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PERSPECTIVA | UMA ARQUITETURA PARA INTEGRAÇÃO DE PLM E O MES

1. Introdução

As indústrias modernas estão enfren-
tando contínua e imprevisível competição 
global. Um dos desafios é reduzir os lead-ti-
mes de inovação, para reduzir o tempo de co-
locação de produto no mercado e melhorar 
a qualidade de novos produtos e serviços. 
Devido ao surgimento do conceito PLM, 
mais e mais empresas começam a adotar o 
sistema de PLM. Então, a maneira de resol-
ver a integração de dados do sistema PLM 
com sistemas de informação de produção, 
ou seja, ERP e MES, se torna o principal 
problema a enfrentar.

O ERP surgiu como sistema de gestão 
empresarial e coração do sistema de infor-
mação da empresa [1]. Este sistema foca 
principalmente no gerenciamento de pro-
cessos de pedidos de clientes por orquestrar 
todas as atividades da empresa (comercial, 
compras, financeiro, logística, produção, 
etc.) [2]. No entanto, na última década, o 
surgimento do conceito PLM associado ao 
desenvolvimento de aplicações de suporte 
PLM, tem gerado evoluções múltiplas nos 
sistemas de informação das empresas. Para 
atender às necessidades específicas das ati-
vidades de cada empresa, a integração dos 
sistemas de informação necessários para 
essas atividades tem sido realizada gradu-
almente. Por exemplo, o desenvolvimento 
de sistemas de informação para controlar 
a produção (MES) [3] levou à padronização, 
pela norma ISA 95 – IEC 62264, de fun-
ções de MES e estrutura de dados trocados 
entre o ERP e MES. Essa norma tem por 
objetivo reforçar a integração entre MES e 
ERP, cujos fornecedores são geralmente di-
ferentes [4]. Como mencionamos anterior-
mente, na época, o sistema PLM ainda não 
estava maduro. Assim, a 62.264 IEC foi 
focada em uma colaboração vertical de ERP 
para produção. Com base nessa norma, os 
dados relacionados ao produto são neces-
sários para a gestão de produção, tais como 
Lista de Materiais (BOM – Bill of Materials). 
Para o planejamento e programação da pro-
dução, os dados relacionados a produto são 

registrados no sistema ERP. Além disso, os 
dados relacionados ao produto para a pro-
dução, tais como instruções de trabalho e 
para operadores de produção são registra-
dos no MES. Hoje em dia, a implantação de 
sistemas PLM desafia essas escolhas e leva 
as empresas a redefinirem as fronteiras dos 
sistemas de informação existentes (ERP e 
MES) e, portanto, fazer novas integrações 
entre todos esses sistemas. No entanto, a 
duração e o custo de implantação desses 
sistemas de informação levam as empre-
sas a limitarem as alterações nos sistemas 
existentes quando implantam um sistema 
de PLM. Assim, de acordo com a estratégia 
da empresa e da história do seu sistema de 
informação (cronologia da implantação de 
diversos sistemas de informação), a mesma 
informação pode ser armazenada em mais 
de um sistema de informação. Como revela-
do pelo estudo “Integração do Ecossistema 
PLM”, realizado pelo Aberdeen Group em 
abril de 2008 [5], baseado em uma pesqui-
sa com 260 empresas, os “processos de fa-
bricação” de um produto são armazenados 
15% no sistema PLM, 36% no sistema ERP, 
23% no sistema MES e, finalmente, ainda 
mais surpreendentes 26% em outros sis-
temas, ou em nenhum. Estas soluções di-
ferentes para o armazenamento de dados 
relacionados com o produto revelam a au-
sência de um gerenciamento de dados sé-
rio e de monitoramento dos processos que 
geram tais dados. Portanto, a ausência de 
um fluxo contínuo de dados relacionados 
ao produto, desde a concepção até a pro-
dução, é um desafio. Essa situação limita a 
visibilidade dos dados de produto durante a 
produção. Essa limitação deve-se ao atraso 
na atualização dos dados e à comunicação 
de dados parciais para a produção. Para en-
frentar esses desafios, parece importante 
estudar a interação entre PLM e gestão da 
produção.

A primeira parte deste artigo tem como 
objetivo esclarecer o problema em questão 
que é tratado aqui. A principal característi-
ca dessa questão é endereçar um problema 
envolvendo os três sistemas de informação 

mencionados (PLM, ERP e MES). Na seção 
seguinte, será feita uma análise dos diferen-
tes ciclos de vida (o produto como objeto, a 
instância do produto, sistema de fabricação 
e ordem de compra), incluindo a fase de 
produção, que é a interseção desses ciclos 
de vida, o que leva a classificar esses ciclos 
de processos de vida em quatro categorias. 
A proposição de uma nova camada de pro-
cessos de negócios aos atuais IS – Informa-
tion Systems  (PLM, ERP e MES) levará a 
definir uma nova fronteira entre esses três 
sistemas. Um estudo das interações entre 
os processos dos diversos ciclos de vida 
levou a se propor uma arquitetura de inte-
gração dos três sistemas de informação. Na 
sequência desta análise, a quarta parte deste 
artigo se concentra na integração entre PLM 
e MES usando mapeamentos de ontologias. 
Finalmente, descrevemos a arquitetura de 
integração proposta para trocar dados entre 
PLM e MES.

2. Interações entre os Ciclos  
de Vida

A pesquisa sobre a interação entre 
PLM, gestão da produção e execução da pro-
dução é baseada em um estudo detalhado 
dos processos de negócios realizados du-
rante essas atividades. Esses processos de 
negócios são agrupados em ciclos de vida. 
Assim, distinguimos quatro ciclos de vida: 
ciclo de vida do produto como objeto, ciclo 
de vida da instância do produto [6], ciclo de 
vida do sistema de manufatura do produto e 
ciclo de vida da ordem de compra.

2.1. Ciclo de vida da instância  
de produto 

O ciclo de vida da instância do produto 
(produto físico) consiste em três etapas: a 
manufatura, uso e eliminação [7]. No caso 
de se produzirem múltiplas instâncias de 
produto, os ciclos de vida de diferentes 
instâncias de produtos são deslocados no 
tempo: no instante t, quando a instância b 
é fabricada, a instância a é utilizada. Geral-
mente, o período de utilização do produto 
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varia dependendo da robustez do produto, 
do comportamento do consumidor e das 
condições de utilização [8].

2,2. Ciclo de vida do objeto produto 

O ciclo de vida do objeto produto (pro-
duto virtual) consiste em quatro etapas: 
concepção, industrialização, marketing e 
retirada do mercado [9].  A concepção do 
produto como objeto é realizado por de-
signers, utilizando várias ferramentas. Ao 
final desse estágio,  vários dados podem 
ser gerados como EBOM, modelos CAD e 
configurações de produtos. Durante a fase 
de industrialização, os engenheiros de pro-
dução geram os processos de fabricação, o 
MBOM (Manufacturing BOM), instruções 
de trabalho, configuração da máquina e pro-
gramas para máquinas e robôs. A terceira 
fase consiste na introdução do produto no 
mercado. Durante essa fase o produto é ofe-
recido no catálogo e o cliente pode comprá-
-lo. Finalmente, durante o passo de retirada 
do mercado, pode ser decidido também por 
melhorar o produto para melhor satisfazer 
as exigências do mercado, ou de fato aban-
donar o produto.

2.3 Ciclo de vida do sistema  
de manufatura

 O ciclo de vida do sistema de manufa-
tura é composto de quatro fases: concepção, 
fabricação, utilização e eliminação. Neste 
estudo, considera-se que um sistema de 
manufatura é em si um produto que pode 
ser fabricado em uma única cópia.

2.4. Ciclo de vida da ordem  
de compra 

Atualmente, as empresas estão procu-
rando produzir na abordagem do conceito 
“just-in-time”. Neste contexto, a gestão de 
pedidos do cliente é um elemento essencial 
para a produção. Assim, ter em conta o ci-
clo de vida da ordem de compra é essencial 
neste estudo. Ele consiste de quatro estágios 
principais: tratamento, preparação, entrega 
e faturamento.

Para sintetizar, o estudo dos quatro ci-
clos de vida revela que o processo de pro-
dução é um ponto de encontro desses ciclos 
de vida. O processo de produção é definido 
como a fabricação de diversas instâncias 
de produto, através da instanciação do ob-
jeto produto, usando o sistema de produ-
ção para atender pedidos de clientes. Além 
disso, identificamos toda a troca de dados 
entre todos os processos de negócios, espe-
cialmente a troca de dados entre design, in-
dustrialização e produção. Com efeito, após 
o estudo de todos os processos de negócio, 
a sua classificação é efetuada de acordo com 
dois critérios:

• Tipo de processo: determinado (conhe-
cido) ou indeterminado. Um processo 
é determinado quando a sua duração 
e seu resultado são conhecidos a priori. 
No caso de um processo indetermina-
do, o resultado e/ou a duração são in-
certos ou não são conhecidos a priori;

• Saída do processo: dados ou efeito físi-
co.

Assim, distinguimos quatro categorias 
de processos de negócios: Data-Certain, 
Data-uncertain, Physical-effect-certain e 
Physical-effect-uncertain (Tabela 1). 

2.5.  Processos cobertos  
pelos sistemas de informação

Após a classificação, identificamos a 
cobertura real de todos os processos de ne-
gócios dos sistemas de informação atuais 
(PLM, ERP e MES). Na verdade, a atual 

cobertura dos processos de negócios uti-
lizando o PLM, o ERP e o MES é limitada. 
Os processos que não são cobertos por es-
ses sistemas são tratados manualmente ou 
usando outros sistemas. Para resolver essa 
lacuna entre a cobertura atual e a necessá-
ria, propomos uma solução que aloca os 
processos com dados determinados para o 
sistema ERP, processos com dados indeter-
minados para o sistema PLM e processos 
com efeitos físicos determinados para o 
sistema MES.

Para sintetizar, a identificação da troca 
de dados entre os processos de negócios e a 
proposição de perímetros funcionais de to-
dos os sistemas de informação nos permitiu 
deduzir que as trocas de dados são necessá-
rias entre PLM, ERP e MES.

3. Arquitetura de troca  
de dados 

Com base na discussão acima, pode-
-se concluir que as empresas precisam im-
plantar o PLM, o ERP e o MES ao mesmo 
tempo. Essas são geralmente implantações 
sucessivas ao longo do tempo e levam a di-
ferentes alterações. Portanto, a nova arqui-
tetura composta de PLM, ERP e MES leva 
as empresas a redefinirem as fronteiras de 
cada sistema, porque a informação relacio-
nada ao produto pode precisar fluir através 
dessas fronteiras várias vezes. Na verdade, 
o sistema de ERP, como é o único sistema 
de comunicação com o MES, é incapaz de 
armazenar e transmitir para o MES todos 

Tabela 1– Classificação dos processos
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