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 Há uma regra para os industriais: produzir bens com a melhor qualidade 

possível, ao menor custo possível, pagando  

os maiores salários possíveis.  

- Henry Ford 
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Sumário 

A 1 de Outubro de 1908 Henry Ford apre-

sentava ao mundo o Modelo T. O automó-

vel trazia várias inovações marcantes como 

o volante do lado esquerdo e a suspensão 

de molas semielípticas, mas o que mais o 

distinguia era o seu baixo preço. Em menos 

de 10 anos metade dos carros que circula-

vam nos Estados Unidos eram Modelos T. O 

processo produtivo assegurava o seu baixo 

custo e respondia à elevada procura, mas 

obrigava a que os carros tivessem todos a 

mesma cor. De Henry Ford ficou a famosa 

frase “Os clientes podem escolher o mo-

delo T na cor que quiserem, desde que seja 

preto.” 

Hoje, passados mais de 100 anos, as indús-

trias enfrentam ciclos de vida do produto 

cada vez mais curtos, volatilidade na pro-

cura, aumento do número de variantes, 

concorrência internacional, pressão de 

preços, entre muitos outros fatores.  

Os responsáveis de produção têm que em-

preender um esforço acrescido para au-

mentar a qualidade dos produtos, redu-

zindo custos de produção e garantindo 

uma elevada flexibilidade das operações. 

Com o surgimento do M.E.S. (Manufacturing 

Execution System) o gestor industrial pas-

sou a poder ter total controlo sobre a ca-

deia de produção num só sistema informá-

tico, conseguindo responder em tempo 

real às exigências do mercado através da 

otimização dos processos de transforma-

ção, da rastreabilidade, da redução de cus-

tos e do aumento da produtividade.  

Neste White Paper ficará a conhecer em 

maior detalhe os principais desafios dos 

gestores industriais e como poderá passar 

a usar um MES na sua empresa para en-

frentá-los com sucesso. 

https://www.facebook.com/Flow-Technology-1629819227287038/
https://www.linkedin.com/company/flow-technology/
https://twitter.com/flowtechnology2
mailto:?subject=Os 7 Desafios do Gestor Industrial&body="Descubra o que estou a ler: Os 7 Desafios do Gestor Industrial": http://goo.gl/DUcZ1w 

É da Flow.
http://flowtech.pt/


                                 Os 7 Desafios do Gestor Industrial 
                                         Modernizar a Gestão de Produção com o Manufacturing Execution System 

 

 

                  

6 

https://www.facebook.com/Flow-Technology-1629819227287038/
https://www.linkedin.com/company/flow-technology/
https://twitter.com/flowtechnology2
mailto:?subject=Os 7 Desafios do Gestor Industrial&body="Descubra o que estou a ler: Os 7 Desafios do Gestor Industrial": http://goo.gl/DUcZ1w 

É da Flow.
http://flowtech.pt/


                                 Os 7 Desafios do Gestor Industrial 
                                         Modernizar a Gestão de Produção com o Manufacturing Execution System 

 

 

                  

7 

 

 

 

Quase todas as melhorias de qualidade resultam da simplificação do  

design, da produção, do layout, dos processos e dos procedimentos. 

- Tom Peters 

1. Os 7 Desafios 
Segundo um estudo feito pela LNS Re-

search e pela MESA International1, os ges-

tores industriais lidam com uma conjun-

tura em permanente mudança devido a fa-

tores como o aumento do número de pro- 

dutos, volatilidade na procura, introdução 

de produtos de maior complexidade ou au-

mento da procura da documentação de 

rastreabilidade pelos clientes.  

 

                                                           
1 2013-2014 Manufacturing Metrics That Really Matter: 
Infographic and Summary Report 

 

45%

54%

64%

66%

71%

Diminuição do tempo de introdução de novos
produtos

Aumento da procura da documentação da
rastreabilidade pelos clientes

Introdução de produtos de maior complexidade

Aumento da volatilidade na procura dos clientes

Aumento do número de produtos, SKU e variantes

Principais desafios
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Todos estes fatores fazem com que as em-

presas industriais tenham que avaliar e 

melhorar os seus processos, interligar e 

controlar toda a cadeia de valor e mesmo 

equacionar reestruturações profundas. O 

responsável de produção deve ser capaz 

de traçar uma estratégia de melhoria con-

tínua que responda aos seguintes desafios. 

 

1. ATENDER À DINÂMICA DO MERCADO  

O gestor industrial tem que garantir maior flexibilidade e celeridade dos processos 

produtivos para conseguir responder à constante mutação da procura e das necessi-

dades do mercado. 

 

2. MELHORAR A QUALIDADE E CONSISTÊNCIA  

Muitas indústrias continuam a ter dificuldades em manter os seus produtos em ní-

veis superiores de qualidade. Há uma necessidade de criar processos que aumen-

tam os níveis de qualidade, sem que isso se traduza negativamente no custo de 

produção ou produtividade. 

 

3. GERIR A CONFORMIDADE E REGULAMENTAÇÃO  

Para além da necessidade de produzir bens de maior qualidade, há também a ne-

cessidade de responder a normas e controlos cada vez mais apertados e complexos 

por parte das autoridades, dos estados e dos clientes. 

 

4. COORDENAR FORNECEDORES, VENDEDORES E LOGÍSTICA  

A maior parte das organizações industriais tem uma complexa rede de fornecedo-

res e vendedores, sendo que apenas uma boa coordenação desta rede permite boas 

taxas de OTCS (On Time Completed Shipments). 

 

5. REDUZIR CUSTOS OPERACIONAIS  

Mais rápido, melhor e mais barato. No mercado contemporâneo, a pressão para re-

duzir os custos operacionais é constante. 

 

6. ENFRENTAR A GLOBALIZAÇÃO  

A sobrevivência de uma empresa industrial passa pela capacidade de exportação e 

de conduzir operações em vários países ao mesmo tempo. Isto obriga a lidar com 

uma concorrência cada vez mais vasta e gera a necessidade de controlar as opera-

ções de forma metódica e holística. 

 

7. AUMENTAR A EXCELÊNCIA OPERACIONAL  

Num setor ultra competitivo, em que os concorrentes se esforçam diariamente para 

se superarem, inovarem e produzirem ao menor custo possível, o gestor industrial 

deve garantir a excelência de toda a cadeia de valor para potenciar o negócio. 
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Figura 1 – Fonte: LNS Research and MESA International 2014
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Se não é capaz de descrever o que anda a fazer em termos de um  

processo, não sabe o que anda a fazer. 

- W. Edwards Deming 

2. Resposta aos Desafios:  
Integração dos Processos Industriais
 

A resposta a estes sete desafios apenas é 

possível se o gestor industrial conseguir 

analisar os elementos que constituem a ca-

deia de valor, isto é, os processos da em-

presa, tendo “permanentemente em consi-

deração o cliente, o desaparecimento das 

fronteiras entre funções e um olhar trans-

versal sobre as empresas abrangendo o 

pessoal, as tecnologias e a informação” 

(Courtois et al., 2007). “É nos processos-

chave de criação de valor que” o gestor in-

dustrial “se vai apoiar para melhorar o fun-

cionamento das operações” e enfrentar os 

sete desafios. As indústrias de ponta atual-

mente caracterizam-se por elevados níveis 

de maturidade industrial e tecnológica, o 

que implica que o gestor defina na perfei-

ção os processos produtivos e implemente 

sistemas que os operacionalizem. 
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Receção         Armazenamento               Embalamento  Picking                         Expedição 

2.1. Os Processos 

O fluxo de produção tem inúmeros proces-

sos decorrentes, desde a receção de maté-

rias-primas, passando pelo armazena-

mento, embalamento e expedição do pro-

duto final. De acordo com Courtois et al. 

(2007) as organizações devem estar “cen-

tradas nos processos, que representam 

uma sucessão de atividades que acrescen-

tam valor ao produto”.  

Segundo a ISO 9000-2000, um processo 

pode ser definido como um conjunto de 

atividades correlacionadas ou interativas 

que transformam elementos iniciais em 

elementos finais. Há processos que são fei-

tos de forma repetitiva (inspeções de segu-

rança), procedimentos operacionais roti-

neiros (eventos de receção de matérias pri-

mas, manutenção preventiva de equipa-

mentos, pontos de controlo de qualidade) 

e ocorrências pontuais (correção de ava-

rias de equipamentos).  

A extensão e complexidade dos processos 

de produção varia de empresa para em-

presa, no entanto, há uma característica 

que é transversal à maioria das unidades 

industriais, para que cada processo ocorra 

de forma fluída, é necessário coordenar 

um conjunto de aplicações, instrumentos, 

pessoas e departamentos em simultâneo. 

Estes processos devem estar conveniente-

mente otimizados, documentados e interli-

gados, para que sejam orientadores de 

uma estratégia de melhoria contínua.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Produção 
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AS INDÚSTRIAS QUE UTILIZAM MES REGISTARAM UMA MELHORIA DE 23% NO 

CUSTO TOTAL POR UNIDADE PRODUZIDA2. 

2.2. O Sistema MES 

O problema em relação a grande parte das 

empresas industriais é que estes proces-

sos não são flexíveis nem permitem a rea-

ção rápida a alterações circunstanciais, por 

estarem suportados em papel ou software 

desadequado e isolados em ilhas informá-

ticas que não comunicam com os restantes 

sistemas da empresa. Isto leva a perdas de 

informação, produtividade e à criação de 

noções pouco precisas sobre o estado real 

dos processos produtivos. 

O ideal é que o gestor industrial adote uma 

solução tecnológica que integre máquinas, 

sistemas, dispositivos, processos e pes-

soas e que permita o cumprimento de re-

quisitos de qualidade e engenharia, forne-

cendo informações de gestão precisas. Um 

sistema de informação destes deve ser ca-

paz de evoluir com a empresa, ser gerido e 

controlado pela produção e qualidade, de 

modo a acompanhar os processos de me-

lhoria contínua. 

De acordo com a MESA International, o sis-

tema que melhor responde a estes requisi-

tos é o Manufacturing Execution System 

(MES). O MES é um sistema que permite a 

recolha e análise dos dados do processo 

produtivo diretamente do chão de fábrica 

para que sejam analisados pelo responsá-

vel de produção em tempo real, ajudando-

o a tomar decisões baseadas em factos so-

bre o que está a decorrer a cada momento 

em toda cadeia de valor.  

O MES cumpre três funções essenciais: 

1 – Design do fluxo de produção: Mapea-

mento técnico detalhado dos produtos 

com os processos de produção e todos os 

recursos necessários para a produção. 

2 – Planeamento do fluxo de produção: 

Planeamento do processo de produção na 

forma de ordens de produção e dos recur-

sos necessários. 

3 – Execução da produção: Execução das 

ordens planeadas, armazenamento e tra-

tamento dos dados recolhidos do pro-

cesso de produção. 

 

 

 

                                                           
2 2013-2014 Manufacturing Metrics That Really Matter: Infographic and Summary Report 
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     Figura 2 – Níveis de modelo segundo a ISA S95 

 

 

Uma das características mais importantes 

do MES é a sua integração com os sistemas 

corporativos transversais, assumindo um 

papel intermediário entre o ERP (Enter-

prise Resource Planning) e o chão de fá-

brica, permitindo uma visão holística ao 

gestor industrial. 

O MES deve suportar todo o processo de 

controlo dos sistemas de gestão de quali-

dade e segurança (SGQS) sem recurso ao 

papel, garantir a rastreabilidade de todas 

as componentes dos produtos finais e per-

mitir um modelo de gestão Lean, de modo 

a assegurar a criação de valor para a uni-

dade industrial através da redução de des-

perdícios. 
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2.3. Funcionalidades de um MES
 
De acordo com a MESA Internacional, o MES apresenta 11 funcionalidades essenciais: 

1. Planeamento de Operações: Programação com capacidade finita que define a sequên-

cia das operações considerada ótima; 
 

2. Estado e Alocação de Recurso: Gestão dos recursos de produção que define a utiliza-

ção e assegura o controlo do pessoal, das máquinas, das ferramentas e dos materiais; 
 

3. Gestão de Ordens de Produção: Gestão das ordens de fabrico que gere os fluxos das 

ordens e dos lotes e se certifica de que tudo o que é necessário estará disponível no 

momento do lançamento; 
 

4. Controlo Documental: Gestão dos documentos referentes aos períodos, aos processos, 

às conceções, às ordens de fabrico e, por vezes, às condições de trabalho e aos certi-

ficados; 
 

5. Rastreabilidade de Produto: Rastreabilidade dos produtos que controla os produtos 

em tempo real a fim de manter o histórico completo dos componentes utilizados e 

das condições de produção de cada produto acabado; 
 

6. Análise de Performance: Análise do desempenho de cada indicador utilizado nas ope-

rações de produção (índice de utilização, tempo de ciclo, TRS); 
 

7. Gestão de Trabalhos: Gestão do trabalho que assegura o controlo dos tempos das má-

quinas e dos operadores, das atividades indiretas (ferramentas) e do estatuto dos 

operadores; 
 

8. Gestão de Manutenção: Gestão da manutenção que permite efetuar o controlo e o 

planeamento das atividades de manutenção periódica ou preventiva (alarme, histó-

rico); 
 

9. Gestão de Processos: Gestão dos processos para controlar a produção com funciona-

lidades de correção e melhoria das atividades (por exemplo, alarmes, caso a tolerân-

cia ou os limites naturais sejam ultrapassados); 
 

10. Gestão de Qualidade: Gestão da qualidade que assegura o registo e a rastreabilidade 

das informações referentes à elaboração dos produtos, ao controlo das ações corre-

tivas e à capitalização dos conhecimentos (Knowledge Management); 
 

11. Recolha de Dados: Recolha de dados que por meio de interfaces para registar infor-

mações em tempo real sobre os equipamentos da empresa ou através do relatório 

manual dos operadores. 
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2.4. Benefícios de um MES

De acordo com o estudo recente da MESA Inter-

nacional3, os gestores de produção que utilizam 

sistemas MES indicaram ter obtido melhorias 

significativas ao nível dos custos totais por uni-

dade produzida, cumprimentos de prazos de en-

trega, tempos de ciclo de produção entre muitos 

outros. 

Este tipo de resultados faz com que o investi-

mento num sistema MES se torne rentável no 

curto-prazo. Alguns estudos apontam para que 

cerca de 70% das organizações que implemen-

tam MES, têm retorno sobre o investimento em 

cerca de 2 anos.

 

Figura 3 - Fonte: 2013-2014 Manufacturing Metrics That Really Matter: Infographic and Summary Report

                                                           
3 2013-2014 Manufacturing Metrics That Really Matter: Info-
graphic and Summary Report 
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75% DAS EMPRESAS QUE USAM MES RECONHECEM O IMPACTO POSITIVO  

QUE O SOFTWARE TEVE NA GESTÃO DA EMPRESA.4 

3. Conclusão 

Muitos anos e enormes progressos técnicos nos separam do dia em que Henry Ford apresen-

tou o Modelo T que só podia ser comprado em preto. Mas mantém-se verdadeira a afirma-

ção: 

 

« Há uma regra para os industriais: produzir bens com a melhor qualidade possível, ao me-

nor custo possível, pagando os maiores salários possíveis. » 

- Henry Ford 

 

Para se manterem competitivas e lucrati-

vas, as empresas industriais devem tomar 

ações que quebrem as barreiras organiza-

cionais e de informação, para que os pro-

cessos de produção se tornem flexíveis e 

sustentáveis. É crucial uma boa gestão dos 

processos de produção e um maior domí-

nio sob os mesmos. A forma mais eficaz de 

controlar o estado dos processos de pro-

dução e reunir toda a informação numa só 

plataforma é com a utilização de um MES. 

O MES ajuda o gestor industrial a resolver 

os 7 desafios citados atrás, permitindo 

maior flexibilidade e uma resposta mais 

rápida às alterações que surgem constan-

temente. Com um MES o gestor industrial 

torna-se capaz de aumentar a qualidade e 

consistência dos produtos finais, de garan-

tir a rastreabilidade e conformidade com 

as regulamentações e de reduzir custos 

operacionais pela capacidade de otimiza-

ção dos processos produtivos.

                                                           
4 “Why Process Improvement Isn’t Working”, Camstar Enterprise Platform for Manufacturing, 2013 
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4. O Flow Manufacturing 
 

O Flow Manufacturing é um MES - Manufac-

turing Execution System, que monitoriza e 

controla todas as etapas do processo de 

produção em tempo real, integrando equi-

pamentos de chão de fábrica e ERP.  

Consiste num conjunto de ferramentas in-

terligadas, que permitem um aumento da 

produtividade, pela melhoria da gestão da 

cadeia de eventos de transformação, redu-

zindo substancialmente os erros humanos 

associados à manipulação da informação 

nos processos de produção. 

Baseado no método de custeio ABC – Acti-

vity Based Costing, o Flow M permite con-

trolar e gerir a variação do custo de fabrico 

de cada unidade durante todo o processo 

de produção, incorporando em tempo real 

os custos de matéria-prima e subsidiárias, 

quebras, mão-de-obra, energia, equipa-

mentos.

 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS 

1. ATENDER À DINÂMICA DE MERCADO 

O Flow M permite uma melhoria da gestão da cadeia de eventos de transformação e 

um aumento da cadência de produção, facilitando a resposta à dinâmica de mer-

cado e introdução de novos produtos. 

 

2. MELHORAR A QUALIDADE E CONSISTÊNCIA 

O Flow M possibilita a monitorização e controlo integral da rastreabilidade associ-

ada a todas as componentes dos produtos finais ao longo do fluxo de transforma-

ção, por lotes, processos e produtos.  

 

3. GERIR A CONFORMIDADE E REGULAMENTAÇÃO 

Com o Flow M é possível gerir todos os sistemas de qualidade, HACCP, FSSC 22000, 

ISO 22000, BRC, IFS, sem recurso a papel. Execute a gestão de processos de qualidade 

como, controlo de parâmetros, controlo estatístico, não conformidades, registos de 

temperaturas, manutenção e avarias.  
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4. COORDENAR FORNECEDORES, VENDEDORES E LOGÍSTICA 

O Flow M permite a gestão de inventário permanente com monitorização e controlo 

em tempo real, consulta das existências e correção de stock. Suporta também as 

funcionalidades de um WMS – Warehouse Management System, operações logísticas, 

localização tridimensional de entidades móveis e validação de entregas de fornece-

dores. 

 

5. REDUZIR CUSTOS OPERACIONAIS 

Baseado no método de custeio ABC – Activity Based Costing, o Flow M permite con-

trolar e gerir a variação do custo de fabrico de um determinado produto, à medida 

que este vai passando pelos diferentes processos da cadeia produtiva, incorporando 

em tempo real, processo a processo, garantindo a máxima eficiência de recursos e o 

aumento das margens de contribuição por produto. 

 

6. ENFRENTAR A GLOBALIZAÇÃO 

Com o Flow M, o gestor industrial aumenta a flexibilidade dos processos produtivos, 

sendo capaz de reagir mais rapidamente às variações e contingências de mercado, 

facilitando a introdução de novos produtos de maior complexidade em menor 

tempo. 

 

7. AUMENTAR A EXCELÊNCIA OPERACIONAL 

O Flow M possibilita a gestão dos custos industriais em tempo real, proporcionando 

maior rendimento dos equipamentos, menor esforço de manutenção e redução de 

custos laborais. 
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Figura 4 - Interface de Front Office: Componente disponibilizada nas áreas de produção, que permite recolha de da-
dos, em tempo real, diretamente do chão de fábrica. 

 

 

Figura 5 - Interface de Back Office: Permite fazer a parametrização da solução bem como gerir os dados operacio-
nais de produção e qualidade disponibilizados/recolhidos no Front Office. 
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Sobre a Flow Technology 

Criada em 2006, a Flow Technology é constituída por um grupo de engenheiros e gestores com 

uma larga experiência em tecnologias de informação e gestão de produção. A Flow Technology 

tem como principal atividade o desenvolvimento de software, hardware e dispositivos espe-

cíficos e inovadores, concebidos para apoiar as empresas nas suas operações de transforma-

ção. A Flow implementa projetos que reforçam as vantagens competitivas e aumentam a ren-

tabilidade dos clientes, através da conceção de sistemas tecnológicos, consultoria em gestão 

de produção e qualidade, programação informática, para o setor industrial. Poderá saber mais 

informações acerca de nós e dos nossos produtos em http://www.flowtech.pt/ 

 

Contactos: 

UPTEC - Parque de Ciência e Tecnologia 
Rua Alfredo Allen, n.º455/461 
4200-135 Porto – PORTUGAL 

Telefone: 220 500 507 

E-mail: info@flowtech.pt 

Blog: http://www.flowtech.pt/blog/ 
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