x x x x x

FR Sartal e Vázquez (2017) x x x

FR Dai et al. (2012) x x x

PR Ocampo et al. (2017) x x

PR Zayati et al. (2012) x x

PR Trentesaux (2009) x x x

PR Telukdarie et al. (2018) x x x x x x x x x x x

PR Bruun e Mefford (2004) x x x

PR Weichhart et al. (2016) x x x x

PR Lu et al. (2011) x x x

PR Hernandez-Matias et al. (2008) x x x

PR Powell et al. (2013) x

PR Park et al. (2010) x x x x

PR Müller et al. (2018) x x x x x x x

PR Gao et al. (2016) x x x x x x x x

PR Belle et al. (2011) x x x

PR Koo e Dug (2013) x

PR Zahaf e Gargouri (2014) x x x x

PR Zhang et al. (2017) x x

PR Štefánik et al. (2008) x x x x x

PR Papacharalampopoulos et al. (2016) x

PR Powell et al. (2014) x x x x

PR Nagalingam e Lin (2008) x x x x x

PR Sartal et al. (2017) x x x x

PR Ugarte et al. (2009) x x x x x x x x x x x

PR Mansour et al. (2018) x x

PR Lüder et al. (2004) x x

PR Müller et al (2017) x

Total 13 8 11 19 4 8 7 8 8 1 5 4 1 1 2 5 8 4
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baseada em função, no qual o usuário pode pesquisar no sistema as informações necessárias, 

como KPIs e relatórios (Telukdarie et al., 2018). 

Segundo Müller et al. (2018) e Dai et al. (2012), os benefícios do MES podem ser 

aprimorados quando integrados a outra tecnologia do Cyber Physical System. Como exemplo, 

a etiqueta RFID ou QR Code permitem implementar o registro de inventário, rastreabilidade 

de material, identificação e processamento de informações. As informações coletadas pelo QR 

Code podem ser utilizadas para o gerenciamento da produção em tempo real através do MES. 

Segundo Ugarte et al. (2009), essa integração pode colaborar para atender requisitos como 

mobilidade, modularidade, controle e diagnóstico do processo, possibilitando um 

gerenciamento de processos fácil e eficaz. 

 

2.2.2 A abordagem Lean 

 

Nesta seção será apresentada uma introdução à abordagem Lean, e na sequência será 

detalhado os principais métodos, ferramentas e conceitos que compõem o princípio de fluxo 

puxado de produção, o qual consiste na delimitação desta pesquisa. 

 

2.2.2.1 Sistema Puxado de Produção 

Segundo Womack e Jones (2003) a abordagem Lean é constituída de 5 princípios: 1) 

Valor: definir o valor do cliente; 2) Fluxo de valor: mapear o fluxo do processo; 3) Fluxo 

contínuo: eliminar interrupções do processo; 4) Fluxo puxado: produzir apenas o que for 

solicitado pelo cliente; e 5) Perfeição: melhorar o processo de forma contínua em busca da 

perfeição. Conforme delimitação do escopo deste trabalho, aprofundaremos no princípio 

Sistema Puxado de Produção. 

Alinhado ao Sistema Puxado de Produção, detalharemos nesta pesquisa os conceitos 

Lean: PDCA, Mapa de Fluxo de Valor, heijunka e os 8 desperdícios (TYAGI et al., 2015a) 

O fluxo puxado é um método de produção no qual a produção do posto de trabalho 

só é iniciada a partir da solicitação do posto de trabalho cliente. Dessa forma, tem-se a 

produção de apenas o que for solicitado pelo cliente, reduzindo estoque excessivo, despesas 

operacionais, melhorando a ergonomia e segurança (ROTHER e SHOOK, 1999; DENNIS, 

2007). 
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Segundo Smalley (2004), o fluxo puxado só deve ser implantado quando a produção 

estiver com seus processos estáveis, com disponibilidade de 75% a 80%, já que sem a 

estabilidade necessária, o processo se torna imprevisível e com elevados lead times, e 

executar o fluxo puxado demanda confiabilidade no sistema, pois o nível de estoque é mínimo 

entre os processos e a dependência da eficiência do processo se torna maior. Segundo Hopp e 

Spearman (2003), um dos pontos principais para obter um sistema puxado é realizar a 

manutenção de um limite de work-in-process (WIP). Ter um WIP controlado possibilita uma 

produção regulada de acordo com a demanda real do cliente, evitando que o estoque aumente 

além do limite necessário. Além de um WIP controlado, Smalley (2004) reforça a importância 

de se realizar simplificações do fluxo ao longo do processo de implantação da produção 

puxada, para que aplicação seja prática e faça rápidos progressos. 

Segundo Smalley (2004) e Dennis (2007), há três tipos de sistema puxado: sistema 

puxado de reposição, sistema puxado sequenciado e o sistema puxado misto: 

 Sistema puxado de reposição: consiste em manter no processo supermercados 

de produtos semi-acabados em cada etapa do processo produtivo. A partir disso, o processo só 

inicia a produção quando o cliente final retira um produto acabado do último supermercado, 

que ativa um kanban de retirada de material semi-acabado para o último processo processá-lo 

e completar seu supermercado de produtos acabados, da mesma forma acontece com os 

processos anteriores (Figura 9). Portanto, percebe-se que a cadeia produtiva funciona de 

maneira “puxada” o processo cliente aciona a produção do processo anterior. 

 

 

Figura 9 - Sistema puxado de reposição 

Fonte: Adaptado de Womack et al. (2004) 
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 Sistema puxado sequenciado: a produção o item só é realizada após o pedido 

do cliente. Para esse sistema não há supermercados de produtos, o cliente solicita o produto, o 

setor de planejamento emite a ordem de produção, e a partir disso a produção o item é 

realizada por FIFO (First-in, First-out) no processo produtivo, conforme apresentado na 

Figura 10. 

 

Figura 10 - Sistema puxado sequenciado 

Fonte: Adaptado de Womack et al. (2004) 

 

 Sistema puxado misto: o sistema puxado misto, por sua vez, consiste na 

utilização do sistema de reposição e sequenciado para diferentes famílias de produtos. Para 

pedidos padronizados e frequentes é utilizado o sistema de reposição e para os pedidos pouco 

solicitados ou customizados é utilizado o sistema sequenciado (Figura 11). 

 

 

Figura 11 - Sistema puxado misto 

Fonte: Adaptado de Womack et al. (2004) 
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Segundo Kumar et al. (2013), o sistema puxado vai além de uma simples mudança 

de fluxo operacional, mas constitui uma nova estratégia de negócios centrada no cliente, a 

qual possui como principais impulsionadores de transformação ter uma liderança forte e 

mudança de cultura organizacional. 

A seguir serão apresentados os métodos e ferramentas relacionados ao fluxo puxado 

de produção. 

 

2.2.2.1.1 PDCA 

 

Segundo Liker e Meier (2015), a base da implantação do sistema puxado constitui na 

aplicação do ciclo Plan Do Check Act (PDCA). Segundo Ferro et al. (2007), Kaizen consiste 

na realização da melhoria contínua de um fluxo de valor ou de um processo individual, 

criando mais valor com menos desperdício. 

A filosofia da melhoria contínua pode ser representada pelo ciclo PDCA (Figura 12), 

método que promove a melhoria contínua da organização por meio de quatro fases 

(MARSHALL et al., 2006): 

1ª Fase: Plan (Planejamento) – Entendimento do problema o qual se pretende 

solucionar, ou requisitos do cliente que a empresa deseja se adequar. Nesta fase são 

mensuradas as condições iniciais do processo e definidas as metas e objetivos a se alcançar e 

realização da análise para proposição de melhorias.  

2ª Fase: Do (Execução) – A segunda fase consiste na implementação das ações 

levantadas na etapa de análise.  

3ª Fase: Check (Verificação) – Verificação dos resultados obtidos com a execução 

das ações propostas na análise e comparação com as metas e objetivos propostos, a partir da 

utilização de ferramentas de controle e acompanhamento, como indicadores e folhas de 

verificação.  

4ª Fase: Act (Agir) – Nesta fase, adotam-se medidas a fim de eliminar a causa dos 

efeitos indesejados observados na fase de verificação. Caso a meta não tenha sido alcançada, 

a equipe deverá buscar as causas fundamentais a fim de prevenir a repetição dos efeitos 

indesejados e, caso a meta já tenham sido alcançadas, padronizar as melhorias alcançadas. 
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Figura 12 - Ciclo PDCA 

Fonte: Adaptado de Marshall et al. (2006) 

 

 

 

2.2.2.1.2 Mapa de Fluxo de Valor 

 

Segundo Rother e Shook (1999), o mapeamento de fluxo de valor é uma ferramenta 

que possibilita o entendimento do fluxo de informação e de materiais, da solicitação do cliente 

à entrega do produto final. Segundo Hines e Rich (1997), o mapa de fluxo de valor é 

considerado uma ferramenta essencial para a abordagem Lean e para a aplicação do fluxo 

puxado de produção, já que a mesma possibilita uma visão sistêmica das etapas do processo, 

auxilia na identificação de desperdícios, torna as decisões sobre o fluxo visíveis, mostra a 

relação entre o fluxo de informação e o fluxo de material, entre outros benefícios. 

Para aplicar o mapeamento de fluxo de valor, os autores Rother e Shook (1999) e 

Tyagi et al. (2015b) sugerem as etapas descritas na Figura 13: definição da família de 

produtos, mapeamento estado atual, desenho do estado futuro e plano de ação. 

 

Figura 13 - Método de mapeamento de fluxo de valor 

Fonte: Adaptado de Rother e Shook (1999) e Tyagi et al. (2015b) 
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Segundo Rother e Shook (1999), a primeira etapa a ser realizada é definir a família 

de produtos a ser mapeada. Uma família de produtos consiste em um conjunto de produtos 

que passam por etapas similares no fluxo de valor. Para isso, é importante que a família de 

produtos escolhida seja significativa para a análise, considerando sua representatividade na 

demanda do cliente ou sua abrangência de processos a serem analisados. 

Após ter a família de produtos escolhida para o mapeamento, Tyagi et al. (2015b) 

sugerem uma caminhada ao gemba, expressão japonesa que significa “lugar aonde o valor é 

criado”, a fim de visualizar na prática como o processo ocorre e identificar os desperdícios no 

mesmo. Com isso, o mapa de fluxo de valor do estado atual já pode ser criado, mapeando as 

informações de demanda do cliente, informações do principal fornecedor, fluxo de materiais 

do fornecedor, processos internos e entrega para o cliente, e, por fim o fluxo de informações 

do cliente para a empresa e solicitações para o fornecedor. A Figura 14 exemplifica a 

estrutura de um mapa de fluxo de valor atual, sendo a parte inferior do mapa do fluxo de 

materiais, a parte superior do mapa do fluxo de informação, e as extremidades direita e 

esquerda representando o cliente e o fornecedor. 

 

 

Figura 14 - Estrutura mapa de fluxo de valor atual 

Fonte: Adaptado de Rother e Shook (1999) 

 

 O mapa de fluxo de valor atual constitui a base para identificação de desperdícios, 

estoque e identificação do lead time atual de entrega do produto. A partir dessa análise, as 

oportunidades de melhoria são levantadas e representadas em um mapa de estado futuro. A 

visão é que este mapa contenha soluções Lean para o fluxo, como um fluxo puxado ou FIFO 

(First-in, First-out) entre os processos, um fluxo de informações simplificados, redução das 

atividades que não agregam valor e redução de estoque (ROTHER e SHOOK,1999), 

conforme estrutura exemplificada na Figura 15. 

Controle de 

Produção

Cliente

Pintura Montagem
Injeção

Fornecedor



38 

 

 

Figura 15 - Estrutura mapa de fluxo de valor futuro 

Fonte: Adaptado de Rother e Shook (1999) 

 

Por fim, o plano de ação para a implementação do mapa de fluxo valor futuro é 

elaborado, considerando a melhor estratégia para a complexidade do fluxo de valor estudado e 

tempo necessário para a implementação (TYAGI et al., 2015b). 

 

2.2.2.1.3 Eliminação de desperdícios 

A abordagem Lean tem como principal objetivo eliminar as atividades que não 

agregam valor, caracterizadas por desperdícios no processo (DENNIS, 2007). Segundo 

Dennis (2007), em média 95% das atividades em um processo não agregam valor. Por conta 

disso, eliminar atividades que não agregam valor significa obter um ganho em produtividade 

mais expressivo e com menos esforço para realizar a melhoria. 

As atividades que não agregam valor podem ser classificadas em 8 desperdícios, os 

quais foram descritos por Dennis (2007), podem ser definidos como: 

1. Superprodução: produzir itens mais cedo ou em maior quantidade do que o 

necessário pelo cliente; 

2. Espera: trabalhadores ociosos frente a uma máquina automatizada ou esperando 

pela próxima etapa de processamento, ferramenta, suprimento ou peça; 

3. Transporte: mover o estoque em processo (WIP) de um lugar para outro em um 

processo, transportar matéria-prima ou produto acabado; 

4. Processamento excessivo ou processamento incorreto: gerado ao fornecer produtos 

de maior qualidade do que o necessário; 
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5. Excesso de estoque: excesso de matéria-prima, material em processo ou produtos 

acabados, causando lead times mais longos, obsolescência, produtos danificados, altos custos 

de transporte e armazenamento e atraso; 

6. Movimentação desnecessária: qualquer movimento que os funcionários tenham 

que executar além de agregar valor à peça, como alcançar, procurar ou empilhar peças e 

ferramentas; 

7. Defeitos: produção de peças defeituosas ou correção. Produzir peças defeituosas 

gera retrabalho, o que significa desperdício de tempo, manuseio e esforço. 

8. Criatividade de equipe não utilizada: desperdício de ideias, habilidades, melhorias 

e oportunidades de aprendizado, não envolvendo nem ouvindo os funcionários. 

 

2.2.2.1.4 Heijunka 

Segundo Ferro et al. (2007, p.33),  

Heijunka se refere ao nivelamento do tipo e da quantidade de produção durante um período 

fixo de tempo. Isso permite com que a produção atenda eficientemente às exigências do cliente, ao 

mesmo tempo que evita excesso de estoque, reduz custos, mão de obra e lead time de produção em 

todo o fluxo de valor. 

 

Segundo Smalley et al. (2004) e Ferro et al. (2007), o controle do Heijunka é 

realizado a partir do Heijunka Box, o qual consiste em uma caixa com o material programado 

distribuído nas horas de produção. A partir do Heijunka, é possível que a produção trabalhe 

em um mesmo ritmo ao longo do tempo, de forma a distribuir a carga de trabalho e o mix de 

produção de modo uniforme, tornando o ambiente de trabalho mais previsível e estável. 

 

2.2.3. Integração do MES com conceitos Lean 

 

Segundo D'Antonio et al. (2017) e Cortes (2016), o MES é o repositório de 

informações de processo e produto, no qual tem o papel de medir como a manufatura está 

ocorrendo, permitindo a identificação de falhas de desempenho no processo em tempo real. 
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Essas lacunas de desempenho identificadas podem auxiliar em uma implementação enxuta, na 

qual trabalha para as melhorias contínuas dos processos e o controle deles. 

Através da revisão de literatura, foram identificados 15 artigos que discutem sobre o 

impacto do sistema MES ou outra tecnologia digital similar nos conceitos Lean. Entre os 

artigos analisados, foi possível listar 20 conceitos enxutos que são beneficiados com a 

aplicação do MES. Os principais a serem destacados são o Kaizen, com 67% dos artigos; just-

in-time e redução de desperdício, representando 27% dos artigos e, OEE e Mapa de Fluxo de 

Valor citados por 20% dos artigos. A Figura 16 detalha as referências analisadas e o conceito 

relacionado. 

 

Figura 16 - Conceitos Lean beneficiados pela integração com o MES 

Fonte: A autora (2019) 

 

Segundo Sartal et al. (2017) e Bruun e Mefford (2004), há muitas razões pelas quais 

as tecnologias digitais podem facilitar a implementação da manufatura enxuta. Como 

exemplo, permitir uma gestão eficaz de uma enorme quantidade de dados em tempo real e 

aumentar a flexibilidade e agilidade da empresa para adaptar o processo à variação nos 

requisitos do cliente. 
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Segundo Gao et al. (2016), a digitalização de um processo operacional permite uma 

coleta de dados precisa, programação e controle em tempo real. Esses avanços digitais podem 

ser utilizados através de métodos enxutos para encontrar e analisar problemas, permitindo a 

aplicação do kaizen através da implementação de melhorias e otimização de recursos 

(JOHANSSON et al., 2013). 

De acordo com Cortes (2016), essa conexão entre o MES e a abordagem Lean pode 

ser explicada por meio de uma estrutura PDCA (Figura 17). O MES funciona como uma fonte 

de informação para basear e validar um projeto enxuto usando dados precisos, fornecidos em 

tempo real pelo sistema MES. De acordo com a Figura 17, há uma interface de dados entre o 

sistema ERP (Enterprise Resource Planning) e o MES, no qual o ERP gerencia dados de 

performance estratégica e tática da empresa, disponibilizando informações de demanda, 

estoque e requisições de insumos, enquanto o MES tem sua maior atuação na coleta de dados 

operacionais da linha de produção, posto de trabalho e máquinas. 

A partir desses dados, é possível realizar o ciclo PDCA na busca de melhorias no 

processo. Segundo Cortes (2016), as metas estratégicas são a motivação inicial do “PLAN”, 

no qual o MES é a fonte de dados usada para medir o estado real do processo, importante para 

a identificação de lacunas entre o objetivo estratégico e o estado atual. Em seguida, essas 

informações coletadas pelo MES são usadas para analisar a causa raiz do problema e aplicar 

ações eficazes para resolver essas causas raiz. Depois de aplicar as ações, o MES colabora 

com seu banco de dados, usado para controlar os indicadores e verificar a eficácia do projeto e 

os objetivos alcançados. 

 

Figura 17 - MES na estrutura PDCA 

Fonte: Adaptado de Cortes (2016) 

Dessa forma, pode-se observar na Figura 17 a integração entre os sistemas MES e 

ERP nos diferentes níveis da organização e sua relação com o ciclo PDCA na rotina diária no 

nível de gestão e nível operacional (CORTES, 2016). 
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Essa integração potencial de tecnologias digitais, como o MES, torna-se essencial 

para a aplicação efetiva de algumas ferramentas Lean tradicionais que precisam de uma 

enorme quantidade de dados em tempo real, como cartões kanban, placas heijunka e 

gerenciamento visual. O sistema MES garante a confiabilidade dos dados e a integração das 

informações, essenciais para o gerenciamento da enorme quantidade de dados processados 

(SARTAL et al., 2017). 

Quadro 4 - Impacto do MES em conceitos Lean 

Conceitos 

Lean 
Impacto do MES Referências 

Overall 

Equipment 

Effectiveness 

(OEE) 

O repositório de dados históricos de processos gerados pelo 

MES pode ser usado para calcular o OEE de forma 

automatizada e em tempo real, medindo as métricas de 

disponibilidade, desempenho e qualidade. 

Cottyn et al. (2011); 

Sartal and Vázquez (2017); 

Telukdarie et al. (2018) 

Kaizen 

A filosofia de melhoria contínua do Lean (kaizen) pode ser 

suportada pelo MES. Definir-medir-analisar-melhorar-

controle (DMAIC) é uma abordagem estruturada e 

disciplinada para melhoria de processos, na qual o papel do 

MES no kaizen pode ser ilustrado. A disponibilidade de dados 

em tempo real e a facilidade de uso de um MES podem 

acelerar e guiar os esforços de análise. 

Cortes et al. (2016) 

D'Antonio et al. (2017) 

Sartal and Vázquez (2017) 

Telukdarie et al. (2018) 

Bruun and Mefford (2004) 

Hernandez-Matias et al. (2008) 

Park et al. (2010) 

Gao et al. (2016) 

Johansson et al. (2013) 

Redução de 

desperdícios 

O banco de dados MES permite verificar a condição do 

processo e a distribuição do tempo em diferentes atividades. 

Dessa forma, é possível identificar e reduzir o desperdício do 

processo. Além disso, a agilidade da informação reduz o 

desperdício de espera no processo, aumentando a 

produtividade. O processo e controle de WIP pelo MES 

permite a redução do estoque; o agendamento de produção 

pelo MES evita a superprodução, dentre outros desperdícios. 

D'Antonio et al. (2017) 

Bruun and Mefford (2004) 

Park et al. (2010) 

Ugarte et al. (2009) 

Just-in-time 

A abordagem de agendamento em tempo real no MES permite 

a produção just-in-time, sendo dividida em dois níveis: 

planejamento de produção e agendamento em tempo real. 

Sartal and Vázquez (2017) 

Dai et al. (2012) 

Telukdarie et al. (2018) 

Park et al. (2010) 
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(Continuação) 

Conceitos Lean Impacto do MES Referências 

Jidoka 

De acordo com os princípios de melhoria contínua e 

eliminação de atividades sem valor agregado, a Jidoka 

depende da confiabilidade dos dados, uma vez que “zero 

defeitos” é essencial nos processos de informação. O 

MES pode prever quando o processo vai ficar fora de 

controle e produzir peças que não correspondam à 

qualidade esperada. 

Sartal and Vázquez (2017) 

Bruun and Mefford (2004) 

Hernandez-Matias et al. (2008) 

Respeito pelas 

Pessoas 

A integração de dados colabora para a transparência do 

desempenho e o respeito pelas pessoas. 

Sartal and Vázquez (2017); 

Bruun and Mefford (2004) 

 

Fluxo de Valor Os sistemas MES e ERP comunicam-se para garantir o 

fluxo ideal do produto no processo, evitando 

ineficiências do produto através de imprecisões, atrasos, 

intervenções nas pessoas e potenciais transações 

ineficientes. 

Telukdarie et al. (2018) 

Kanban As informações de produção obtidas no processo em 

tempo real podem ser gerenciadas pelo MES, 

identificando a quantidade de buffer no processo e as 

informações de fluxo por meio de um e-kanban. 

Sartal e Vázquez (2017) 

Trentesaux (2009) 

Sartal et al. (2017) 

Mapa de Fluxo de 

Valor (MFV) 

A disponibilidade de dados em tempo real e a 

facilidade de uso de um MES podem acelerar e orientar 

os esforços de análise necessários para executar um 

MFV e melhorar o processo. 

Cortes et al. (2016) 

D'Antonio et al. (2017) 

Trentesaux (2009) 

Lu et al. (2011) 

Manutenção 

Produtiva Total 

(TPM) 

O MES pode ser utilizado como um agendamento de 

manutenções planejadas e intervenções preventivas no 

processo, facilitando a intervenção na produção e 

evitando a quebra. 

Sartal and Vázquez (2017) 

Telukdarie et al. (2018) 

Gao et al. (2016) 

Trabalho 

Padronizado 

Para controlar a mudança, o MES pode padronizar a 

maneira de trabalhar exibindo um trabalho padrão no 

chão de fábrica. Além disso, o MES permite o 

gerenciamento das capacidades dos operadores por 

padrões e facilita a identificação de necessidades de 

treinamento. 

Cortes et al. (2016) 

Telukdarie et al. (2018) 

Johansson et al. (2013) 
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(Continuação) 

Conceitos Lean Impacto do MES Referências 

Fluxo Puxado O MES permite o gerenciamento do fluxo puxado 

através do controle do processo em tempo real. Além 

disso, o MES pode notificar de forma ágil, por toda a 

cadeia de suprimentos, qualquer interrupção nos 

cronogramas existentes, por exemplo, restrições de 

capacidade ou material ou quebras de máquinas. Os 

funcionários podem ajustar de forma colaborativa seus 

planos de produção. 

Bruun and Mefford (2004) 

Heijunka O MES permite simular o melhor nivelamento de 

produtos para a produção, considerando a prioridade do 

cliente. Para isso, o MES garante a confiabilidade dos 

dados e a integração de informações, essenciais para o 

gerenciamento de uma grande quantidade de pedidos 

processados. 

Sartal et al. (2017) 

Wagner et al. (2017) 

Gestão Visual Os dados em tempo real disponibilizados pelo MES 

podem ser usados como gerenciamento visual, quando 

exibidos em uma TV ou em um local de trabalho, 

apoiando o processo de tomada de decisão. 

Sartal et al. (2017) 

Poka Yoke O MES suporta os dispositivos Poka-Yoke não apenas 

para identificar defeitos, mas também para analisá-los 

em tempo real e gerar registros que podem ser usados 

para aprendizado. 

Sartal et al. (2017) 

Fonte: A autora (2019) 

 

Além disso, outros conceitos Lean são beneficiados, como o Mapeamento do Fluxo 

de Valor (D'ANTONIO et al., 2017; TRENTESAUX, 2009; LU et al., 2011), e o OEE 

(TELUKDARIE et al., 2018; SARTAL e VÁZQUEZ , 2017; COTTYN et al., 2011), que são 

ferramentas enxutas nas quais necessitam de coleta de dados da quantidade de buffer, KPI da 

qualidade do produto e desempenho do processo, tudo o que o MES pode fornecer em tempo 

real e com a precisão necessária. 

Dados esses benefícios, Sartal et al. (2017) argumenta que, embora as práticas 

enxutas possam ser implementadas sem TI, nas condições atuais de mercado, quanto mais 

enxuta uma organização pretende ser, maior o nível de TI exigido no curto prazo. Há, no 

entanto, algumas considerações para evitar desperdício de tempo e recursos, por exemplo, a 
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automação de um processo sem conceitos enxutos, em que pode impactar em um processo 

burocrático com mais desperdício do que antes (COTTYN et al., 2011; 

PAPACHARALAMPOPOULOS et al., 2016). Além disso, é importante manter um sistema 

não complexo, flexível o suficiente para aplicar as melhorias da manufatura enxuta 

(PAPACHARALAMPOPOULOS et al., 2016). 

Considerando isso, os autores Bortolotti e Romano (2012), em sua pesquisa sobre 

automatização no setor de serviços, identificaram uma dificuldade na empresa estudada em 

definir o melhor momento para a automatização de um processo, havendo o risco de realizar a 

automatização de erros e desperdícios do processo, os quais poderiam ser eliminados 

aplicando a abordagem Lean. 

A partir de um estudo de caso exploratório, os autores Bortolotti e Romano (2012) 

definiram 5 etapas necessárias para integrar os métodos de automação e digitalização à 

eliminação de desperdícios, as quais estão detalhadas abaixo (Figura 18): 

 Definir e medir: nessa etapa, a equipe envolvida no projeto identifica os 

requisitos do cliente para o processo a ser melhorado e realiza o mapeamento do estado atual; 

 Analisar e desenhar o processo futuro: após ter listado os requisitos do cliente 

para o processo, são identificadas as fontes de desperdício e desenhado o mapa de fluxo 

futuro, com as interfaces entre o processo manual e automatizado; 

 Desenho do processo automatizado: etapa em que os componentes técnicos e 

funcionais do processo futuro é mapeado; 

 Desenvolver, testar e implantar: desenvolvimento da estrutura física, software e 

interface; 

 Controlar: verificar se as métricas listadas estão sendo atendidas, se não, voltar 

ao processo inicial e melhorar. 
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Figura 18 - Método Lean first, then automate 

Fonte: Adaptado de Bortolotti e Romano (2012) 

 

Os autores Bortolotti e Romano (2012) identificaram no estudo de caso realizado que 

em 100% dos processos analisados, a automatização não levou a nenhum benefício e, em 

alguns casos a automação era a causa de desperdícios no processo e da redução do 

desempenho do processo, devido à automação de atividades não padronizadas. 

Após a aplicação do método proposto (Figura 18), foi avaliado que o método 

permitiu aumentar a eficiência da empresa com redução dos custos operacionais, diminuir o 

lead time total dos processos e aumentar a satisfação dos clientes, a partir de uma maior 

percepção de qualidade do serviço. 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Neste capítulo será apresentada a metodologia a ser considerada para a aplicação 

desta pesquisa. A fim de detalhar a metodologia a ser utilizada, será apresentada a 

classificação da pesquisa quanto à abordagem, natureza, objetivos e procedimentos. Além 

disso, será detalhado o método que será utilizado, considerando a unidade de análise e as 

etapas a serem realizadas na pesquisa. 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa possui abordagem de caráter qualitativo, natureza aplicada, tendo como 

objetivo ser exploratória e descritiva. Com isso, essa pesquisa busca compreender e descrever 

a realidade da empresa estudada e os resultados da aplicação do fluxo puxado de produção 

integrado com a tecnologia MES, gerando conhecimento para aplicação prática. 

Quanto aos procedimentos, Dresch et al. (2015) destacam três metodologias 

aplicáveis a pesquisas na área de gestão: o estudo de caso, a pesquisa-ação e o design science 

research. A fim de selecionar o procedimento mais adequado para alcançar os objetivos desta 

pesquisa, foi elaborado o Quadro 5 com a definição das três metodologias: 

 

Quadro 5 - Procedimentos de Pesquisa 

Estudo de Caso Pesquisa-ação Design Science Research 

O estudo de caso consiste no 

estudo profundo de objetos 

de análise a fim de explorar 

situações práticas, descrever 

a situação do contexto que se 

está realizando uma 

determinada análise ou 

formular hipóteses e 

descrever teorias (GIL, 

2002). 

A pesquisa-ação consiste na 

utilização de técnicas de 

pesquisa a fim de investigar a 

situação atual de um contexto, 

analisar e tomar decisões que 

impactem na melhoria do 

cenário pesquisado (TRIPP, 

2005). 

O design science research tem 

como principal objetivo o 

desenvolvimento de estudos 

para a prescrição, realização de 

projetos e criação de artefatos 

que solucionem o problema 

identificado (DRESCH et al., 

2015). 

Fonte: A autora 
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Diante destas definições, identifica-se que a metodologia de estudo de caso é a mais 

adequada para a realização desta pesquisa. De acordo com Gil (2002), o estudo de caso é 

indicado para realizar uma investigação sobre temas complexos, para a formulação de 

hipóteses ou redefinição de um problema. Dentre os propósitos do estudo de caso, podemos 

citar (GIL, 2002):  

 Explorar contextos cujos limites ainda não estão definidos de maneira clara, 

permitindo que o pesquisador esteja atento a novas descobertas; 

 Realizar a pesquisa em poucas unidades, permitindo uma análise aprofundada 

do problema em estudo; 

 Descrever o contexto no qual a pesquisa está sendo realizada; 

 Formular hipóteses ou desenvolver teorias; 

 Explicar as causas de fenômenos complexos que não possibilitam a utilização 

de levantamentos e experimentos. 

Segundo Yin (2001), há 4 tipos principais de estudo de caso. Os tipos de estudo de 

caso são classificados considerando a combinação entre a quantidade de unidades de análise 

(única ou múltiplas) e a quantidade de casos. A partir disso temos que um estudo de caso pode 

ser único ou múltiplo, sendo que o estudo de caso único é utilizado quando o caso é decisivo e 

suficiente para a pesquisa; e, pode-se ter um estudo de caso holístico ou incorporado, sendo o 

estudo de caso holístico é considerado quando não é possível identificar nenhuma subunidade 

lógica e quando a pesquisa realizada no estudo de caso é de natureza holística. Dentre as 

classificações de um estudo de caso, pode-se classificar esta pesquisa como Tipo 1: caso 

único e apenas uma unidade de análise. 

Considerando a classificação da pesquisa, foi delimitado o método de pesquisa no 

tópico a seguir. 

 

3.2 MÉTODO DE PESQUISA 

 

Segundo Gil (2002), não há um consenso por parte dos pesquisadores quanto ao 

método de pesquisa a ser realizado no desenvolvimento do estudo de caso. Dentre os 

diferentes métodos aplicados para estudo de caso, Miguel (2007) definiu um método de 



49 

 

aplicação do estudo de caso voltado para pesquisas na área de Engenharia de Produção 

(Figura 19), o qual é o mais adequado para esta pesquisa.  

 

 

Figura 19 - Método de estudo de caso para Engenharia de Produção 

Fonte: Miguel (2007) 

 

A partir do método proposto por Miguel (2007), foram definidas as etapas para a 

realização desta pesquisa, conforme apresentado na Figura 20: 
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Figura 20 - Método de Pesquisa 

Fonte: Adaptado de Miguel (2007) 

 

1. Definir uma estrutura conceitual – teórica: para definir uma estrutura conceitual- teórica, 

foi realizado uma revisão bibliográfica das principais referências sobre a abordagem Lean e a 

tecnologia MES, identificado o potencial de pesquisas futuras nos trabalhos já publicados e 

delimitada a atuação da pesquisa, a partir da definição dos objetivos e das questões que serão 

respondidas com a pesquisa. 

2. Planejar os casos: o planejamento dos casos consiste na seleção das unidades de análise a 

serem estudadas e a definição dos casos a serem analisados na pesquisa. Após a delimitação 

dos casos serão definidos os meios de coleta e análise dos dados mais apropriados para os 

casos selecionados a partir de um protocolo de coleta de dados, considerando a realização de 

entrevistas, pesquisa por questionários e observação da pesquisadora; 

3. Conduzir teste piloto: nesta etapa serão testados os meios de coleta e análise de dados, 

verificada a qualidade dos dados coletados e realizados os ajustes necessários para a execução 

da coleta de dados. 

1. Definir uma 
estrutura conceitual -

teórica

Realizar revisão da 
literatura sobre a 
integração entre o 

Lean e o MES

Identificar na 
literatura o 
potencial de 

pesquisa sobre o 
tema

Delimitar a 
atuação da 
pesquisa

2. Planejar os casos
Selecionar as 
unidades de 

análise

Selecionar os 
casos a serem 

analisados

Protocolo de 
coleta de dados

3. Conduzir teste 
piloto

Testar a aplicação 
do questionário

Realizar os ajustes 
necessários

4. Coletar os dados
Levantar o 
contexto de 

utilização do MES 
na empresa

Levantar as etapas 
de implantação do 

projeto Lean

Identificar os 
benefícios do MES 

na gestão da 
produção

Identificar os 
resultados obtidos 
com a integração 

MES e fluxo 
puxado

5. Analisar os dados
Aplicação do 
método Grey 
System para 

análise dos dados

Realizar uma 
análise crítica do 

resultado da 
pesquisa

6. Gerar relatório
Elaborar relatório 
com as conclusões 

da pesquisa

Realizar proposta 
de trabalhos 

futuros
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4. Coletar os dados: será realizada a coleta dos dados a partir dos meios escolhidos. Dentre os 

dados a serem coletados serão consideradas: levantar o contexto de utilização do MES na 

empresa, levantar o método de implantação do fluxo puxado utilizado pela organização X, 

identificar os benefícios do sistema MES na gestão da produção e, por fim, identificar os 

resultados da implantação do fluxo puxado integrado ao MES. 

5. Analisar os dados: será realizada uma análise dos dados coletados a partir da aplicação do 

método Grey System, a fim de ordenar os principais benefícios do MES e resultados de sua 

integração com o fluxo puxado; análise da implantação de conceitos Lean integrado com 

tecnologias digitais, avaliação da utilização do MES em cada etapa do projeto Lean, e, por 

fim, realizar uma análise crítica do caso. 

6. Gerar relatório: por fim, será gerado um relatório com os levantamentos, resultados da 

análise, conclusões, considerações finais da pesquisadora e proposta de trabalhos futuros.  

 

3.2.1 Método de análise de dados – Grey System 

 

A análise dos dados foi realizada com a aplicação do método Grey System, o qual 

proposta por Deng (1982), consiste em um método de medida comparativa, ou seja, uma 

técnica que estabelece um grau de relacionamento entre observações de referência e 

observações comparativas por meio do cálculo de coeficientes relacionais Grey que são 

obtidos para cada atributo a ser considerado (GARCIA et al., 2005; CALADO et al, 2014). 

O método de aplicação do Grey System consiste na aplicação de 4 etapas, conforme 

proposto por Garcia et al. (2005), o qual está apresentado na Figura 21 e detalhado abaixo: 

 

Figura 21 - Método Grey System 

Fonte: Adaptado de Garcia et al. (2005) 

 

1. Normalização dos dados: consiste em colocar os dados em numa escala numérica comum, 

variando entre 0 e 1, importante para a comparação dos fatores das séries comparativas     

com os da série padrão    . Estes critérios de normalização se dão da seguinte forma: 

1. Normalização 
dos dados 

2. Criação da 
matriz de 
diferenças 

3. Cálculo dos 
coeficientes 
relacionais  

4. Cálculo do 
grau de 

relacionamento  
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 Quanto menor o atributo melhor (Equação 1): 

Equação 1: Normalização dos dados - Quanto maior o atributo melhor 

       
                

                    
 

 

 Quanto menor o atributo melhor (Equação 2): 

Equação 2: Normalização dos dados - Quanto menor o atributo melhor 

       
                

                    
 

 

2. Criação da matriz de diferenças: nesta matriz os elementos são constituídos pelos módulos 

das diferenças entre os atributos das séries comparativas com os atributos da série padrão, 

conforme Equação 3: 

Equação 3: Matriz de diferenças 

                                           

 

3. Cálculo dos coeficientes relacionais: este cálculo é realizado para cada atributo, utilizando a 

Equação 4: 

Equação 4: Coeficientes relacionais 

    
              

           
 

 

4. Cálculo do grau de relacionamento: o grau de relacionamento da série comparativa é 

calculado a partir da multiplicação do fator encontrado no cálculo anterior com o peso de cada 

atributo, conforme a Equação 5: 

Equação 5: Grau de relacionamento da série comparativa 

         

 

   

 

Onde    é o peso atribuído ao atributo j da série comparativa. 
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A partir do grau de relacionamento calculado, são obtidas as matrizes finais, as quais 

indicam que os indicadores com maior fator de correlação são os melhores e os indicadores 

com menor fator de correlação são os piores. Para facilitar a análise, os fatores foram filtrados 

do maior para o menor. 

A aplicação do método Grey foi realizada de forma individual para as duas seções do 

questionário: benefícios do MES na gestão da produção e resultados da integração entre o 

MES e o fluxo puxado de produção. 

 

3.3 PROTOCOLO PARA COLETA DE DADOS 

 

Segundo Yin (2001), O protocolo de pesquisa é um dos itens principais para se 

aumentar a confiabilidade da pesquisa de estudo de caso, destinando-se a orientar o 

pesquisador na condução do estudo de caso. 

 

3.3.1 Instrumentos de coleta de dados 

 

A coleta de dados para o estudo de caso foi realizada em três principais etapas 

(Figura 22): 

 Identificação das funcionalidades do MES na organização: a fim de identificar 

as funcionalidades do MES utilizadas na organização, foi realizada uma entrevista focal com 

o coordenador de TI da empresa, responsável direto pelo desenvolvimento do software, a fim 

de detalhar o histórico de aplicação do MES e suas funcionalidades no fluxo da empresa. 

Além da entrevista, foi realizada uma observação participativa da pesquisadora a partir da 

utilização de algumas funcionalidades do software; 

 Identificação do método de aplicação do fluxo puxado: o levantamento do 

método utilizado pela organização para implementar o fluxo puxado foi realizado a partir de 

uma observação participativa da pesquisadora, que esteve presente em reuniões e análises 

realizadas pela equipe do projeto realizado; 

 Identificação da integração entre o MES e o fluxo puxado: o levantamento da 

integração realizada entre o MES e o fluxo puxado foi realizado a partir da aplicação de um 

questionário aos representantes dos setores envolvidos no projeto e a partir de observação 
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participativa da pesquisadora, a qual esteve presente em reuniões de acompanhamento do 

projeto pós-implementação. 

 

Figura 22 - Coleta de dados 

Fonte: A autora (2019) 

 

3.3.2 Planejamento da entrevista 

 

Segundo Gil (2008), a entrevista é um método de coleta de dados que possibilita ao 

entrevistador a obtenção de dados em profundidade sobre um assunto e com a flexibilidade de 

explicar com mais detalhes o significado das perguntas, a fim de obter informações com 

maior precisão e detalhes.  

Gil (2008) e Gerhardt e Silveira (2009) classificam a entrevista em três níveis de 

estruturação: informal, orientada (focalizada), semiestruturada (pautas) e estruturada (Quadro 

6).  

 

Quadro 6 - Níveis de estruturação de entrevista 

Classificação Definição Vantagens Desvantagens 

Informal 

Possui o mínimo de 

estruturação possível, pouco 

se distingue de uma simples 

conversa, apenas pelo 

objetivo de coleta de dados. 

Obtenção de uma visão 

geral do problema. 

Recomendada para 

estudos exploratórios. 

Demanda alta habilidade do 

entrevistador. 

 

 

 

 

• Entrevista

• Observação 
participativa

Funcionalidades 
MES

• Observação 
participativa

Aplicação método 
Fluxo Puxado

• Questionário

• Observação 
Participativa

Integração entre 
MES e Fluxo 

Puxado
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Classificação Definição Vantagens Desvantagens 

Orientada 

(Focalizada) 

A entrevista focalizada é 

livre de questões ou tópicos, 

apenas focando em um tema 

específico. 

É possível explorar a 

fundo alguma 

experiência vivida em 

condições precisas. O 

entrevistado possui 

liberdade de se 

expressar. 

Demanda alto preparo do 

entrevistador, a fim de que 

informações relevantes 

sejam coletadas sem 

necessitar uma maior 

estruturação. 

Semiestruturada 

(Pautas) 

Consiste em uma entrevista 

guiada por pautas de 

interesse do pesquisador. As 

pautas são ordenadas, porém 

o entrevistador faz poucas 

perguntas diretas, deixando o 

entrevistado falar sobre o 

assunto com liberdade. 

Flexibilidade na 

condução da entrevista, 

possibilidade de coleta 

de dados com maior 

abrangência e 

profundidade pelo 

entrevistador. 

É necessário que haja um 

bom registro das 

informações para que a 

coleta de dados seja eficaz e 

possa ser analisada em um 

segundo momento. 

Estruturada 

Possui uma relação fixa de 

perguntas, permanecendo 

invariáveis entre os 

entrevistados. 

Rapidez, facilidade de 

aplicação e preparação 

simples dos 

entrevistadores. 

Não possibilita análise dos 

fatos com maior 

profundidade, por possuir 

uma lista prefixada de 

perguntas. 

Fonte: Adaptado de Gil (2008) e Gerhardt e Silveira (2009) 

 

Segundo Gerhardt e Silveira (2009), entrevistas de caráter exploratório não devem 

ser estruturadas em um nível elevado, já que se deseja coletar informações do entrevistado de 

forma livre e abrangente. Considerando o objetivo desta entrevista, delimitado no Quadro 7, 

foi identificado que o método mais adequado seria a entrevista semiestruturada, já que deseja-

se realizar uma pesquisa exploratória em tópicos bem definidos de coleta de dados. 

 

Quadro 7 - Planejamento entrevista 

Planejamento - Entrevista Semiestruturada 

Data de realização 26/02/2019. 

Objetivo Coletar da equipe desenvolvedora do software MES as 

aplicações do mesmo na organização. 

Entrevistado Coordenador do setor de TI, responsável pelo 

desenvolvimento do MES.  

Resultado da entrevista Esta entrevista, em conjunto com outras informações irá 

subsidiar a identificação das funcionalidades do MES 

aplicadas na organização. 

Duração 1 hora. 
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Planejamento - Entrevista Semiestruturada 

Método para registro dos dados Gravação da entrevista e anotações pelo entrevistador. 

Base teórica para definição dos 

tópicos/perguntas 

As perguntas têm como base as onze funcionalidades do 

MES, identificadas pela Manufacturing Enterprise Solutions 

Association (MESA) e citadas por Ugarte et al. (2009); o 

método Lean First, then Automate de Bortolotti e Romano 

(2012) e as interfaces entre o Lean e o MES citados por Sartal 

et al. (2017); Bruun e Mefford (2004) 

Fonte: A autora (2019) 

 

A partir do planejamento dos objetivos e métodos a serem utilizados na entrevista, 

foi elaborado o roteiro a ser seguido. Segundo Gerhardt e Silveira (2009), o roteiro é uma lista 

dos tópicos que o entrevistador deve seguir durante a entrevista. Isso permite uma 

flexibilidade de elaboração das questões, originando variedade de respostas ou até mesmo 

outras questões durante a entrevista. Na elaboração do roteiro, deve-se levar em consideração: 

a) Distribuição do tempo para cada área ou assunto; 

b) Formulação de perguntas cujas respostas possam ser descritivas e analíticas, 

para evitar respostas dicotômicas (sim/não); 

c) Atenção para manter o controle dos objetivos a serem atingidos, para evitar que 

o entrevistado extrapole o tema proposto. 

Considerando isso, foi elaborado o seguinte roteiro para a entrevista (Quadro 8): 

 

Quadro 8 - Roteiro da entrevista 

Tópico Questões Objetivo Duração Referência 

C
o

n
te

x
to

 i
n

ic
ia

l 1) Em que ano foi iniciada a 

aplicação do MES na organização?  

Identificar há quanto tempo o 

sistema está sendo desenvolvido 

na organização 

1 minuto  

2) Qual foi a motivação inicial de 

se aplicar o MES? 

Coletar informações sobre o 

início da aplicação do sistema, 

qual foi a motivação inicial e o 

histórico de aplicação 

10 

minutos 
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(Continuação) 

Fonte: A autora (2019) 

 

3.3.3 Planejamento da observação participativa 

 

Segundo Gerhardt e Silveira (2009), a observação participativa consiste na atuação 

do pesquisador como membro da população pesquisada. Esta técnica permite que os 

fenômenos sejam observados na própria realidade, possibilitando captar uma variedade de 

situações que não são obtidos por meio de perguntas. Considerando as vantagens desta 

técnica, a observação participativa foi utilizada para os seguintes objetivos (Quadro 9): 

 

 

Tópico Questões Objetivo Duração Referência 
A

p
li

ca
çõ

es
 d

o
 M

E
S

 

3) Qual das funcionalidades do 

MES são aplicadas na 

organização? Como a empresa 

aplica? 

Objetivo de identificar a 

abrangência e profundidade da 

aplicação do MES na 

organização. Para esta pergunta 

foi apresentado ao entrevistado 

uma tabela com as 11 

funcionalidades e realizada uma 

explicação básica sobre cada 

uma. 

30 

minutos 

Ugarte et al. 

(2009) 

In
te

rf
ac

e 
L

ea
n
 X

 

M
E

S
 

4) Na sua opinião, há interface 

entre o sistema MES e a aplicação 

da abordagem Lean na 

organização? Se sim, qual a 

interface? 

Coletar do desenvolvedor do 

sistema sua opinião sobre a 

interface entre o Lean e o 

sistema MES na organização. 

10 

minutos 

Sartal et al. 

(2017); 

 

Bruun e 

Mefford 

(2004) 

Im
p

ac
to

 d
o

 L
ea

n
 n

o
 d

es
en

v
o

lv
im

en
to

 d
o

 

M
E

S
 

5) Com relação ao 

desenvolvimento do MES, você 

percebe diferença entre ações 

oriundas de projetos Lean das 

demais ações de implantação de 

funcionalidades no MES? 

Identificar se há 

diferença para a equipe 

desenvolvedora entre ações 

oriundas de projetos Lean e 

demais ações de 

desenvolvimento do MES. 

4 minutos 

Bortolotti e 

Romano 

(2012) 

6) Qual a sua opinião sobre o 

processo de integração do fluxo 

puxado com o MES? Quais os 

pontos positivos e negativos? 

Identificar o ponto 

de vista do desenvolvedor sobre 

o projeto do estudo de caso e o 

processo de implantação do 

fluxo puxado e 

desenvolvimento do MES. 

5 minutos 

Bortolotti e 

Romano 

(2012) 
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Quadro 9 - Planejamento observação participativa 

Item Coleta de dados Objetivo 

Método de implantação do 

fluxo puxado, utilização do 

PDCA e MES 

Participação nas reuniões do 

projeto 

Levantar informações reais e in loco 

sobre as etapas de aplicação do 

projeto 

Utilização do software MES 
Utilização de algumas 

funcionalidades do software 

Identificar características do software 

na organização a partir da utilização 

de suas funcionalidades 

Sustentação do projeto 

Acompanhamento da 

sustentação do projeto, assim 

como as fases de adaptação do 

MES para o fluxo puxado 

Levantar os ganhos e as dificuldades 

de sustentação a partir do 

acompanhamento participativo com a 

equipe envolvida 

Fonte: A autora (2019) 

 

3.3.4 Planejamento do questionário 

 

Segundo Gerhardt e Silveira (2009), o questionário é um instrumento de coleta de 

dados constituído por uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por escrito 

pelo participante, sem a presença do pesquisador. O objetivo de um questionário é levantar 

opiniões, sentimentos, interesses, expectativas e situações vivenciadas.  

Segundo Gil (2008), a construção de um questionário e o planejamento de sua 

aplicação requer uma série de cuidados, como: constatação de sua eficácia para verificação 

dos objetivos; determinação da forma e do conteúdo das questões; quantidade e ordenação das 

questões; construção das alternativas; apresentação do questionário e pré-teste do 

questionário.  

A Figura 23 apresenta os detalhamentos para a construção de um questionário 

seguindo os critérios propostos por Gil (2008): 

a) Forma das questões: com relação à forma das questões, existem três 

possibilidades: questões abertas, aonde o informante realiza uma resposta discursiva sobre o 

questionamento; questões fechadas, no qual há alternativas pré-definidas para que o 

informante responda; e questões dependentes, as quais são realizadas dependendo da resposta 

de outra pergunta; 

b) Conteúdo das questões: o conteúdo pode ser sobre fatos, ou seja, objetivas; 

sobre crenças e atitudes; e sobre comportamentos, sendo as duas últimas respostas subjetivas 

a cada informante; 
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c) Ordenação das questões: para a definição da ordenação das questões há uma 

certa flexibilidade, podendo ser estruturada da mais geral para a mais específica (técnica do 

funil), ou então da mais específica para a mais geral, caso o pesquisador considere mais fácil 

de ser respondido; 

d) Alternativas: para as questões fechadas, é importante realizar definições sobre 

as alternativas, sendo importante serem mutuamente exclusivas e exaustivas (abranger todas 

as possibilidades), definir a estratégia entre questões específicas e gerais, assim como definir 

entre número par ou ímpar de alternativas; 

e) Apresentação do questionário: por fim, deve-se estruturar a apresentação do 

questionário, considerando a apresentação gráfica, instruções de preenchimento e introdução 

ao questionário. 

 

Figura 23 - Critérios para elaboração do questionário 

Fonte: Adaptado de Gil (2008) 

 

Para o presente estudo, foi definido no Quadro 10 o planejamento para a aplicação do 

questionário: 

 

 

 

 

Forma das 
questões 

Questões abertas 

Questões 
fechadas 

Questões 
dependentes 

Conteúdo das 
questões 

Fatos 

Crenças e 
atitudes 

Comportamentos 
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questões 

Técnica do funil 

Funil invertido 

Alternativas 
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exclusividade e 
exaustividade 

Alternativas 
gerais e 
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alternativas 

Apresentação 
do questionário 

Apresentação 
gráfica 

Instruções de 
preenchimento 

Introdução do 
questionário 
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Quadro 10 - Planejamento questionário 

Planejamento – Questionário 

Período de realização 08/04/2019 à 18/04/2019 

Objetivo Coletar da equipe envolvida os impactos da aplicação do 

sistema MES integrado ao fluxo puxado de produção 

Participantes 08 funcionários de diferentes setores da organização do 

nível de superintendência/ gerencia, 

coordenação/engenharia e supervisão 

Resultado da pesquisa Este questionário irá subsidiar a análise crítica da pesquisa. 

Quantidade de questões 31 questões 

Duração 30 minutos 

Fonte: A autora (2019) 

 

Considerando os objetivos gerais da aplicação do questionário, foram definidos os 

objetivos específicos por tema de questões (Quadro 11). 

 

Quadro 11 - Resumo de questões por tema 

Tema Objetivo Quantidade e tipo de questão 

I – Benefícios do MES 

para a produção Lean 

Identificar a percepção dos funcionários 

quanto aos benefícios do MES para a gestão 

da produção 

18 Questões fechadas com número 

ímpar de alternativas gerais 

II – Impacto da 

implantação do fluxo 

puxado integrado ao 

MES 

Identificar a percepção dos funcionários 

quanto aos resultados do projeto de 

implantação do fluxo puxado integrada ao 

MES. 

11 Questões fechadas com número 

ímpar de alternativas gerais; 

2 Questões abertas 

Total 31 Questões 

Fonte: A autora (2019) 

 

Tendo como base os objetivos da aplicação do questionário, os critérios para 

elaboração das perguntas definidos por Gil (2008) e as referências pesquisadas, foram 

definidas as questões que irão compor o questionário (Quadro 12): 

 

Quadro 12 - Construção do questionário 

I – Benefícios do MES para a produção Lean 

Questão Referências 

1) O MES possibilita a coleta de dados em 

tempo real? 

Cottyn et al. (2011); Cortes et al. (2016); Sartal and 

Vázquez (2017); Zayati et al. (2012); Telukdarie et al. 

(2018); Weichhart et al. (2016); Park et al. (2010); Müller et 

al. (2018); Gao et al. (2016); Koo and Dug (2013); Štefánik 

et al. (2008); Sartal et al. (2017); Ugarte et al. (2009) 
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I – Benefícios do MES para a produção Lean 

Questão Referências 

2) O MES possibilita uma coleta precisa de dados? Cottyn et al. (2011); D'Antonio et al. (2017); Cortes et 

al. (2016); Sartal and Vázquez (2017); Telukdarie et 

al. (2018); Lu et al. (2011); Zhang et al. (2017); 

Ugarte et al. (2009) 

3) O MES possibilita a coleta de dados históricos? Cortes et al. (2016); Telukdarie et al. (2018); Lu et al. 

(2011); Park et al. (2010); Müller et al. (2018); Zhang 

et al. (2017); Štefánik et al. (2008); Nagalingam and 

Lin (2008); Sartal et al. (2017); Ugarte et al. (2009); 

Mansour et al. (2018) 

4) O MES possibilita controle de estoque e 

processo? 

D'Antonio et al. (2017); Dai et al. (2012); Ocampo et 

al. (2017); Trentesaux (2009); Telukdarie et al. (2018); 

Bruun and Mefford (2004); Weichhart et al. (2016); 

Park et al. (2010); Müller et al. (2018); Gao et al. 

(2016); Belle et al. (2011); Zahaf and Gargouri (2014); 

Štefánik et al. (2008); Papacharalampopoulos et al. 

(2016); Powell et al. (2014); Nagalingam and Lin 

(2008); Sartal et al. (2017); Ugarte et al. (2009); Lüder 

et al. (2004) 

5) O MES é um sistema flexível adaptação a 

melhorias no processo? 

Cottyn et al. (2011); Cortes et al. (2016); Ocampo et 

al. (2017); Belle et al. (2011) 

6) O MES proporciona agilidade no fluxo de 

informação? 

Trentesaux (2009); Bruun and Mefford (2004); 

Weichhart et al. (2016); Hernandez-Matias et al. 

(2008); Powell et al. (2013); Gao et al. (2016); 

Štefánik et al. (2008); Ugarte et al. (2009) 

 7) O MES proporciona a unificação da 

informação entre diferentes setores? 

Sartal and Vázquez (2017); Gao et al. (2016); Powell et 

al. (2014); Sartal et al. (2017); Ugarte et al. (2009); 

Müller et al (2017); Zahaf and Gargouri (2014) 

8) O MES proporciona a geração de KPIs/ auxílio 

na tomada de decisão? 

Cortes et al. (2016); Dai et al. (2012); Trentesaux 

(2009); Telukdarie et al. (2018); Hernandez-Matias et al. 

(2008); Müller et al. (2018); Gao et al. (2016); Zahaf 

and Gargouri (2014) 

9) O MES proporciona flexibilidade no 

planejamento e intervenção da produção? 

D'Antonio et al. (2017); Telukdarie et al. (2018); Bruun 

and Mefford (2004); Müller et al. (2018); Belle et al. 

(2011); Zahaf and Gargouri (2014); Nagalingam and Lin 

(2008); Ugarte et al. (2009) 

10) O MES possui interoperabilidade com outros 

sistemas? 

Müller et al. (2018) 

11) O MES proporciona rastreabilidade de 

produto/ processo? 

Dai et al. (2012); Zayati et al. (2012); Müller et al. 

(2018); Powell et al. (2014); Ugarte et al. (2009) 

12) O MES possibilita alocação e otimização de 

recursos? 

Telukdarie et al. (2018); Gao et al. (2016); Ugarte et al. 

(2009); Mansour et al. (2018) 

13) O MES proporciona gerenciamento dos 

padrões? 

Telukdarie et al. (2018) 

14) A interface do MES possibilita uma 

visualização baseada em função? 

Telukdarie et al. (2018) 

15) O MES colabora para análise de fatores 

econômicos? 

Telukdarie et al. (2018); Nagalingam and Lin (2008) 
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I – Benefícios do MES para a produção Lean 

Questão Referências 

16) O MES colabora para a qualidade 

assegurada? 

Telukdarie et al. (2018); Gao et al. (2016); Štefánik et 

al. (2008); Nagalingam and Lin (2008); Ugarte et al. 

(2009) 

17) O MES colabora para a análise de processo? Cottyn et al. (2011); D'Antonio et al. (2017); Cortes et 

al. (2016); Lu et al. (2011); Hernandez-Matias et al. 

(2008); Powell et al. (2014); Ugarte et al. (2009); Lüder 

et al. (2004) 

18) O MES colabora para a sustentação de 

melhorias realizadas no processo? 

D'Antonio et al. (2017); Weichhart et al. (2016); Park et 

al. (2010); Gao et al. (2016) 

II – Impacto da implantação do fluxo puxado integrado ao MES 

Questão Referências 

19) O fluxo puxado (FIFO) integrado ao MES colaborou para 

a redução da superprodução (produzir o que não foi requerido 

pelo cliente)? 

D'Antonio et al. (2017); Bruun and Mefford 

(2004); Park et al. (2010); Ugarte et al. 

(2009) 

20) O fluxo puxado (FIFO) integrado ao MES colaborou para 

a redução do superprocessamento (realizar mais processos do 

que o necessário no material)? 

D'Antonio et al. (2017); Bruun and Mefford 

(2004); Park et al. (2010); Ugarte et al. 

(2009) 

21) O fluxo puxado (FIFO) integrado ao MES colaborou para 

a redução da movimentação em excesso? 

D'Antonio et al. (2017); Bruun and Mefford 

(2004); Park et al. (2010); Ugarte et al. 

(2009) 

22) O fluxo puxado (FIFO) integrado ao MES colaborou para 

a redução de estoque em excesso? 

D'Antonio et al. (2017); Bruun and Mefford 

(2004); Park et al. (2010); Ugarte et al. 

(2009) 

23) O fluxo puxado (FIFO) integrado ao MES colaborou para 

a redução de espera do cliente pelo serviço (lead time/ Just-in-

time)? 

Sartal and Vázquez (2017); Dai et al. 

(2012); Telukdarie et al. (2018); Park et al. 

(2010) 

24) O fluxo puxado (FIFO) integrado ao MES colaborou para 

a redução de espera para a execução do processo? 

D'Antonio et al. (2017); Bruun and Mefford 

(2004); Park et al. (2010); Ugarte et al. 

(2009) 

25) O fluxo puxado (FIFO) integrado ao MES colaborou para 

a redução de erros/ retrabalhos no processo? 

D'Antonio et al. (2017); Bruun and Mefford 

(2004); Park et al. (2010); Ugarte et al. 

(2009) 

26) O fluxo puxado (FIFO) integrado ao MES colaborou para 

a redução de transporte? 

D'Antonio et al. (2017); Bruun and Mefford 

(2004); Park et al. (2010); Ugarte et al. 

(2009) 

27) O fluxo puxado (FIFO) integrado ao MES colaborou para 

o atendimento aos requisitos do cliente? 

Hernandez-Matias et al. (2008) 

 

28) O fluxo puxado (FIFO) integrado ao MES colaborou para 

o nivelamento das demandas (Heijunka)? 

Sartal et al. (2017) 

29) O fluxo puxado (FIFO) integrado ao MES colaborou com 

a gestão visual do processo? 

Sartal et al. (2017) 

30) Na sua opinião, quais foram as maiores dificuldades/ 

barreiras na implantação do projeto do fluxo puxado (FIFO) 

integrado ao MES? 

 

31) Na sua opinião, quais foram os principais fatores para o 

sucesso do projeto? 

 

Fonte: A autora (2019) 



63 

 

3.4 CONDUÇÃO DO TESTE PILOTO 

 

Segundo método de estudo de caso proposto por Miguel (2007), os métodos de 

coleta de dados devem ser testados em amostras piloto, a fim de verificar a eficácia do método 

de coleta de dados e realizar os ajustes necessários antes de realizar a aplicação completa.  

Para este caso, foi realizada uma aplicação piloto do questionário de coleta de dados 

com um dos funcionários da organização e após a aplicação foi verificado se houve o 

entendimento correto das questões do questionário e se haveria algum ponto a ser melhorado 

na construção do mesmo. Após o teste, foram realizados alguns ajustes no formulário e, por 

fim, o mesmo foi submetido aos demais participantes. 
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4 O ESTUDO DE CASO 

Nesta seção será realizada a apresentação do estudo de caso, contendo um 

detalhamento da unidade de análise, uma contextualização do caso estudado, assim como as 

etapas de coleta e análise dos dados. 

 

4.1 APRESENTAÇÃO DA UNIDADE DE ANÁLISE 

 

A empresa X, escolhida para o desenvolvimento desta pesquisa, consiste em uma 

filial de uma empresa multinacional especialista no fornecimento de soluções tubulares para 

construção de poços produtores de petróleo e gás. A filial X estudada, iniciou suas operações 

em 2008 com o intuito de prestar serviços no ramo de tubulações às empresas do setor de óleo 

e gás.  

A partir do início das operações, a empresa X percebeu a necessidade de aprimorar o 

fluxo dados da operação para os gestores do processo, fazendo com que iniciassem a 

implantação da tecnologia MES - Manufacturing Execution System. 

Além do desenvolvimento de tecnologias digitais, desde 2015 a empresa X tem 

trabalhado no desenvolvimento de um modelo de gestão baseado nos conceitos e princípios da 

abordagem Lean, tendo aplicado mais de 150 eventos Kaizen em busca da melhoria contínua 

de seus processos.  

Diante do contexto de aplicação da tecnologia MES e desenvolvimento da 

abordagem Lean como modelo de gestão, a empresa X foi escolhida para a realização deste 

estudo de caso. 

 

4.2 APRESENTAÇÃO DO CASO 

 

Durante os 4 anos de aplicação sistêmica da abordagem Lean, a empresa obteve 

diversos ganhos, como a integração das equipes, melhoria e organização do ambiente de 

trabalho, aumento da produtividade, assim como a redução dos índices de retrabalho, estoque 

e lead time. No entanto, os ganhos já alcançados não eram suficientes para cumprir as 

exigências do mercado.  
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Para atender os requisitos de seus principais clientes, o lead time de entrega dos 

serviços da empresa X deveria ser 76% menor comparado à sua situação inicial, o que 

representava um aumento de desempenho desafiador nos seus processos. A partir desse 

desafio, a empresa adotou como estratégia para reduzir seu lead time a implantação do fluxo 

puxado de produção e, durante o processo de implantação, identificou o potencial de 

integração com a tecnologia MES, já existente na organização.  

Portanto, o caso a ser analisado será a integração da tecnologia MES com o fluxo 

puxado de produção, a fim de compreender se a aplicação da tecnologia MES resulta em um 

impacto positivo no fluxo puxado de produção. 

 

4.3 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

Nesta seção será apresentada a coleta e análise dos dados do estudo de caso. Para 

garantir a confidencialidade das informações da empresa X, os valores quantitativos 

apresentados neste estudo foram modificados, sendo, portanto fictícios. Da mesma forma, 

informações que representem a identidade da empresa foram ocultadas, a fim de preservar a 

confidencialidade da marca. 

 

4.3.1 Contexto de utilização do MES na empresa x 

 

A primeira ação que possibilitou a aplicação dos MES ocorreu em 2008, quando se 

iniciou o processo de apontamento de produção, obter o registro de informação dos processos 

foi a gênese do histórico do MES na empresa X. 

Em 2012 houve a concepção completa  

na organização. Em entrevista com o coordenador de TI, responsável pela implantação do 

MES, o mesmo informou que a motivação inicial de sua aplicação era a necessidade de um 

sistema repositório de dados da produção e qualidade, a fim de unificar as informações a 

serem trabalhadas em diferentes setores para diferentes funcionalidades. A partir disso, 

iniciou-se o processo de implantação do MES na empresa X, conforme ilustrado na Figura 24.  
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Figura 24 - Histórico do MES na empresa X 

Fonte: A autora (2019) 

 

Portanto, em 2008, foi implantado o apontamento de produção, no qual os 

operadores registravam em um relatório físico os tempos de produção, quantidade de peças e 

informações técnicas do produto e no final do processo produtivo o inspetor da qualidade 

emitia um laudo com as especificações do serviço realizado. A partir desses relatórios físicos, 

outro funcionário passava as informações geradas para o sistema diariamente. A implantação 

do apontamento de produção e gestão de laudos no sistema gerou um ganho para a empresa 

em fluxo de informação e repositório de dados, facilitando na troca de informações com o 

cliente e na realização de análises a partir dos dados coletados. No entanto, ainda havia 

algumas falhas no processo por conta do apontamento ser manual, dependendo dos 

operadores e dos funcionários administrativos para que os dados estivessem no sistema sem 

erros. Além disso, havia um gap de 24 horas para que a informação estivesse no sistema. 

Em 2010 o mesmo processo de apontamento foi realizado para as movimentações 

logísticas. Antes dessa implementação a empresa tinha muitos problemas de rastreabilidade 

do produto e gerenciamento de estoque em cada etapa do processo. A fim de facilitar essa 

gestão, foi implementado o relatório manual de apontamento para a logística, no qual os 

operadores logísticos tinham que registrar em um papel, com o auxílio de uma prancheta, 

cada movimentação realizada, para que no dia seguinte o funcionário no administrativo 

passasse o histórico de movimentação para o sistema. Essa aplicação facilitou a gestão 

logística, porém foram identificadas muitas dificuldades para a realização do apontamento 

manual pelos operadores logísticos, por conta do elevado número de movimentações em um 

único dia. Essas dificuldades impactavam de forma direta na confiabilidade dos dados do 

sistema, que por consequência gerava alguns retrabalhos para os funcionários na conferência 

das informações. 
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Em 2012 podemos afirmar que o MES foi realmente concebido, pois o sistema foi 

integrado a todos os setores da organização, desde o recebimento dos materiais, divulgação do 

plano de produção, apontamento de produção, arquivamento de laudos do processamento, 

reserva de despacho dos materiais para o cliente e apontamento de custos pela controladoria. 

A unificação do sistema para diferentes setores possibilitou um avanço no fluxo de 

informações da empresa X e integração entre os processos. 

A partir desse ponto, o sistema passou a ser aperfeiçoado na empresa. Em 2014 foi 

implementada a gestão automatizada dos laudos da qualidade. Os relatórios em papel foram 

substituídos por tablets e os inspetores passaram a inserir a informação no sistema, 

eliminando a atividade de passar as informações do papel para o sistema, antes realizadas por 

outro funcionário. Dessa forma, o lead time para a realização do laudo foi reduzido de forma 

representativa, enviando a informação do serviço de forma mais rápida e mais precisa ao 

cliente. 

Em 2015 a gestão logística no MES também foi aperfeiçoada, a partir da implantação 

da tecnologia do QR Code com o suporte de um aplicativo com sincronização offline. Durante 

o recebimento do tubo, o mesmo passou a receber uma etiqueta QR Code, a qual seria 

utilizada para registrar cada movimentação realizada. Para isso, cada ponto de armazenamento 

(estaleiros) também recebeu um QR Code e os operadores logísticos utilizavam um celular 

para realizar a leitura do mesmo. Logo, após a movimentação, bastava o operador ler o QR 

Code do material e ler o QR Code do estaleiro para que o aplicativo atualizasse o novo local 

de armazenamento do material. Como não há sinal de wi-fi em todos os pontos de estoque, o 

aplicativo registra os dados offline e, no momento em que for captado um sinal de internet os 

dados são migrados para o MES, garantindo o registro da informação em poucas horas no 

sistema. A integração do MES com o QR Code foi um grande avanço em termos de gestão de 

dados, velocidade e precisão no fluxo de informações.  

Por fim, em 2018, o último avanço para o processo estudado foi o apontamento 

online de produção, que desde 2008 era realizado em relatórios físicos e depois transferido 

para o sistema. Essa implantação foi realizada com o auxílio de tablets, os quais exibiam a 

tela do MES e, a partir do momento que o material era abastecido na fábrica e a localização 

era atualizada pelo QR Code, o mesmo poderia ser identificado no tablet pelo operador da 

produção, que bastava selecionar o material conforme sua identificação técnica no físico e 

sistema para que o apontamento da produção fosse iniciado. Como as fábricas possuem sinal 
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de wi-fi, isso garante a atualização automática do sistema e a disponibilização dos dados em 

tempo real. 

Percebe-se uma nítida evolução do sistema na empresa X nos últimos 10 anos e os 

benefícios gerados com os incrementos realizados no sistema. Segundo o coordenador de TI, 

a estratégia de desenvolver o sistema internamente de modo incremental foi assertiva e, 

possivelmente, o principal motivo da aderência do sistema pelos colaboradores. Como o 

sistema foi desenvolvido internamente na organização, foi possível desenvolvê-lo de acordo 

com as necessidades da empresa e incrementar suas funcionalidades ao mesmo passo em que 

os processos também se estruturavam e evoluíam em gestão. 

Conforme apresentado na seção 2.2.1.3, o MES pode ser subdividido em 11 

funcionalidades principais. Durante a entrevista e em observações participativas na empresa 

X, foi realizado um levantamento da aplicação do MES nas 11 funcionalidades listadas, a 

partir das respostas do entrevistado. Como resultado, foi gerado o Quadro 13, conforme 

apresentado abaixo: 

 

Quadro 13 - Funcionalidades do MES na empresa X 

Funcionalidade Conceito Aplicação na empresa X 

Planejamento da 

produção  

Realização do planejamento de produção 

considerando a otimização de recursos e 

sequenciamento de operações. 

O sequenciamento de produção é realizado no 

sistema MES, porém algumas análises para 

planejar a melhor sequência são realizadas em 

planilhas no Excel. 

Gerenciamento 

de processos 

Direcionar o fluxo de trabalho com base 

nas atividades de produção planejadas e 

reais. 

Após a realização de uma etapa do processo, o 

mesmo é atualizado no MES e direciona as 

atividades das etapas posteriores do processo. 

Controle de 

documentos 

Gerenciamento e distribuição de 

informações sobre produtos, processos, 

projetos ou pedidos, bem como a coleta de 

declarações de certificação de trabalho. 

O MES é utilizado para gerenciar documentos, 

como Notas Fiscais, relatórios, laudos da 

qualidade, entre outros. 

Coleta de Dados Monitoramento, coleta e organização de 

dados sobre os processos, materiais e 

operações de pessoas, máquinas ou 

controles. 

A partir do MES e sua integração com o QR Code 

e demais aplicativos, são coletadas as 

informações de movimentação logística, dados de 

produção e status de processo para cada material. 
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(Continuação) 

Funcionalidade Conceito Aplicação na empresa X 

Gestão de 

pessoas 

Acompanhar e direcionar o uso de pessoal 

durante uma mudança com base em 

qualificações, padrões de trabalho e 

necessidades de negócios. 

O MES da empresa X realiza o controle de 

treinamentos em procedimentos operacionais, 

auxiliando na alocação de operadores de acordo 

com suas qualificações e treinamentos já 

realizados. 

Gerenciamento 

de Qualidade 

Registro e análise de características de 

produtos e processos com relação aos 

padrões de qualidade. 

O laudo da inspeção de qualidade realizada é 

armazenado no MES de forma automatizada. 

Além disso, o resultado da auditoria do estoque 

liberado é registrada no MES em tempo real, a 

partir do uso de tabletes no processo. 

Despacho de 

produtos 

Realiza o fluxo de informação necessário 

para receber matéria-prima, enviar 

materiais ou pedidos para demais locais da 

planta a fim de iniciar um processo, assim 

como o envio do material acabado para o 

cliente. 

No recebimento de materiais a logística ou o setor 

responsável realiza um “Mapa de Entrada” e 

anexa ao MES a fim de informar o material que 

será coletado e recebido na empresa. Da mesma 

forma são criados os “Mapas de Saída” no MES, 

informando que o produto será despachado e 

entregue ao cliente. 

Rastreabilidade 

de produto 

Monitoramento do progresso de unidades 

ou lotes, criando um histórico completo 

do produto. 

O MES na empresa X realiza a rastreabilidade do 

produto desde o seu recebimento e processamento 

e possui um módulo de consulta pelo cliente, 

garantindo a transparência nos dados e agilidade 

no fluxo de informação. 

Gerenciamento 

de manutenção 

Planejamento das atividades de 

manutenção necessárias para garantir o 

equipamento em boas condições. 

O MES não é o principal sistema de 

gerenciamento de manutenção da empresa X, 

grande parte é realizado pelo SAP. No entanto, o 

MES relata indicadores de manutenção para a 

equipe, possibilitando análises e atuação pela 

manutenção. 

Análise de 

desempenho 

Realiza o levantamento dos resultados 

medidos na planta e sua comparação com 

metas estabelecidas pela organização, 

clientes ou órgãos reguladores. 

A partir da compilação dos dados do processo, o 

MES calcula os principais indicadores de 

desempenho da empresa, fornecendo informações 

precisas e em tempo real. 
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(Continuação) 

Funcionalidade Conceito Aplicação na empresa X 

Status de 

processo 

Gestão do processo pelo 

acompanhamento de status, a fim de 

orientar as atividades a serem realizadas 

em cada etapa do processo, monitorar o 

status das demandas em andamento, 

assim como realizar um alinhamento das 

demandas finalizadas. 

O MES realiza o monitoramento do processo 

através de status para cada material a ser 

processado. Esse gerenciamento possibilita a 

realização das atividades pendentes dos setores a 

partir da atribuição de responsáveis para cada 

status de processo e prazos de execução. 

Fonte: Adaptado de Ugarte et al. (2009) e Borlido (2017) 

 

Percebe-se, a partir dos dados coletados, que o MES na empresa estudada é um 

sistema em nível avançado de implementação e engloba todos os processos operacionais da 

organização e é utilizado por todos os setores administrativos como repositório de dados para 

análises e geração de relatórios, assim como o input para a realização de atividades a partir da 

gestão de status do processo. A Figura 25 ilustra algumas aplicações do MES na empresa X 

detalhadas anteriormente, assim como a sua interface com outras tecnologias para obter 

agilidade e precisão nas informações coletadas. 

 

Figura 25 - Funcionalidades do MES na empresa X 

Fonte: A empresa X (2019) 
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Durante a entrevista com o coordenador de TI, o mesmo foi questionado sobre a 

relação do MES com a abordagem Lean na organização. O entrevistado afirmou que o papel 

do MES na empresa X é tornar as operações mais enxutas, colaborando para a eliminação de 

desperdícios no processo e, com isso, estando alinhado com os princípios da abordagem Lean. 

Portanto, é possível perceber que o MES e a abordagem Lean possuem uma relação 

construtiva, podendo afirmar que o MES facilita a aplicação da abordagem Lean na empresa 

X. 

 

4.3.2 Utilização do MES no processo de análise A3/PDCA 

 

Segundo Cortes (2016), o MES tem um papel importante na aplicação do PDCA para 

melhoria de processos. Podendo ser uma das fontes principais de dados a serem utilizados em 

diferentes etapas de análise do processo. Considerando isso, realizou-se o levantamento para o 

caso estudado de como o MES foi utilizado no processo PDCA, utilizando a ferramenta A3, 

durante o projeto aplicado pela empresa de redução do lead time de um de seus serviços em 

76%. 

Segundo informações coletadas na empresa por observação participativa (Seção 

3.3.3), o sistema MES da organização X teve um papel fundamental na execução do ciclo 

PDCA do projeto. A Figura 26 apresenta no formato da ferramenta A3/PDCA as etapas 

realizadas durante o projeto e, nas caixinhas azuis da imagem, como o MES foi utlizado 

durante o projeto de melhoria, conforme detalhado abaixo: 

 Contexto: o contexto consiste no detalhamento do problema que se deseja resolver. 

Na empresa estudada, o MES foi utilizado como ferramenta de coleta de dados para 

evidenciar com dados históricos o problema do elevado lead time na realização do 

serviço na empresa X, após a identificação do problema no gemba (lugar aonde as 

coisas acontecem), com dados e fatos, coletando tempos do processo manualmente. 

 Condições iniciais: esta etapa consiste no levantamento de informações 

quantitativas do processo que indiquem a situação inicial do processo a ser 

estudado. Nesta etapa o MES foi utilizado novamente para estabelecer um gráfico 

histórico do lead time do processo, comprovando com informações quantitativas o 

problema que foi atuado; 
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 Objetivos e metas: o MES colabora para a definição de uma meta SMART 

(específica, mensurável, atingível, relevante e temporal), fornecendo informações 

quantitativas específicas do processo, de acordo com a relevância do que se deseja 

atuar e ajudando a definir o tempo necessário para alcançá-la. Além disso, as metas 

podem ser registradas no próprio MES para acompanhamento pelas áreas; 

 Análise: o MES colabora para a etapa de análise fornecendo informações 

quantitativas de cada etapa do processo. No estudo de caso, o MES foi utilizado 

para quantificar o lead time de cada etapa do processo no Mapa de Fluxo de Valor; 

 Soluções e plano de ação: nesta etapa do projeto é aonde as soluções de melhoria 

são propostas e executadas. A flexibilidade do sistema MES abre as possibilidades 

de melhorias no processo a partir da automatização do mesmo no sistema. No 

presente estudo de caso, o MES foi considerado como solução para gerenciamento 

do fluxo puxado de produção; 

 Verificação de Eficácia: após a realização das ações, realiza-se a etapa “Control” 

do PDCA, aonde são monitorados os principais indicadores e evidenciadas as 

melhorias realizadas. Na empresa X, o MES possibilitou o monitoramento da 

eficácia do projeto, a partir do acompanhamento dos indicadores-chave e das metas 

estabelecidas em dashboards automatizados, com dados coletados em tempo real do 

processo; 

 Follow-up das ações/ resultados: observou-se no projeto da empresa X que o 

MES possibilita a quantificação dos resultados obtidos a partir das informações de 

processo e informações financeiras. 

 

Com isso, percebe-se como o MES é amplamente utilizado pela empresa X e sua 

importância na gestão dos projetos de melhoria, evidenciando a integração do MES com o 

método PDCA para o caso estudado. No próximo capítulo será apresentado em detalhes como 

cada etapa do projeto de redução do lead time de realização do serviço da empresa X foi 

realizada e como a solução de integração do fluxo puxado de produção integrado ao MES foi 

analisada e aplicada na organização. 
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Figura 26 - Aplicações do MES no ciclo PDCA 

Fonte: A autora (2019) 
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4.3.3 Análise do método de aplicação do fluxo puxado integrado ao MES 

Conforme apresentado na seção 2.2.3, autores como Sartal et al. (2017), Cottyn 

et al. (2011), Papacharalampopoulos et al. (2016) e Bortolotti e Romano (2012) 

afirmam a importância de trabalhar na estruturação dos processos antes de realizar a 

implementação de soluções digitais, como o sistema MES. Segundo Sartal et al. (2017), 

automatizar um processo sem garantir a eliminação dos principais desperdícios atuantes 

no mesmo pode colocar em risco o atendimento aos resultados esperados com o novo 

sistema, podendo até piorá-lo frente à situação inicial do processo. 

Considerando isso, foi identificado na literatura um método, proposto por 

Bortolotti e Romano (2012), que propõe a implementação de soluções digitais conforme 

a necessidade do processo, a partir de uma definição do problema, medição da situação 

atual e necessidades dos clientes; análise do processo atual e desenho do processo 

futuro, desenho do processo automatizado com os componentes técnicos e funcionais do 

sistema; desenvolver, testar e implantar o novo processo e, por fim, controlar as 

métricas de referência (Figura 27). 

 

Figura 27 - Método Lean First, then automate 

Fonte: Adaptado de Bortolotti e Romano (2012) 
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Analisando a aplicação do fluxo puxado de produção integrado ao MES na 

empresa X, percebe-se que os mesmos seguiram as etapas do método “Lean first, then 

automate”, porém com a adição de uma etapa: antes de implementar a gestão do fluxo 

puxado no MES, foi realizado um processo de aprendizagem com as novas 

funcionalidades sendo testadas manualmente, por meio de um ciclo PDSA 

(DEMING,1993). Esta etapa adicional foi fundamental no caso estudado, pois 

proporcionou um ciclo de aprendizagem, aplicando a melhoria de processo sem utilizar 

o sistema para, após amadurecer e aprender com o processo, implementar efetivamente 

a tecnologia ou melhoria proposta no sistema (Figura 28). 

 

Figura 28 – Lean first, then automate na empresa X 

Fonte: Adaptado de Bortolotti e Romano (2012) 
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Conforme apresentado na Figura 28, o método “Lean first, then automate” foi 

aplicado na empresa X a partir das seguintes etapas: 

 

4.3.3.1 Definir e medir 

 Ouvir a voz do cliente 

O primeiro passo na etapa de definição do problema foi “ouvir a voz do 

cliente”, e identificou-se que o mesmo requisitava um lead time 76% menor do que o 

realizado pela organização X. Este foi o ponto principal que desencadeou na realização 

deste projeto: atender aos requisitos do cliente. 

A implantação do fluxo puxado de produção na empresa X para o processo 

estudado iniciou-se em fevereiro de 2018, tendo a implantação do novo modelo de 

produção em outubro de 2018, ou seja, 7 meses de análise do processo para a definição 

do fluxo puxado a ser realizado na empresa X, a fim de reduzir o lead time de 

processamento em 76%.  

A coleta de dados do método de análise e definição do fluxo puxado para a 

empresa X foi realizada através de observação participativa da pesquisadora, a qual 

esteve presente nas reuniões de análise e coletou in loco as etapas de análise realizadas 

pela equipe do projeto. 

 

 Definir as métricas de referência 

O primeiro passo para definir as métricas de referência e levantar a situação 

atual do processo foi realizar visitas e observações nas áreas produtivas, entrevistas com 

operadores, supervisores, engenheiros e gerentes para levantar os principais problemas 

enfrentados pelo processo atual. Foram analisados e levantados indicadores de 

performance como de tempos de setup, produtividade das linhas de produção, índices 

de retrabalho, lead time do processo, volume de estoque, previsão de demanda para o 

serviço em estudo e capacidade das linhas de produção.  

Nessa etapa, foram coletados na área produtiva os tempos de processo de uma 

família de tubos representativa para serem utilizados como base na construção dos 

fluxos das etapas de análise de dados.   
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Além de realizar coleta de dados manualmente, o MES da organização foi 

utilizado para levantar o lead time histórico do processo, evidenciando 

quantitativamente o problema que deseja-se atuar. Conforme apresentado na Figura 29, 

o lead time médio do processo representava 67 dias antes da melhoria. Considerando 3 

macro etapas do processo, tem-se que 4 dias eram gastos na etapa de planejamento, 56 

dias na etapa de inspeção e 8 dias na etapa de aprovação interna. 

Considerando que o cliente precisava do serviço entregue em 16 dias, foi 

estabelecida a métrica de referência do estado atual e estado futuro, considerando uma 

meta de reduzir o lead time de processamento em 76%. 

 

Figura 29 - Dados históricos lead time médio 

Fonte: A empresa X (2019) 

 

 Mapear o processo atual 

Após a etapa de coleta de dados, realizada fisicamente e por simulação 

computacional, elaborou-se o Mapa de Fluxo de Valor atual (MFV) do processo de 

inspeção, a fim de analisar o fluxo desde a identificação da demanda do cliente, até o 

fluxo de informação e materiais realizados para entregar o serviço solicitado ao cliente. 

O MFV atual construído (Figura 30) possibilitou identificar as etapas do processo que 

compõem o lead time médio de 67 dias levantado, assim como a etapa gargalo do 

mesmo. A partir do MFV foi possível identificar que apenas 0,2% do processo 

agregavam valor e 99,8% eram desperdícios ou atividades que o cliente não estava 

“pagando” para serem realizadas, ou seja, identificou-se que o processo tinha um grande 

potencial de melhoria a ser explorado pela equipe nas análises.  
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Figura 30 - Mapa de Fluxo de Valor (Antes) 

Fonte: A empresa X (2019) 

 

Ao realizar o Mapa de Fluxo de Valor do processo de inspeção percebeu-se 

que 78% do lead time de 67 dias eram com os materiais em WIP (Work in Process) 

aguardando o processamento das informações necessárias para a realização do plano da 

produção, sendo necessário aguardar em WIP para ser abastecido na fábrica.  

Diante da representatividade do tempo em WIP, foi necessário realizar um 

fluxo de detalhamento do processo de planejamento, a fim de identificar com mais 

detalhes as etapas administrativas realizadas e que impactavam no tempo de espera do 

material em WIP. A partir deste detalhamento, foi identificado que o processo de 

programação demorava 28% do lead time de 67 dias do material, sendo que a atividade 

de programar durava apenas 0,18% do tempo de programação e 67% do tempo total de 

programação eram para análise de estratégia e definição dos materiais que iriam compor 

a prévia do plano. 

Com isso, percebeu-se que seria necessário reformular o processo de 

programação com o intuito de realizar um planejamento antecipado da produção, antes 

mesmo do material ser coletado, a fim de obter um resultado significativo na redução do 

lead time. Para isso, foi necessário analisar o fluxo coleta dos materiais a fim de 

identificar oportunidades de melhoria. Analisando o fluxo de coleta, foram identificadas 

algumas falhas de comunicação do processo com o setor de Planejamento, já que apenas 

AV = 0,2% NAV = 99,8%

MAPA DE FLUXO DE VALOR - ANTES
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os setores de vendas, logística e recebimento estavam envolvidos, o que dificultava a 

realização de uma análise antecipada da programação da produção. 

 

4.3.3.2 Analisar e desenhar o processo futuro 

 Analisar o processo atual 

A partir da análise do fluxo atual de inspeção, a equipe do projeto iniciou a 

análise de causa raiz do problema de não atendimento do novo lead time requisitado 

pelo cliente. 

Aplicando o método de análise da empresa detalhado na Figura 31, foram 

identificadas 4 divisões do problema principal que compõem o lead time atual. A partir 

dessa divisão, foi realizada a técnica de brainwriting para o levantamento das causas 

potenciais desses problemas, garantindo a contribuição de todos os membros da equipe, 

e logo após a discussão e organização dessas causas potenciais considerando o método 

dos 5 porquês para identificar as causas raízes (Figura 32).  

 

Figura 31 - Método Análise Causa Raiz 

Fonte: A empresa X (2019) 

 

 

Figura 32 - Árvore de Falhas 

Fonte: A empresa X (2019) 
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Problema: Lead time atual do processo é 76% maior do que o requerido pelo cliente
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Com isso, foram levantadas 14 causas raízes do problema de lead time de 

inspeção 76% maior do que o requerido pelo cliente, conforme apresentado na Figura 

33. Para as causas raízes foi realizado um levantamento inicial de ações a fim de 

eliminar ou mitigar o impacto das mesmas no problema analisado. 

 

 

Figura 33 - Resumo Causas Raízes 

Fonte: A autora (2019) 

 

As ações levantadas após a análise de causa raiz foram priorizadas 

considerando o impacto na redução de lead time e o esforço necessário para a 

implantação da ação, conforme apresentado na matriz de impacto X esforço apresentada 

na Figura 34. 

Cod. Problema: Lead time atual de inspeção 76% maior do que o requerido pelo cliente

1 Subproblema: A criação da Ordem de Serviço impacta em 3,2 dias do LT de Inspeção

1.1 O status planejar funciona como um direcionador para a criação da OS

2 Subproblema: O material aguarda 52,8 dias para entrar na linha de inspeção

2.1 As informações necessárias para a prévia não são confiáveis

2.2 As informações necessárias para a prévia não estão disponíveis para o programador

2.3 Os critérios de decisão de ocupação das linhas não são padronizados

2.4 A elaboração da prévia do plano de produção é realizada manualmente

2.5 Não há um fluxo de comunicação bem definido para as áreas que devem ter visão de coleta

2.6 As peças no WIP aguardando inspeção não possuem um controle de tempo/ prazo

2.7 Não há adequação da m.d.o para atendimento da carteira de produtos e serviços (plano de ocupação)

2.8 A programação de reinspeção não é cadenciada

3 Subproblema: A realização da inspeção pela fábrica leva um lead time de 3,2 dias

3.1 Redução de custo com mobilização

3.2 Redução do tamanho do lote de tubing afeta o tempo total dedicado para setup

4 Subproblema: Lead time elevado para criação e aprovação do laudo de inspeção  (7,5 dias)

4.1 Não está definido um lead time padrão para aprovação interna do laudo

4.2 Há uma determinação que apenas o supervisor pode realizar a aprovação interna do laudo

4.3 Indefinição do tempo para aprovação do laudo pelo inspetor terceiro

Resumo - Analise de Causa-Raiz
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Figura 34 - Matriz Impacto X Esforço 

Fonte: A empresa X (2019) 

 

 Desenhar o processo futuro 

A partir da análise de causa raiz realizada, foi definida a proposta de um fluxo 

de inspeção futuro capaz de realizar o serviço em um lead time 76% menor do que o 

atual. A proposta consistiu na implantação de um fluxo puxado sequenciado, o qual 

consiste na programação considerando a demanda real do cliente e na utilização da 

regra do FIFO, ou seja, a primeira a entrar também é a primeira a sair, para a realização 

do processo e entrega do serviço ao cliente. 

Para que o fluxo futuro, detalhado na Figura 35, atendesse ao lead time 

requerido pelo cliente, definiu-se que a análise de composição do plano de produção 

fosse realizada com o plano de coleta e a partir do recebimento do material e entrada da 

Nota Fiscal (NF) no Sistema ERP (Planejamento de Recursos Empresariais) o material 

seria sequenciado de forma automática no sistema MES e abastecido nos estaleiros 

seguindo a regra do FIFO. Portanto, o material seria programado de forma 

automatizada, sem a necessidade de intervenção pelo setor de Planejamento.  
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Figura 35 - Mapa de Fluxo de Valor - Depois 

Fonte: A empresa X (2019) 

 

Para o processo de movimentação física, detalhado na parte inferior do mapa 

da Figura 35, foi implementada uma gestão visual de sinalização do 

fluxo/sequenciamento da produção considerando o FIFO nas posições do estoque. Pode-

se observar na Figura 36 o sistema de sequenciamento com as rotas pré-definidas, no 

qual conforme o material é recebido na empresa, o mesmo é alocado na próxima 

posição vazia do estoque, sendo sua ordem de chegada atualizada nos estaleiros de 

forma visual. À medida que os materiais são descarregados, o sistema atualiza a 

sequência da produção e os operadores logísticos abastecem as linhas de forma 

cadenciada, seguindo a rota da posição de estoque mais antiga para a mais nova. 

 

Figura 36 - Rotas de Movimentação FIFO 

Fonte: A empresa X (2019) 

 

A partir do fluxo físico e atualização em tempo real das movimentações no 

MES a partir da integração do sistema com a tecnologia QR Code, o Planejamento 
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realiza a gestão do fluxo a fim de garantir o atendimento do lead time e a partir do 

acompanhamento do “Fator FIFO” (lead time previsto) para cada peça no WIP (cálculo 

detalhado na Figura 37). 

 

Figura 37 - Cálculo Fator FIFO 

Fonte: A empresa X (2019) 

 

Para realizar a previsão do lead time utilizando a equação apresentada na 

Figura 37, foram consideradas as seguintes variáveis: 

- Fator FIFO Peça X: é o resultado da equação que representa a previsão do lead 

time do material, a partir do momento que a peça X é recebida na empresa; 

- Idade da peça: é o tempo corrido desde que a matéria prima entrou na empresa 

até o momento em que o cálculo estiver sendo realizado; 

- N° de peças na frente da peça X: considerando o estoque de peças para serem 

abastecidas na fábrica, seguindo o princípio do FIFO, essa variável representa a 

quantidade de peças que está na frente da peça X para entrar na fábrica. 

- Capacidade da linha/ dia: representa o limite de peças por dia que a linha de 

inspeção é capaz de processar. Esse valor é uma constante do processo; 

- LT produção + laudo: essa é uma constante que representa o lead time em que 

a peça demorará para ser processada na fábrica e liberada pela Qualidade, 

fechando, portanto as etapas de processamento do material. 

Para realizar a previsão do lead time de processamento do material, a equação 

apresentada na Figura 37 deve ser aplicada para cada material na fila de processamento, 

assim teremos um valor de “Fator FIFO” para cada peça. Esse cálculo faz com que o 

lead time de cada peça seja monitorado diariamente pela equipe de gestão, garantindo a 

reação antecipada para garantir o tempo requerido pelo cliente. 
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Com o MFV futuro desenhado, foi realizada uma simulação física indoor do 

novo sistema, no qual responsáveis pela operação efetuaram 5 rodadas de teste do novo 

fluxo considerando a ocorrência de variabilidades que poderiam impactar o lead time do 

processo, como elevada variabilidade de “mix de produtos”, excesso de demanda, 

surgimento de urgências, entre outras. Para isso, foi realizado um modelo do layout 

futuro de movimentação e considerado caneta como se fosse o produto da empresa. 

Com isso, o fluxo foi possível simular o processamento dos produtos no novo fluxo e 

identificar o comportamento do mesmo em diferentes situações. 

O intuito foi validar e refinar o desenho do fluxo considerando as 

variabilidades conhecidas do processo. Nessa etapa foram identificados também os 

possíveis desvios que podem ocorrer ao longo do fluxo puxado e definidos 4 padrões de 

reação de como se proceder em cada uma das situações.  

 

Figura 38 - Simulação física do fluxo puxado 

Fonte: A empresa X (2019) 

 

Além da simulação física, foi realizada uma simulação em Excel a fim de testar 

os limites do sistema no fluxo futuro desenhado. A simulação do fluxo puxado em 

Excel considerou a quantidade de entrada de materiais por dia real dos últimos 4 meses 

e testou se o “Fator FIFO” do lote de peças atenderia ao lead time requerido, 

considerando o nivelamento real de entrada de materiais e cenários de atendimento à 

demanda.  
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O resultado da simulação evidenciou a importância do nivelamento da 

quantidade de material coletado por dia, considerando a capacidade da linha a fim de 

evitar oscilações entre ociosidade e sobrecarga da produção em um mesmo mês, 

garantindo um melhor aproveitamento da linha e garantindo a entrega do serviço no 

lead time esperado pelo cliente. Além disso, percebeu-se que o sistema é sensível a 

variações entre quantidade de peças planejadas e quantidade real de peças, reforçando a 

importância de um planejamento e previsão de demandas eficaz. 

O resultado da simulação física e em Excel foi considerado no ajuste do MFV 

Futuro e na composição do plano de ação. A implantação foi composta pelas subetapas 

de implantação do contrato, treinamento e alterações físicas. 

Após a implantação foram criados os procedimentos operacionais sobre o novo 

sistema a ser operado, sendo realizados treinamentos a todos os envolvidos na operação 

do fluxo puxado. As áreas físicas e de estocagem foram preparadas, instalando-se 

elementos de gestão visual e adequações de layout. 

 

4.3.3.3 Desenho do processo automatizado 

Conforme apresentado na seção anterior, diversas ferramentas de análise foram 

aplicadas para identificar soluções para a redução do lead time de processamento em 

76%. A equipe do projeto identificou que 79% do lead time era com o material em WIP, 

aguardando para entrar no plano de produção. Após a análise detalhada dos fluxos de 

planejamento e coleta de materiais, foi identificado que o lead time poderia ser reduzido 

de forma significativa se o planejamento da produção fosse realizado antes da coleta do 

material, ao invés de ser realizado enquanto o material se encontrava em WIP. 

A partir disso, o Mapa de Fluxo de Valor Futuro foi construído levando em 

conta essa e outras melhorias. Dentre as possibilidades para gerenciamento do novo 

fluxo, foram discutidas sobre a utilização de cartões físicos ou a utilização do MES para 

um gerenciamento automatizado. Como a principal gestão do fluxo estava no 

administrativo e o MES era o principal meio para a realização do fluxo de informação 

na empresa, a equipe optou em utilizar o sistema MES como base para o gerenciamento 

do fluxo puxado de produção. 

Diante do plano de melhorias traçado, foi detalhada a interface do MES com o 

fluxo puxado sequenciado, conforme apresentado na Figura 39. Percebe-se que há uma 
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interface com o sistema em cada etapa do fluxo, sendo as etapas 1, 2 e 4 as adequações 

realizadas neste projeto, para a gestão do fluxo puxado no MES. As etapas de integração 

com o sistema serão detalhadas abaixo: 

 

Figura 39 - Interface MES com o fluxo puxado sequenciado 

Fonte: A autora (2019) 

 

1 – Solicitação de demanda: a equipe de vendas recebe a demanda solicitada 

pelo cliente e insere os dados do pedido com uma previsão de entrega no MES; 

2 – Plano de coleta: a partir da visão de demanda, o setor de planejamento 

analisa a melhor sequência e datas para a coleta, considerando otimização da produção, 

redução do número de setups e a previsão de lead time para as peças a serem coletadas, 

nomeado na empresa como “Fator FIFO”. Para essa análise, foi desenvolvido no MES 

um ambiente de simulação, no qual o planejamento modifica a sequência e datas de 

coleta e o sistema realiza o cálculo do “Fator FIFO” para cada peça, ou seja, indica se o 

lead time máximo será ultrapassado ou não, considerando a relação entre a data de 

coleta do material com a fila de materiais em processamento no fluxo puxado. Após a 

análise pelo setor do planejamento, a logística analisa a melhor composição de carga 

para aperfeiçoar o transporte realizado na coleta, finalizando o plano de coleta de 

materiais; 

3 – Recebimento: com o plano de coleta, é realizado o mapa de entrada dos 

materiais a serem coletados, oficializando para os demais setores que o material será 

recebido na empresa. No processo de recebimento são realizados os trâmites fiscais para 

realização do serviço na empresa; 

4 – WIP a processar: após o processo de recebimento o lead time começa a ser 

mensurado para o cliente. Nesse processo, o MES sequencia o material considerando o 

FIFO do recebimento, garantindo que as primeiras peças recebidas, também serão 
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processadas e entregues primeiro ao cliente, evitando o aumento do lead time por 

elevado tempo no estoque. A partir desse ponto a empresa realiza o acompanhamento da 

idade de cada peça no WIP a processar e o “Fator FIFO” desse material, ou seja, qual a 

previsão de entrega para o cliente. Caso essa previsão ultrapasse a meta de lead time, 

são tomadas ações preventivas pela empresa, como planejar horas extras, reduzir a 

quantidade de peças coletadas nos dias seguintes e ações para aumentar a produtividade 

das linhas; 

5 – Processamento: no processamento são realizados os serviços requeridos 

pelo cliente. No processamento o MES tem o importante papel de registrar os dados de 

produção, a partir do apontamento online realizado pelos operadores com o auxílio de 

um tablet. Com isso, os dados são migrados para o MES em tempo real, proporcionando 

um monitoramento eficaz do fluxo puxado de produção pelos gestores; 

6 – Laudo da qualidade: após o processamento, é gerado do laudo da 

qualidade, entregue ao cliente como resultado do serviço. A partir da aprovação do 

laudo pelo inspetor do cliente o lead time é finalizado. Nesse processo, o MES 

proporciona a geração do laudo online e em tempo real pelos operadores, garantindo um 

fluxo de informação ágil e eficaz. 

 

4.3.3.4 Aprender com as novas funcionalidades do sistema 

Com o fluxo de interação processo e MES mapeado, tendo as funcionalidades 

do sistema detalhadas, a empresa X realizou uma etapa de geração de aprendizado com 

as novas funcionalidades, antes de implementá-las efetivamente no MES.  

Para isso, a empresa utilizou como método o ciclo PDSA (Figura 40), sendo o 

“Plan” do ciclo PDSA o próprio planejamento das funcionalidades do sistema para se 

adaptar às necessidades do fluxo puxado de produção da organização X. Após esse 

planejamento, foi realizado o desenvolvimento dessas funcionalidades de forma 

simplificada em Excel, a fim de testar sua utilização manualmente, na etapa “Study”, 

estudar a eficiência do novo fluxo proposto, gerando aprendizado e experiência com as 

novas funcionalidades e, por fim a etapa “Act”, foi a realização de ajustes nas 

funcionalidades do sistema, para que os mesmos fossem implementados efetivamente 

no sistema MES. 
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Figura 40 - Ciclo PDSA 

Fonte: a empresa X (2019) 

 

A Figura 41 ilustra como as funcionalidades foram implementadas no Excel, 

aonde temos na primeira coluna a sequência de peças do FIFO, na segunda coluna a 

data de entrada do material, momento em que o lead time começa a ser calculado, na 

terceira coluna e data de movimentação da peça para o WIP, aonde a peça aguarda uma 

fila de processamento para entrar na fábrica, a quarta coluna representa a data de 

movimentação para a fábrica, a quinta coluna a data de saída da fábrica e, por fim a data 

de aprovação do laudo, que representa a última etapa computada no lead time. 

Conforme as informações de data são preenchidas, a planilha calcula o “Fator 

FIFO”, ou seja, previsão de lead time da peça. Com isso, se temos uma peça no WIP, 

conforme a sequência 4 da Figura 41, pode-se acompanhar na coluna “Fator FIFO WIP” 

a previsão de finalização desta peça, que no exemplo citado seria de 3 dias, atendendo o 

requisito do cliente de 16 dias, se tudo correr conforme o planejado. Se a previsão de 

lead time estivesse apontando acima de 16 dias, apareceria um sinal vermelho na 

planilha e algo teria que ser feito para acelerar o processo produtivo, como aumentar os 

recursos de produção, ou acrescentar um turno de trabalho, por exemplo. 

 Com isso, foi possível testar as principais funcionalidades que seriam 

posteriormente implementadas no MES em Excel. Esse teste foi realizado por 5 meses e 

a eficácia do método proposto foi acompanhado em um comitê gerencial semanal da 

Planejamento das 
funcionalidades do 
MES para o fluxo 

puxado

Desenvolvimento 
das 

funcionalidades em 
excel

Geração de 
aprendizado, 

realizando o fluxo 
manualmente

Realizar ajustes
nas

funcionalidades
executadas em

excel

Plan

Do

Study

Act

Ciclo 

PDSA



89 
 

 

organização. Após esses meses de teste, foram realizados ajustes nas funcionalidades do 

sistema, tornando-as maduras o suficiente para serem implementadas no MES. 

 

Figura 41 - Teste funcionalidades em Excel 

Fonte: A empresa X (2019) 

 

Dentre os benefícios de testar as funcionalidades manualmente, como em 

Excel, está a facilidade de colocar o “modelo” em funcionamento, o protótipo em Excel 

foi desenvolvido em menos de 1 semana, gerando um valor imediato para o processo; 

gera aprendizado do processo e evita retrabalhos no desenvolvimento do sistema. 

Percebeu-se que houve um aprendizado para os usuários do sistema, fazendo com que 

quando as funcionalidades foram implementadas no MES, os mesmos conhecessem as 

“regras” por trás do mesmo, identificando facilmente a ocorrência de erros. 

 

4.3.3.5 Desenvolver, testar e implantar o sistema 

Após a realização do ciclo PDSA, para geração de aprendizado, as 

funcionalidades foram implementadas no MES e realizados os ajustes necessários no 

sistema. O sistema passou por um período de teste, aonde foram identificados alguns 

erros de apontamento das áreas no sistema, fazendo com que o resultado do lead time e 

“Fator FIFO” estivessem incorretos, causando não conformidades no processo. Para 

solucionar este problema, foi realizado um trabalho de treinamento e conscientização 

das pessoas que inseriam informações no sistema, a fim de tornar as informações 

confiáveis para serem utilizadas pelos setores. Esse processo durou por volta de 1 mês, 

e durante essa correção no sistema, a planilha de teste continuou sendo utilizada. 

Com o sistema implementado, as áreas envolvidas iniciaram o gerenciamento 

do fluxo puxado através do MES. Além de um banco de dados robusto com todas as 

informações de processo, foi desenvolvido um dashboard visual tridimensional, que 

indica no eixo Y o lead time previsto, no eixo X tem-se a data prevista de finalização de 

um lote de material que possui o mesmo lead time de entrega, e a quantidade de peças 

WIP FÁBRICA LAUDO APROVADO

SEQUÊNCIA

DATA 

ENTRADA/ 

TROCA NF

DATA 

MOVIMENTAÇÃO 

WIP

DATA DE 

MOVIMENTAÇÃO 

(WIP - Fábrica)

DATA DE SAÍDA DA 

LINHA DE 

INSPEÇÃO

DATA DE 

APROVAÇÃO 

DO LAUDO

Fator FIFO WIP
Fator FIFO 

Fábrica

Fator FIFO 

Laudo
Lead time

1 15/01/2019 15/01/2019/14:00 15/01/2019/14:00 16/01/2019 16/01/2019 N/A N/A N/A 1

2 15/01/2019 15/01/2019/14:00 15/01/2019/14:00 16/01/2019 N/A N/A 2,0 N/A

3 15/01/2019 15/01/2019/14:00 15/01/2019/14:00 N/A 3,0 N/A N/A

4 14/01/2019  16/01/2019 18:18:37 5,0 N/A N/A N/A

Gerenciamento Fluxo Puxado

Quantidade de peças

5 39 37 3
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desse lote indicado a partir do tamanho do círculo e sua quantidade no ponto central, 

conforme apresentado na Figura 42. 

 

Figura 42 - Dashboard lead time – MES 

Fonte: A empresa X (2019) 

 

De forma complementar ao gráfico, há no próprio dashboard o detalhamento 

das informações para análise pelos gestores, conforme ilustrado na Figura 43. Percebe-

se que os campos em amarelo estão com previsão de lead time acima de 14 dias e os 

campos em vermelho com previsão acima de 16 dias, que seria o limite aceitável pelo 

cliente. Logo, esses índices permitem o monitoramento do fluxo pelos gestores 

envolvidos e possibilidade de tomadas de decisão preventivas, evitando que o lead time 

máximo admitido seja ultrapassado. 

 

Fator superior a 16 dias Fator entre 14 e 16 dias
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Figura 43 - Dados Dashboard lead time – MES 

Fonte: A empresa X (2019) 

 

Como conclusão da aplicação deste método, percebe-se que para o projeto do 

estudo de caso foi fundamental realizar o ciclo PDSA antes de implementar o fluxo 

puxado no MES, já que executando a gestão do processo em uma planilha de Excel foi 

possível validar o modelo de fluxo puxado proposto, além de compreender a lógica de 

processo e realizar ajustes no projeto de forma mais ágil e flexível. Após 5 meses de 

teste e aprendizagem, a equipe chegou no modelo final que seria implementado no 

sistema. Foram realizadas reuniões com a equipe de TI, para que realizassem a 

implementação no sistema, não houve dificuldade nesta etapa, já que as regras de 

processo estavam delimitadas e validadas. 

 

4.3.3.6 Controlar 

Com a solução desenvolvida, tem-se um sistema MES que integra todo o fluxo 

da organização, facilitando o acompanhamento e análise de cada etapa do fluxo. Com os 

dados gerados no processo, o sistema expõe em um dashboard a situação do processo e 

o “Fator FIFO” dos materiais em cada estágio do processo, desde o plano de coleta até o 

lead time final dos materiais após o laudo da qualidade (Figura 44). Esse dashboard está 

exposto em duas TVs em pontos estratégicos da empresa, um no setor do planejamento 

e outro na sala dos gestores de produção. O intuito da TV é ter uma gestão visual 

atualizada em tempo real para acompanhamento do processo pelos gestores. Além 
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disso, o dashboard pode ser visualizado pelo MES nos computadores, sendo analisado 

em reuniões diárias de gestão da rotina pelos supervisores e engenheiros, a fim de 

levantar os desvios no fluxo puxado e analisar soluções para melhorar a eficiência do 

fluxo produtivo. 

 

Figura 44 - Dashboard Fluxo Puxado de Produção 

Fonte: A empresa X (2019) 

 

Após 7 meses de análise para implantação do fluxo puxado de produção na 

empresa X, foi possível evidenciar já no primeiro mês de implantação o impacto na 

redução do lead time de processamento. Pode-se observar os resultados atingidos no 

indicador apresentado na Figura 45, o qual demonstra a partir do “MES 5” uma redução 

de 86% do lead time. 

 

 

Figura 45 - Indicador de lead time 

Fonte: A empresa X (2019) 
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A fim de ilustrar a melhoria no processo, foi elaborada uma carta de controle 

com 1 mês de dados antes da melhoria e 1 mês de dados coletados após as melhorias 

(Figura 46) 

 

Figura 46 - Carta de controle - Lead time 

Fonte: A autora (2019) 

 

Analisando a Figura 46, pode-se perceber, para a amostra de dados coletada um 

lead time médio antes do projeto de 88,5 dias, com elevada variabilidade dos resultados 

e um lead time médio após as melhorias de 8 dias, tendo uma variabilidade reduzida, 

entre 2,1 dias e 13,9 dias, o que atende às especificações do cliente da organização X. 

 

4.3.4 Benefícios do MES aplicados ao fluxo puxado de produção 

Percebe-se, com a apresentação do método de implantação do fluxo puxado 

pela organização e a redução significativa do lead time do processo, o potencial de 

integração do MES com a abordagem Lean. A fim de estudar esse potencial de 

integração, foi aplicado um questionário para 8 pessoas que participaram ativamente da 

implantação do fluxo puxado utilizando o MES, , dentre eles gestores do setor de 

planejamento, produção, qualidade e supervisão direta da produção, a fim de identificar 

quais foram os principais benefícios do MES na aplicação do fluxo puxado de 

produção. 

A partir da aplicação do questionário de pesquisa, apresentado no apêndice II, e 

tratamento dos dados com o método Grey System, os benefícios do MES puderam ser 
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ordenados do mais presente até o menos presente na organização. A classificação dos 

benefícios está indicada na Figura 47. 

 

Figura 47 - Ordenação dos benefícios do MES para a organização X 

Fonte: A autora (2019) 

Com isso, pode-se perceber que os benefícios identificados na revisão da 

literatura (ver referências na seção 2.2.1.1) estão presentes na organização X, seja no 

grau moderado ou alto. O Quadro 14 detalha os benefícios do MES para a organização 

X. 

 

Quadro 14 - Benefícios do MES para a organização X 

Benefícios Observação participativa 

Coleta de dados em 

tempo real 

A coleta de dados em tempo real é um benefício do MES que vem sendo 

aperfeiçoado na organização. A partir da integração com outras tecnologias, 

como o QR code e sistema de apontamento online, as informações de 

localização de produto e tempos de processo são atualizadas em tempo real. 

Flexível para 

adaptação a 

melhorias 

O MES tem se mostrado flexível para adaptação a melhorias. Na empresa X 

há um setor dedicado ao desenvolvimento do MES, o que garante a 

customização do sistema à realidade da empresa. 

Agilidade no fluxo 

de informação 

O sistema proporciona agilidade no fluxo de informação para a organização 

X, pois é uma plataforma que integra os diferentes processos no fluxo de 

informação. 

Coleta de dados 

históricos 

O MES é um repositório de dados de processo da empresa X, os dados podem 

ser coletados sempre que necessário pelos colaboradores da organização. 

Análise de processo 
O banco de dados do MES é utilizado como base para análise de processo na 

organização X. 

Rastreabilidade de 

produto/ processo 

O principal foco de utilização do MES na organização X é a rastreabilidade de 

produto e processo. A partir do MES é possível identificar a localização do 

material e em qual etapa do processo o mesmo se encontra, identificando a 

partir de status as demandas para cada etapa do processo. Algumas 

atualizações no sistema ainda são manuais, dependendo da atuação dos 

colaboradores para que os mesmos estejam atualizados. 

Benefícios G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 r (soma)
Coleta de dados em tempo real 0,05 0,13 0,13 0,13 0,05 0,13 0,05 0,13 0,77

Flexível para adaptação a melhorias 0,13 0,13 0,04 0,04 0,13 0,13 0,13 0,13 0,70

Agilidade no fluxo de informação 0,13 0,13 0,04 0,04 0,13 0,13 0,13 0,13 0,70

Coleta de dados históricos 0,05 0,13 0,13 0,13 0,03 0,13 0,13 0,13 0,70

Análise de processo 0,05 0,13 0,06 0,06 0,13 0,13 0,13 0,13 0,67

Rastreabilidade de produto/ processo 0,13 0,13 0,06 0,06 0,13 0,13 0,03 0,13 0,65

Controle de estoque e processo 0,05 0,13 0,13 0,13 0,05 0,13 0,03 0,06 0,62

Sustentação de melhorias no processo 0,05 0,13 0,06 0,06 0,13 0,13 0,05 0,13 0,59

Unificação da informação 0,13 0,13 0,03 0,03 0,13 0,03 0,13 0,06 0,59

Qualidade assegurada 0,05 0,13 0,06 0,06 0,13 0,13 0,03 0,04 0,57

Geração de KPIs/ tomada de decisão 0,03 0,13 0,04 0,04 0,05 0,13 0,13 0,06 0,53

Análise de fatores econômicos 0,05 0,13 0,04 0,04 0,13 0,13 0,03 0,04 0,53

Gerenciamento dos padrões 0,05 0,13 0,03 0,03 0,13 0,13 0,05 0,06 0,53

Coleta precisa de dados 0,05 0,13 0,06 0,06 0,05 0,13 0,03 0,13 0,49

Interoperabilidade com outros sistemas 0,13 0,13 0,04 0,04 0,05 0,03 0,05 0,13 0,45

Visualização baseada em função 0,05 0,13 0,04 0,04 0,13 0,03 0,05 0,06 0,45

Alocação e otimização de recursos 0,05 0,13 0,03 0,03 0,13 0,03 0,03 0,03 0,41

Flexibilidade no planejamento e intervenção da produção 0,03 0,13 0,06 0,06 0,05 0,03 0,03 0,13 0,38
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(Continuação) 

Benefícios Observação participativa 

Controle de estoque 

e processo 

As informações geradas no MES são utilizadas pela empresa na gestão de 

estoque e processo. No processo de fluxo puxado esse controle é realizado em 

um dashboard automatizado, que indica a previsão de lead time e idade da 

peça para os materiais em cada etapa do processo. 

Sustentação de 

melhorias no 

processo 

O MES é utilizado em muitos casos como meio de “sustentação” das 

melhorias realizadas, como foi o caso do projeto de implantação do fluxo 

puxado, no entanto essa sustentação depende mais de uma mudança de 

comportamento das pessoas do que uma simples alteração no sistema, 

portanto, esse benefício é moderado na organização X. 

Unificação da 

informação 

O MES proporciona unificação da informação, pois garante que os setores 

envolvidos terão acesso à mesma plataforma de dados, evitando duplicidade 

de informações. 

Qualidade 

assegurada 

O MES colabora para a qualidade assegurada através da gestão da informação 

dos laudos de inspeção gerados no MES de forma automatizada e 

armazenamento do resultado de auditoria do estoque liberado registrada no 

MES em tempo real, a partir do uso de tablets no processo. 

Geração de KPIs/ 

tomada de decisão 

O MES gera muitas informações de processo, porém a maioria dos KPIs 

controlados pela organização X são calculados de forma manual, utilizando a 

base de dados do MES. Para o fluxo puxado, o MES gera os principais KPIs, 

porém é necessária a conferência das informações por um colaborador do 

Planejamento. 

Análise de fatores 

econômicos 

O MES é pouco utilizado para análise de fatores econômicos, as análises são 

realizadas em Excel pela equipe da controladoria, utilizando os dados de 

processo do MES. 

Gerenciamento dos 

padrões 

A gestão de padrões é realizada no SAP da empresa X, porém a gestão de 

treinamentos é realizada no MES, portanto, sua aplicação é moderada. 

Coleta precisa de 

dados 

O MES possibilita uma coleta precisa de dados de movimentação do material 

entre os recursos, porém informações que precisam ser inseridas por um 

colaborador nem sempre são precisas, assim como as informações de 

apontamento de produção, que dependem da inserção do código de parada 

correto pelo operador. 

Interoperabilidade 

com outros sistemas 

O MES da organização X possui interface com outros sistemas, como o SAP e 

aplicativos, mas percebe-se que em alguns pontos do processo essa interface 

ainda não foi implementada, dificultando a gestão da informação pelos 

usuários. 

Visualização baseada 

em função 

A visualização do MES é baseada em função, de acordo com o processo. 

Alocação e 

otimização de 

recursos 

O MES possibilita a programação de recursos, porém não garante a 

otimização dos mesmos, essa análise da melhor alocação é realizada de forma 

manual pela equipe de planejamento. 

Flexibilidade no 

planejamento e 

intervenção da 

produção 

O módulo de planejamento do MES está em processo de desenvolvimento na 

organização X, no momento o sistema ainda não proporciona a flexibilidade 

necessária para o planejamento e as informações de programação não são 

claras para a produção. 

Fonte: A autora (2019) 
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Dessa forma, percebe-se que alguns benefícios do MES são bem aproveitados 

pela organização X, mas outras características do sistema ainda precisam ser 

aperfeiçoadas para que alguns dos benefícios sejam efetivos. 

 

4.3.5 Resultados da integração do MES com o fluxo puxado 

Além de conhecer os benefícios do MES para o fluxo puxado de produção, um 

dos objetivos desta pesquisa foi identificar os resultados dessa integração. A partir da 

aplicação do questionário de pesquisa (apêndice II), desenvolvido considerando as 

referências apresentadas na seção 2.2.3 e tratamento dos dados com o método Grey 

System os resultados da integração do fluxo puxado de produção com o MES puderam 

ser ordenados do mais presente até o menos presente na organização (Figura 48). 

 

Figura 48 - Ordenação dos resultados da integração fluxo puxado e MES 

Fonte: A autora (2019) 

 

Percebe-se na Figura 48 que dentre os possíveis resultados da integração do 

fluxo puxado com o MES, o atendimento aos requisitos do cliente é o resultado com 

maior pontuação dos funcionários, ou seja, possibilita a aplicação do primeiro princípio 

do Lean: Valor para o cliente. No Quadro 15 os resultados percebidos com a integração 

do fluxo puxado com o MES na organização X estão detalhados. 

 

Quadro 15 - Resultados da integração fluxo puxado e MES 

Resultados integração 

MES e Fluxo Puxado 
Observação participativa 

Atendimento aos 

requisitos do cliente 

O MES integrado ao fluxo puxado de produção colaborou para o atendimento aos 

requisitos do cliente, evitando a ocorrência de multas contratuais. 

 

Indicador G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 r (soma)

Atendimento aos requisitos do cliente 0,06 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,93

Gestão visual do processo 0,06 0,04 0,13 0,13 0,13 0,06 0,13 0,13 0,78

Redução de transporte 0,13 0,13 0,05 0,05 0,04 0,13 0,13 0,13 0,76

Redução de erros/ retrabalhos 0,13 0,06 0,04 0,04 0,13 0,04 0,13 0,13 0,68

Redução de estoque em excesso 0,04 0,13 0,07 0,07 0,13 0,06 0,13 0,04 0,66

Redução de espera do cliente 0,13 0,13 0,07 0,07 0,04 0,13 0,04 0,06 0,66

Redução da movimentação em excesso 0,06 0,13 0,05 0,05 0,13 0,04 0,13 0,04 0,61

Nivelamento das demandas (Heijunka) 0,06 0,06 0,07 0,07 0,13 0,13 0,04 0,06 0,61

Redução de espera do processo 0,06 0,13 0,05 0,05 0,04 0,13 0,04 0,06 0,55

Redução da superprodução 0,13 0,03 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,13 0,50

Redução do superprocessamento 0,13 0,03 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,41
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(Continuação) 

Resultados integração 

MES e Fluxo Puxado 
Observação participativa 

Gestão visual do processo O MES proporcionou uma gestão visual do fluxo puxado por etapa do processo, 

para que a gestão do fluxo pudesse ser realizada pelas pessoas envolvidas com 

dados gerados em tempo real. 

Redução de transporte O layout implementado para o armazenamento de materiais considera de forma 

visual e organizada o sistema FIFO, reduzindo o tempo de transporte para 

encontrar o próximo material da fila. 

Redução de 

erros/retrabalhos 

A gestão do fluxo puxado no MES direciona a execução do processo, unificando 

o fluxo de informação entre os setores, por isso erros e retrabalhos são evitados. 

Redução de estoque em 

excesso 

A delimitação do fluxo puxado determinou a quantidade máxima de estoque em 

WIP e a gestão do mesmo pode ser controlada através do MES. 

Redução de espera do 

cliente 

O fluxo puxado implementado possibilitou reduzir o lead time de processamento 

em 86%, reduzindo o tempo de espera do cliente pelo serviço realizado. 

Redução da 

movimentação em excesso 

O fluxo puxado alinhado ao FIFO proporciona uma maior organização do 

processo, reduzindo movimentação desnecessária dos envolvidos. 

Nivelamento das 

demandas (Heijunka) 

Com o fluxo puxado proposto as demandas são delimitadas de acordo com a 

necessidade do cliente e otimização da produção, o MES tem o potencial de 

realizar a gestão do nivelamento, mas este módulo ainda não havia sido 

implementado no momento da pesquisa. 

Redução de espera do 

processo 

O MES possibilita a gestão do fluxo puxado de forma que o fluxo de informação 

seja ágil e eficiente, reduzindo tempo de espera no processo. Na empresa X, 

percebe-se que em alguns são identificadas esperas por falta de insumo ou 

ferramental necessário, o que é um problema relacionado com o 

dimensionamento dos recursos necessários de acordo com as oscilações de 

demanda. 

Redução da 

superprodução 

O fluxo puxado e seu gerenciamento no MES proporcionam que a produção seja 

realizada de acordo com a demanda solicitada pelo cliente. Porém, este não foi o 

principal foco do projeto, por se tratar de um serviço solicitado por demanda. 

Redução do 

superprocessamento 

O MES integrado ao fluxo puxado não possuem impacto direto no 

superprocessamento, pois as atividades são realizadas de acordo com a descrição 

nos padrões operacionais. 

Fonte: A autora (2019) 
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4.3.6 Análise crítica do caso 

 

Primeiramente, vale ressaltar sobre os resultados atingidos com o projeto, 

aonde o lead time de produção foi reduzido em 86%, superando as expectativas do 

cliente, inicialmente de 76% de redução. Portanto o projeto cumpriu com seus objetivos 

e metas da organização, e por isso, o método aplicado se mostrou eficaz. 

A partir da análise dos dados coletados, foi identificado que o MES possui uma 

elevada importância para a empresa X, seja na gestão de processos ou na realização de 

melhorias nos mesmos. Com a análise de integração do MES com o processo de 

melhoria A3/PDCA (seção 4.3.2), ficou clara a relevância do MES na coleta de dados 

das condições iniciais de processo, definição das metas SMART e análise do fluxo 

atual. Vale ressaltar que o MES significa uma maior comodidade para levantamento de 

informações, mas não pode substituir o gemba, genbutsu e genjitsu - ir ao local real, 

coletar informações reais com problemas reais, ou seja, ter uma percepção real do 

problema, não considerar apenas os dados de sistemas, que podem não mostrar toda a 

abrangência e fatores envolvidos no processo que se deseja melhorar. 

Além disso, foi identificado que o MES tem sido uma ferramenta muito 

utilizada na sustentação de melhorias realizadas no processo. Comparando a aplicação 

da organização X com o método “Lean first, then automate” identificado na literatura, 

foi identificada uma aplicação integrada com o ciclo PDSA, a fim de gerar aprendizado 

no processo antes de implementar a melhoria no sistema MES. Percebe-se, com a 

experiência da organização X, a importância de termos um processo enxuto antes da 

automatização. Muitas pessoas veem o MES como uma solução rápida para os 

problemas de gestão, quando na verdade não adianta automatizar se os processos não 

estão bem definidos entre as áreas envolvidas, assim os desperdícios e problemas 

continuarão acontecendo, porém com a interface de um sistema. Portanto, o estudo de 

caso mostra que a aplicação do “Lean first, then automate” com o PDSA evita que esses 

problemas ocorram, e garante que o sistema seja desenvolvido de modo a suportar a 

implantação das ferramentas Lean e realização da melhoria contínua nos processos. 

Com a aplicação do questionário de pesquisa, foi possível identificar a 

percepção dos funcionários quanto aos benefícios do MES para o gerenciamento da 

produção e quanto aos resultados da integração entre o fluxo puxado e o MES. A partir 
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da pesquisa de percepção dos benefícios do MES, foi identificado que os principais 

benefícios que representam os 25% mais percebidos, são “coleta de dados em tempo 

real”, “flexibilidade para adaptação a melhorias”, “agilidade no fluxo de informação”, 

“coleta de dados históricos” e “análise de processo”. Além do relato dos funcionários, 

esses benefícios ficaram perceptíveis em toda a descrição do estudo de caso, conforme 

apresentado nas seções anteriores. Já os benefícios que representam os 25% com menor 

percepção foram “flexibilidade do planejamento e intervenção da produção”, “alocação 

e otimização de recursos”, “visualização baseada em função”, “interoperabilidade com 

outros sistemas” e “coleta precisa de dados”, os quais a organização X precisa trabalhar 

na melhoria do sistema, caso seja de interesse que os usuários percebam mais esses 

benefícios no MES. 

Na pesquisa de resultados percebidos com a integração entre o fluxo puxado de 

produção e o MES, foi identificado que os 25% principais resultados foram 

“atendimento aos requisitos do cliente”, “gestão visual do processo” e “redução de 

transporte”. Já 25% dos resultados com menor percepção foram “redução de 

superprocessamento”, “redução de superprodução” e “redução de espera do processo”. 

Considerando os resultados do questionário e a observação participativa 

realizada, percebe-se que o atendimento aos requisitos do cliente foi o principal foco do 

caso em estudo e que o MES foi aplicado como solução de gestão do fluxo puxado, 

através de uma gestão visual do fluxo e controle de lead time de cada etapa do processo. 

Não é objetivo do projeto a redução do superprocessamento, tampouco a 

superprodução, pois os requisitos de processo já estão bem definidos nos padrões e a 

produção da organização X já é realizada sob pedido do cliente. Porém percebe-se que o 

fato de “redução de espera do processo” não ter sido destacada como um dos principais 

resultados é um alerta para a empresa, já que o fluxo deveria estar fluindo de forma 

contínua, sem interrupções no decorrer do processo. 

Vale ressaltar algumas considerações importantes para o sucesso do projeto. 

Para que o sequenciamento seja realizado de maneira automatizada, sem interação 

humana e seguindo o FIFO, é importante que o planejamento dos recursos e compra dos 

insumos sejam realizados de maneira antecipada, para que não seja necessário interferir 

na sequência de entrada dos materiais. Da mesma forma, destaca-se a importância de 

realizar o nivelamento de produção, a fim de evitar a instabilidade do processo com 

aumentos repentinos no WIP, percebe-se na pesquisa que esta funcionalidade ainda 
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precisa ser aprimorada no MES. Além disso, a realização do monitoramento dos 

materiais em estoque é fundamental, a fim de verificar o lead time que será atendido 

para o serviço considerando a disponibilidade dos recursos e, se necessário, realizar 

intervenções para retomar a estabilidade do sistema e garantir que os materiais em 

processo sejam entregues no lead time esperado. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo avaliar a aplicação da tecnologia MES como 

base para a implantação de um fluxo puxado de produção em uma empresa de serviços 

do setor de óleo e gás. Para isso, foi realizada uma revisão sistêmica da literatura, a fim 

de identificar as funcionalidades e benefícios do sistema MES na gestão da produção, 

assim como os aspectos de integração do MES com as ferramentas da abordagem Lean. 

A pesquisa realizada consistiu em um estudo de caso de caráter qualitativo, 

exploratória, descritiva e de natureza aplicada. Dessa forma, buscou se aprofundar no 

contexto da empresa estudada, a fim de tornar o problema em estudo explícito e 

descrever em detalhes a aplicação do estudo de caso, gerando conhecimento prático 

sobre a integração entre o fluxo puxado de produção e o sistema MES. 

O estudo de caso realizado considerou seis etapas principais: definição de uma 

estrutura conceitual teórica, planejamento do caso, condução do teste piloto, coleta de 

dados, análise dos dados e, por fim, geração do relatório do estudo de caso. Essas etapas 

foram fundamentais na construção da pesquisa, onde a estrutura conceitual teórica foi a 

base para o planejamento do caso e construção dos meios de coleta de dados, a 

condução do teste piloto foi importante para validar o entendimento do questionário de 

pesquisa, gerando dados fidedignos para a análise da pesquisa, que considerou o método 

Grey System para priorizar dentre os dados coletados os principais benefícios do MES 

para a gestão da produção e os resultados da integração do fluxo puxado com o MES 

mais percebidos pelos funcionários envolvidos. Além disso, a realização da entrevista 

com o especialista em MES da organização e a observação participativa possibilitou a 

identificação do contexto da empresa com a aplicação do MES e as etapas de 

implantação do fluxo puxado integrado à tecnologia MES. 

Com a análise realizada, identificou-se que o MES é uma importante 

ferramenta para a realização de projetos de melhoria aplicando o método A3/PDCA, já 

que é o principal meio de coleta de dados da organização. Além disso, a aplicação da 

solução do fluxo puxado integrado ao MES foi realizada considerando o método “Lean 

first, then automate” e PDSA, a fim de testar as funcionalidades do sistema em uma 

interface manual, gerar aprendizado e experiência antes de implementar a solução no 

MES, evitando retrabalhos no sistema e automatizar “desperdício”. 
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A partir da aplicação do questionário de pesquisa, foram identificados os 

principais benefícios do sistema MES para a gestão da produção, aonde se destacaram a 

“coleta de dados em tempo real”, “flexibilidade para adaptação a melhorias”, “agilidade 

no fluxo de informação”, “coleta de dados históricos” e “análise de processo”. Assim 

como os principais resultados percebidos pelos funcionários, destacando-se 

“atendimento aos requisitos do cliente”, “gestão visual do processo” e “redução de 

transporte”. 

Como melhorias futuras para a organização X, foram identificadas 

oportunidades de aperfeiçoamento do MES para aumentar a “flexibilidade do 

planejamento e intervenção da produção”, “alocação e otimização de recursos”, 

“visualização baseada em função”, “interoperabilidade com outros sistemas” e “coleta 

precisa de dados”. Como resultados do caso estudado, identificou-se que a espera entre 

as etapas do processo é um resultado crítico para a eficiência do fluxo puxado, mas é 

um resultado que não se destacou entre os melhores na pesquisa, ou seja, há potencial 

de melhoria na integração entre os processos. 

Dessa forma, conclui-se que o objetivo da pesquisa de avaliar a aplicação da 

tecnologia MES como base para a implantação de um fluxo puxado de produção foi 

atingido, assim como as perguntas de pesquisa respondidas. Como oportunidade de 

trabalhos futuros, destaca-se a aplicação do método “Lean first, then automate” e PDSA 

para outras soluções digitais integrados aos conceitos Lean, de modo a validar a eficácia 

do método em outros cenários. Assim como o levantamento dos benefícios do MES e 

resultados de integração com outros conceitos da abordagem Lean, a fim de identificar a 

abrangência de integração entre as tecnologias digitais e a abordagem Lean. 
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APÊNDICES 

I - MODELO DE ENTREVISTA APLICADO 

 

UFF – Universidade Federal Fluminense – ICT Instituto de Ciências e Tecnologia 

Mestrado em Engenharia de Produção 

ENTREVISTA DE IDENTIFICAÇÃO DAS FUNCIONALIDADES DO MES 

PARA A EMPRESA X 

 

1) Em que ano foi iniciada a aplicação do MES na organização? 

 

2) Qual foi a motivação inicial de se implementar o sistema na empresa? 

 

3) Qual das funcionalidades do MES são aplicadas na organização? Como a empresa 

aplica? 

 

Funcionalidade Explicação Como a empresa aplica Observações 

Planejamento da 

produção  

 

Realização do planejamento de produção considerando a 

otimização de recursos e sequenciamento de operações. 

  

Gerenciamento de 

processos 

Direcionar o fluxo de trabalho com base nas atividades de 

produção planejadas e reais. 

  

Controle de 

documentos 

Gerenciamento e distribuição de informações sobre 

produtos, processos, projetos ou pedidos, bem como a coleta 

de declarações de certificação de trabalho. 

  

Coleta de Dados Monitoramento, coleta e organização de dados sobre os 

processos, materiais e operações de pessoas, máquinas ou 

controles. 

  

Gestão de pessoas Acompanhar e direcionar o uso de pessoal durante uma 

mudança com base em qualificações, padrões de trabalho e 

necessidades de negócios. 

  

Gerenciamento de 

Qualidade 

Registro e análise de características de produtos e processos 

com relação aos padrões de qualidade. 

  

Despacho de Realiza o fluxo de informação necessário para receber   



109 
 

 

produtos matéria-prima, enviar materiais ou pedidos para demais 

locais da planta a fim de iniciar um processo, assim como o 

envio do material acabado para o cliente. 

Rastreabilidade de 

produto 

Monitoramento do progresso de unidades ou lotes, criando 

um histórico completo do produto. 

  

Gerenciamento de 

manutenção 

Planejamento das atividades de manutenção necessárias para 

garantir o equipamento em boas condições. 

  

Análise de 

desempenho 

Realiza o levantamento dos resultados medidos na planta e 

sua comparação com metas estabelecidas pela organização, 

clientes ou órgãos reguladores. 

  

Status de processo Gestão do processo pelo acompanhamento de status, a fim 

de orientar as atividades a serem realizadas em cada etapa 

do processo, monitorar o status das demandas em 

andamento, assim como realizar um alinhamento das 

demandas finalizadas. 

  

 

4) Na sua opinião, há interface entre o sistema MES e a aplicação da abordagem Lean 

na organização? Se sim, qual a interface? 

 

5) Com relação ao desenvolvimento do MES, você percebe diferença entre ações 

oriundas de projetos Lean das demais ações de implantação de funcionalidades no 

MES? 

 

6) Qual a sua opinião sobre o processo de integração do fluxo puxado com o MES? 

Quais os pontos positivos e negativos? 
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II - MODELO DE QUESTIONÁRIO APLICADO 

 

UFF – Universidade Federal Fluminense – ICT Instituto de Ciências e Tecnologia 

Mestrado em Engenharia de Produção 

APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA MES INTEGRADA AO FLUXO PUXADO DE 

PRODUÇÃO EM UMA EMORESA DO SETOR DE ÓLEO E GÁS 

Este questionário tem como objetivo coletar dados sobre os benefícios do MES 

(SGRO) para o gerenciamento dos processos Lean e identificar os resultados do projeto 

de implantação do fluxo puxado de produção/ FIFO integrado com o sistema MES. As 

respostas do questionário serão utilizadas como base de dados de uma pesquisa de 

mestrado com o tema: “APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA MES INTEGRADA AO 

FLUXO PUXADO DE PRODUÇÃO EM UMA EMORESA DO SETOR DE ÓLEO E 

GÁS” 

 

 Cargo: (  ) Superintendente/Gerente; (  ) Engenheiro/ Coordenador; (  ) Outros 

 

PARTE I - Benefícios do MES para a produção Lean 

 

Responda a sua percepção com relação aos seguintes benefícios/ características do 

MES (sistema SGRO) para a gestão da produção na organização. 

Responda as perguntas conforme as alternativas abaixo: 

( 1 ) Discordo totalmente 

( 2 ) Discordo parcialmente 

( 3 ) Não concordo nem discordo 

( 4 ) Concordo parcialmente 

( 5 ) Concordo totalmente 

 

(    ) O MES possibilita a coleta de dados 

em tempo real? 

(    ) O MES possibilita uma coleta 

precisa de dados?  

(    ) O MES possibilita a coleta de dados 

históricos? 

(    ) O MES possibilita controle de 

estoque e processo? 

(    ) O MES é um sistema flexível para 

adaptação a melhorias no processo? 

(    ) O MES proporciona agilidade no 

fluxo de informação? 

(    ) O MES proporciona a unificação da 

informação entre diferentes setores? 

(    ) O MES proporciona a geração de 

KPIs/ auxílio na tomada de decisão? 

(    ) O MES proporciona flexibilidade 

no planejamento e intervenção da 

produção? 

(    ) O MES possui interoperabilidade 

com outros sistemas? 
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(    ) O MES proporciona rastreabilidade 

de produto/ processo? 

(    ) O MES possibilita alocação e 

otimização de recursos? 

(    ) O MES proporciona gerenciamento 

dos padrões? 

(    ) A interface do MES possibilita uma 

visualização baseada em função? 

(    ) O MES colabora para análise de 

fatores econômicos? 

(    ) O MES colabora para a qualidade 

assegurada? 

(    ) O MES colabora para a análise de 

processo? 

(    ) O MES colabora para a sustentação 

de melhorias realizadas no processo? 

 

PARTE II - Impacto da implantação do fluxo puxado integrado ao MES 

 

Responda a sua percepção sobre os resultados atingidos após o projeto de 

implantação do fluxo puxado/FIFO integrado com o MES (SGRO). 

Responda as perguntas conforme as alternativas abaixo: 

( 1 ) Discordo totalmente 

( 2 ) Discordo parcialmente 

( 3 ) Não concordo nem discordo 

( 4 ) Concordo parcialmente 

( 5 ) Concordo totalmente 

 

(    ) O fluxo puxado (FIFO) integrado ao 

MES colaborou para a redução da 

superprodução (produzir o que não foi 

requerido pelo cliente)? 

(    ) O fluxo puxado (FIFO) integrado ao 

MES colaborou para a redução do 

superprocessamento (realizar mais 

processos do que o necessário no 

material)? 

(   )  O fluxo puxado (FIFO) integrado ao 

MES colaborou para a redução da 

movimentação em excesso? 

(   )  O fluxo puxado (FIFO) integrado ao 

MES colaborou para a redução de 

estoque em excesso? 

(    ) O fluxo puxado (FIFO) integrado ao 

MES colaborou para a redução de espera 

do cliente pelo serviço (lead time/ Just-

in-time)? 

(    ) O fluxo puxado (FIFO) integrado ao 

MES colaborou para a redução de espera 

para a execução do processo? 

(    ) O fluxo puxado (FIFO) integrado ao 

MES colaborou para a redução de erros/ 

retrabalhos no processo? 

(    ) O fluxo puxado (FIFO) integrado ao 

MES colaborou para a redução de 

transporte? 

(    ) O fluxo puxado (FIFO) integrado ao 

MES colaborou para o atendimento aos 

requisitos do cliente? 

(    ) O fluxo puxado (FIFO) integrado ao 

MES colaborou para o nivelamento das 

demandas (Heijunka)? 

(    ) O fluxo puxado (FIFO) integrado ao 

MES colaborou com a gestão visual do 

processo? 
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 - Na sua opinião, quais foram as maiores dificuldades/ barreiras na implantação do projeto 

do fluxo puxado (FIFO) integrado ao MES? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

- Na sua opinião, quais foram os principais fatores para o sucesso do projeto? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

 

III- APLICAÇÃO DO GREY SYSTEM – BENEFÍCIOS MES 

 

1. Respostas do questionário 

 

 

2. Normalização dos dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefícios G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8

Coleta de dados em tempo real 4 4 5 5 4 4 4 5

Coleta precisa de dados 4 4 4 4 4 4 3 5

Coleta de dados históricos 4 4 5 5 3 4 5 5

Controle de estoque e processo 4 4 5 5 4 4 3 4

Flexível para adaptação a melhorias 5 4 3 3 5 4 5 5

Agilidade no fluxo de informação 5 4 3 3 5 4 5 5

Unificação da informação 5 4 2 2 5 3 5 4

Geração de KPIs/ tomada de decisão 3 4 3 3 4 4 5 4

Flexibilidade no planejamento e intervenção da produção 3 4 4 4 4 3 3 5

Interoperabilidade com outros sistemas 5 4 3 3 4 3 4 5

Rastreabilidade de produto/ processo 5 4 4 4 5 4 3 5

Alocação e otimização de recursos 4 4 2 2 5 3 3 2

Gerenciamento dos padrões 4 4 2 2 5 4 4 4

Visualização baseada em função 4 4 3 3 5 3 4 4

Análise de fatores econômicos 4 4 3 3 5 4 3 3

Qualidade assegurada 4 4 4 4 5 4 3 3

Análise de processo 4 4 4 4 5 4 5 5

Sustentação de melhorias no processo 4 4 4 4 5 4 4 5

Direção dos valores com melhor avaliação maior maior maior maior maior maior maior maior

Benefícios G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8

Coleta de dados em tempo real 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0

Coleta precisa de dados 0,5 1,0 0,7 0,7 0,5 1,0 0,0 1,0

Coleta de dados históricos 0,5 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0

Controle de estoque e processo 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,0 0,7

Flexível para adaptação a melhorias 1 1,0 0,3 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0

Agilidade no fluxo de informação 1 1,0 0,3 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0

Unificação da informação 1 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,7

Geração de KPIs/ tomada de decisão 0 1,0 0,3 0,3 0,5 1,0 1,0 0,7

Flexibilidade no planejamento e intervenção da produção 0 1,0 0,7 0,7 0,5 0,0 0,0 1,0

Interoperabilidade com outros sistemas 1 1,0 0,3 0,3 0,5 0,0 0,5 1,0

Rastreabilidade de produto/ processo 1 1,0 0,7 0,7 1,0 1,0 0,0 1,0

Alocação e otimização de recursos 0,5 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0

Gerenciamento dos padrões 0,5 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,5 0,7

Visualização baseada em função 0,5 1,0 0,3 0,3 1,0 0,0 0,5 0,7

Análise de fatores econômicos 0,5 1,0 0,3 0,3 1,0 1,0 0,0 0,3

Qualidade assegurada 0,5 1,0 0,7 0,7 1,0 1,0 0,0 0,3

Análise de processo 0,5 1,0 0,7 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0

Sustentação de melhorias no processo 0,5 1,0 0,7 0,7 1,0 1,0 0,5 1,0
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3. Matriz de diferenças 

 

 

4. Coeficientes relacionais 

Considerando                             : 

 

 

 

 

 

 

 

Benefícios G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8

Coleta de dados em tempo real 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0

Coleta precisa de dados 0,5 0,0 0,3 0,3 0,5 0,0 1,0 0,0

Coleta de dados históricos 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0

Controle de estoque e processo 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 0,3

Flexível para adaptação a melhorias 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Agilidade no fluxo de informação 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Unificação da informação 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,3

Geração de KPIs/ tomada de decisão 1,0 0,0 0,7 0,7 0,5 0,0 0,0 0,3

Flexibilidade no planejamento e intervenção da produção 1,0 0,0 0,3 0,3 0,5 1,0 1,0 0,0

Interoperabilidade com outros sistemas 0,0 0,0 0,7 0,7 0,5 1,0 0,5 0,0

Rastreabilidade de produto/ processo 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 1,0 0,0

Alocação e otimização de recursos 0,5 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0

Gerenciamento dos padrões 0,5 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,3

Visualização baseada em função 0,5 0,0 0,7 0,7 0,0 1,0 0,5 0,3

Análise de fatores econômicos 0,5 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 1,0 0,7

Qualidade assegurada 0,5 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 1,0 0,7

Análise de processo 0,5 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Sustentação de melhorias no processo 0,5 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,5 0,0

Benefícios G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8

Coleta de dados em tempo real 0,38 1,00 1,00 1,00 0,38 1,00 0,38 1,00

Coleta precisa de dados 0,38 1,00 0,47 0,47 0,38 1,00 0,23 1,00

Coleta de dados históricos 0,38 1,00 1,00 1,00 0,23 1,00 1,00 1,00

Controle de estoque e processo 0,38 1,00 1,00 1,00 0,38 1,00 0,23 0,47

Flexível para adaptação a melhorias 1,00 1,00 0,31 0,31 1,00 1,00 1,00 1,00

Agilidade no fluxo de informação 1,00 1,00 0,31 0,31 1,00 1,00 1,00 1,00

Unificação da informação 1,00 1,00 0,23 0,23 1,00 0,23 1,00 0,47

Geração de KPIs/ tomada de decisão 0,23 1,00 0,31 0,31 0,38 1,00 1,00 0,47

Flexibilidade no planejamento e intervenção da produção 0,23 1,00 0,47 0,47 0,38 0,23 0,23 1,00

Interoperabilidade com outros sistemas 1,00 1,00 0,31 0,31 0,38 0,23 0,38 1,00

Rastreabilidade de produto/ processo 1,00 1,00 0,47 0,47 1,00 1,00 0,23 1,00

Alocação e otimização de recursos 0,38 1,00 0,23 0,23 1,00 0,23 0,23 0,23

Gerenciamento dos padrões 0,38 1,00 0,23 0,23 1,00 1,00 0,38 0,47

Visualização baseada em função 0,38 1,00 0,31 0,31 1,00 0,23 0,38 0,47

Análise de fatores econômicos 0,38 1,00 0,31 0,31 1,00 1,00 0,23 0,31

Qualidade assegurada 0,38 1,00 0,47 0,47 1,00 1,00 0,23 0,31

Análise de processo 0,38 1,00 0,47 0,47 1,00 1,00 1,00 1,00

Sustentação de melhorias no processo 0,38 1,00 0,47 0,47 1,00 1,00 0,38 1,00
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5. Grau de relacionamento 

Considerando        : 

 

 

6. Benefícios priorizados (maior para o menor) 

 

 

 

 

 

 

 

Benefícios G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 r (soma)

Coleta de dados em tempo real 0,05 0,13 0,13 0,13 0,05 0,13 0,05 0,13 0,77

Coleta precisa de dados 0,05 0,13 0,06 0,06 0,05 0,13 0,03 0,13 0,49

Coleta de dados históricos 0,05 0,13 0,13 0,13 0,03 0,13 0,13 0,13 0,70

Controle de estoque e processo 0,05 0,13 0,13 0,13 0,05 0,13 0,03 0,06 0,62

Flexível para adaptação a melhorias 0,13 0,13 0,04 0,04 0,13 0,13 0,13 0,13 0,70

Agilidade no fluxo de informação 0,13 0,13 0,04 0,04 0,13 0,13 0,13 0,13 0,70

Unificação da informação 0,13 0,13 0,03 0,03 0,13 0,03 0,13 0,06 0,59

Geração de KPIs/ tomada de decisão 0,03 0,13 0,04 0,04 0,05 0,13 0,13 0,06 0,53

Flexibilidade no planejamento e intervenção da produção 0,03 0,13 0,06 0,06 0,05 0,03 0,03 0,13 0,38

Interoperabilidade com outros sistemas 0,13 0,13 0,04 0,04 0,05 0,03 0,05 0,13 0,45

Rastreabilidade de produto/ processo 0,13 0,13 0,06 0,06 0,13 0,13 0,03 0,13 0,65

Alocação e otimização de recursos 0,05 0,13 0,03 0,03 0,13 0,03 0,03 0,03 0,41

Gerenciamento dos padrões 0,05 0,13 0,03 0,03 0,13 0,13 0,05 0,06 0,53

Visualização baseada em função 0,05 0,13 0,04 0,04 0,13 0,03 0,05 0,06 0,45

Análise de fatores econômicos 0,05 0,13 0,04 0,04 0,13 0,13 0,03 0,04 0,53

Qualidade assegurada 0,05 0,13 0,06 0,06 0,13 0,13 0,03 0,04 0,57

Análise de processo 0,05 0,13 0,06 0,06 0,13 0,13 0,13 0,13 0,67

Sustentação de melhorias no processo 0,05 0,13 0,06 0,06 0,13 0,13 0,05 0,13 0,59

Benefícios G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 r (soma)
Coleta de dados em tempo real 0,05 0,13 0,13 0,13 0,05 0,13 0,05 0,13 0,77

Flexível para adaptação a melhorias 0,13 0,13 0,04 0,04 0,13 0,13 0,13 0,13 0,70

Agilidade no fluxo de informação 0,13 0,13 0,04 0,04 0,13 0,13 0,13 0,13 0,70

Coleta de dados históricos 0,05 0,13 0,13 0,13 0,03 0,13 0,13 0,13 0,70

Análise de processo 0,05 0,13 0,06 0,06 0,13 0,13 0,13 0,13 0,67

Rastreabilidade de produto/ processo 0,13 0,13 0,06 0,06 0,13 0,13 0,03 0,13 0,65

Controle de estoque e processo 0,05 0,13 0,13 0,13 0,05 0,13 0,03 0,06 0,62

Sustentação de melhorias no processo 0,05 0,13 0,06 0,06 0,13 0,13 0,05 0,13 0,59

Unificação da informação 0,13 0,13 0,03 0,03 0,13 0,03 0,13 0,06 0,59

Qualidade assegurada 0,05 0,13 0,06 0,06 0,13 0,13 0,03 0,04 0,57

Geração de KPIs/ tomada de decisão 0,03 0,13 0,04 0,04 0,05 0,13 0,13 0,06 0,53

Análise de fatores econômicos 0,05 0,13 0,04 0,04 0,13 0,13 0,03 0,04 0,53

Gerenciamento dos padrões 0,05 0,13 0,03 0,03 0,13 0,13 0,05 0,06 0,53

Coleta precisa de dados 0,05 0,13 0,06 0,06 0,05 0,13 0,03 0,13 0,49

Interoperabilidade com outros sistemas 0,13 0,13 0,04 0,04 0,05 0,03 0,05 0,13 0,45

Visualização baseada em função 0,05 0,13 0,04 0,04 0,13 0,03 0,05 0,06 0,45

Alocação e otimização de recursos 0,05 0,13 0,03 0,03 0,13 0,03 0,03 0,03 0,41

Flexibilidade no planejamento e intervenção da produção 0,03 0,13 0,06 0,06 0,05 0,03 0,03 0,13 0,38
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IV - APLICAÇÃO DO GREY SYSTEM – RESULTADOS INTEGRAÇÃO MES E FLUXO 

PUXADO 

 

1. Respostas do questionário 

 

 

2. Normalização dos dados 

 

 

3. Matriz de diferenças 

 

 

 

Resultados G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8

Redução da superprodução 4 1 3 3 4 2 3 5

Redução do superprocessamento 4 1 3 3 4 2 3 3

Redução da movimentação em excesso 3 4 3 3 5 2 4 3

Redução de estoque em excesso 2 4 4 4 5 3 4 3

Redução de espera do cliente 4 4 4 4 4 4 3 4

Redução de espera do processo 3 4 3 3 4 4 3 4

Redução de erros/ retrabalhos 4 3 2 2 5 2 4 5

Redução de transporte 4 4 3 3 4 4 4 5

Atendimento aos requisitos do cliente 3 4 5 5 5 4 4 5

Nivelamento das demandas (Heijunka) 3 3 4 4 5 4 3 4

Gestão visual do processo 3 2 5 5 5 3 4 5

Direção dos valores com melhor avaliação maior maior maior maior maior maior maior maior

Resultados G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8

Redução da superprodução 1 -0,5 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 1,0

Redução do superprocessamento 1 -0,5 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Redução da movimentação em excesso 0,5 1 0,3 0,3 1,0 0,0 1,0 0,0

Redução de estoque em excesso 0 1 0,7 0,7 1,0 0,5 1,0 0,0

Redução de espera do cliente 1 1 0,7 0,7 0,0 1,0 0,0 0,5

Redução de espera do processo 0,5 1 0,3 0,3 0,0 1,0 0,0 0,5

Redução de erros/ retrabalhos 1 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0

Redução de transporte 1 1 0,3 0,3 0,0 1,0 1,0 1,0

Atendimento aos requisitos do cliente 0,5 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Nivelamento das demandas (Heijunka) 0,5 0,5 0,7 0,7 1,0 1,0 0,0 0,5

Gestão visual do processo 0,5 0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0

Resultados G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8

Redução da superprodução 0,0 1,5 0,7 0,7 1,0 1,0 1,0 0,0

Redução do superprocessamento 0,0 1,5 0,7 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0

Redução da movimentação em excesso 0,5 0,0 0,7 0,7 0,0 1,0 0,0 1,0

Redução de estoque em excesso 1,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,5 0,0 1,0

Redução de espera do cliente 0,0 0,0 0,3 0,3 1,0 0,0 1,0 0,5

Redução de espera do processo 0,5 0,0 0,7 0,7 1,0 0,0 1,0 0,5

Redução de erros/ retrabalhos 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0

Redução de transporte 0,0 0,0 0,7 0,7 1,0 0,0 0,0 0,0

Atendimento aos requisitos do cliente 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nivelamento das demandas (Heijunka) 0,5 0,5 0,3 0,3 0,0 0,0 1,0 0,5

Gestão visual do processo 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0
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4. Coeficientes relacionais 

Considerando                               : 

 

 

5. Grau de relacionamento 

Considerando        : 

 

 

6. Resultados priorizados (maior para o menor) 

 

 

 

Resultados G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8

Redução da superprodução 1,00 0,23 0,40 0,40 0,31 0,31 0,31 1,00

Redução do superprocessamento 1,00 0,23 0,40 0,40 0,31 0,31 0,31 0,31

Redução da movimentação em excesso 0,47 1,00 0,40 0,40 1,00 0,31 1,00 0,31

Redução de estoque em excesso 0,31 1,00 0,57 0,57 1,00 0,47 1,00 0,31

Redução de espera do cliente 1,00 1,00 0,57 0,57 0,31 1,00 0,31 0,47

Redução de espera do processo 0,47 1,00 0,40 0,40 0,31 1,00 0,31 0,47

Redução de erros/ retrabalhos 1,00 0,47 0,31 0,31 1,00 0,31 1,00 1,00

Redução de transporte 1,00 1,00 0,40 0,40 0,31 1,00 1,00 1,00

Atendimento aos requisitos do cliente 0,47 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Nivelamento das demandas (Heijunka) 0,47 0,47 0,57 0,57 1,00 1,00 0,31 0,47

Gestão visual do processo 0,47 0,31 1,00 1,00 1,00 0,47 1,00 1,00

Resultados G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 r (soma)

Redução da superprodução 0,13 0,03 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,13 0,50

Redução do superprocessamento 0,13 0,03 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,41

Redução da movimentação em excesso 0,06 0,13 0,05 0,05 0,13 0,04 0,13 0,04 0,61

Redução de estoque em excesso 0,04 0,13 0,07 0,07 0,13 0,06 0,13 0,04 0,66

Redução de espera do cliente 0,13 0,13 0,07 0,07 0,04 0,13 0,04 0,06 0,66

Redução de espera do processo 0,06 0,13 0,05 0,05 0,04 0,13 0,04 0,06 0,55

Redução de erros/ retrabalhos 0,13 0,06 0,04 0,04 0,13 0,04 0,13 0,13 0,68

Redução de transporte 0,13 0,13 0,05 0,05 0,04 0,13 0,13 0,13 0,76

Atendimento aos requisitos do cliente 0,06 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,93

Nivelamento das demandas (Heijunka) 0,06 0,06 0,07 0,07 0,13 0,13 0,04 0,06 0,61

Gestão visual do processo 0,06 0,04 0,13 0,13 0,13 0,06 0,13 0,13 0,78

Resultados G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 r (soma)

Atendimento aos requisitos do cliente 0,06 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,93

Gestão visual do processo 0,06 0,04 0,13 0,13 0,13 0,06 0,13 0,13 0,78

Redução de transporte 0,13 0,13 0,05 0,05 0,04 0,13 0,13 0,13 0,76

Redução de erros/ retrabalhos 0,13 0,06 0,04 0,04 0,13 0,04 0,13 0,13 0,68

Redução de estoque em excesso 0,04 0,13 0,07 0,07 0,13 0,06 0,13 0,04 0,66

Redução de espera do cliente 0,13 0,13 0,07 0,07 0,04 0,13 0,04 0,06 0,66

Redução da movimentação em excesso 0,06 0,13 0,05 0,05 0,13 0,04 0,13 0,04 0,61

Nivelamento das demandas (Heijunka) 0,06 0,06 0,07 0,07 0,13 0,13 0,04 0,06 0,61

Redução de espera do processo 0,06 0,13 0,05 0,05 0,04 0,13 0,04 0,06 0,55

Redução da superprodução 0,13 0,03 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,13 0,50

Redução do superprocessamento 0,13 0,03 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,41


