
Sistema MES



Objetivo
Ao final do documento você estará apto a:

Entender o MES.



O que é MES?
Manufacturing Execution System (MES) é um sistema de chão-de-fábrica

orientado para melhoria de desempenho que complementa e aperfeiçoa

os sistemas integrados de gestão (planejamento e controle) da produção.

Dentre as funcionalidades do MES podemos citar:

 gerência dos lotes de produção;

 gestão detalhada de recursos incluindo sequenciamento, liberação,

monitoramento de equipamentos;

alocação e coordenação de recursos humanos e ferramental;

 instruções de trabalho;

 rastreabilidade.



Objetivos de um projeto MES

O objetivo principal de um projeto de Manufacturing

Execution System (MES) é implantar um sistema que

permita apresentar relatórios com dados e informações

estruturadas históricas e em tempo real. Este sistema

deve identificar, classificar e facilitar as tomadas de

decisões imediatas e estratégicas.



Por que implementar o MES?

1. Dotar os Gestores de Processos Industriais de uma ferramenta que os permita analisar e 

acompanhar a atual situação dos processos, através do cálculo e distribuição de Indicadores;

2. Analisar os parâmetros de qualidade das matérias primas e permitir o controle estatístico 

destas medições;

3. Otimizar o processo através da comparação com metas de mercado;

4. Apresentar os gargalos de processo e as oportunidades de redução de custos operacionais, de

maneira instantânea, fácil e precisa;

5. Elimina todos os controles paralelos existentes como planilhas eletrônicas.
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Após o projeto MES
Excelência Operacional – KPIs / OEE / TPM

Planej/Exec de 
Produção

Análise 
Qualidade

Análise Paradas Gestão de Custos
Gestão e Uso dos 

Ativos
Gestão de 

Conhecimento

PIMS / SCADA LIMS Banco de Dados AP. MANUALCLPsMANUTENÇÃO

• Planner

• Execution

Production

• Paradas Físicas

• Paradas 
Virtuais

Downtime

• Lab

• Processo

• Em Linha

Quality

• Custo 
Operacional 
Controlável

• On Line

Cost

• Interface com 
Manutenção

• Cálculos 
RT/Load 
Balance

Maintenance

• Diário de Bordo

• Fichas Técnicas

Knowledge

• KPIs

• OEE

Metrics

• PCP

Planning

MES



Para que utilizar o MES?

MES

Otimizar a eficiência 
de produção 

buscando aumento 
de rentabilidade

Melhorar a qualidade 
de produto e processo, 

mantendo a 
consistência

Reduzir as perdas, 
desperdícios e 

remoção de gargalos

Visualizar os dados 
da planta em tempo 

real por toda a 
organização e junto 
com os sistemas da 

corporação



Arquitetura do sistema



Funcionalidades



MES - Funcionalidades
Definição de Produtos

Definição de classes como matérias primas, semi-acabados, produtos
acabados

Recursos de versionamento de BOMs para um produto

Suporta múltiplas versões de especificações de um produto

Integração com Master Data de sistemas corporativos

Definição de Bill of Material

BOM multi-nível

Definição de múltiplos substitutos por item do BOM

Definição de subprodutos

Configuração do processamento dos produtos e regras de
genealogia/rastreabilidade (por ex. inventário, consumir do passo
anterior e etc.)

Gerenciamento de Produção

• Gerenciamento completo de ordens de produção

• Roteamento de produção

• Registro e rastreabilidade de produção, consumo e mão de obra
utilizados



MES - Funcionalidades
Gerenciamento de Inventário e Armazenagem

• Permite definir inventários fixos ou móveis

• Monitora o status em tempo real dos inventários definidos

• Rastreia a movimentação e localização de inventários móveis

Setup de Equipamentos e Máquinas

• Templates para consistência no setup de equipamentos

• Recursos para capturar um setup ideal (GOLDEN SETUP)

• Recursos para garantir passos e procedimentos no setup de
equipamentos



MES - Funcionalidades
Gerenciamento de Procedimentos

• Guia o operador em rotinas manuais ou automáticas de um
processo de produção

• Configure passos mandatórios como “consuma o material”,
“reconheça esta mensagem”, “visualize este documento”

Capture Eventos de Produção

• Habilidade para capturar eventos de produção incluindo
contadores, pesagens, rejeitos e outros

• Recursos de relatório e detalhamento de genealogia e
rastreabilidade

Gerenciamento de Inventário em Produção

• Configure regras para rastreabilidade de inventário de produção,
sejam lotes ou itens serializados

• Recursos para transferir, dividir, combinar, receber e reclassificar
itens de inventário



MES - Funcionalidades
Utilização de Equipamentos 

Habilidade para detectar, capturar e visualizar eventos 

Habilidade para monitorar e registrar estados de ativos 

Habilidade para vincular manual/automaticamente códigos de falhas 

Progresso de Produção 

Fornece uma indicação clara do progresso de execução da ordem de 
produção em tempo real 

Habilidade para calcular outros parâmetros de OEE 

Habilidade para estimar tempos para completar a ordem de produção 

Performance de Equipamentos 

• Habilidade para calcular OEE por equipamento/linha 

• Habilidade para analisar frequências e durações 



MES - Funcionalidades
Qualidade 

Melhora a qualidade e consistência, reduzindo a variação nos 
processos 

Identifica e corrige desvios em tempo real 

Auxilia no controle e auditoria de processos 

Recursos SPC/CEP/Estatísticos com alarmes, gráficos e alertas 

Facilidade na definição de especificações 

Definição de planos de amostragem e acompanhamento da sua 
execução 



OBRIGADO!


