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RESUMO
O crescimento da valorização das informações presentes em todos os níveis da cadeia
produtiva das organizações modernas tem ocasionado a busca sistemática por métodos e
padrões capazes de auxiliar e garantir a integração dos diversos sistemas de informação que
compõem essa cadeia, tais como os sistemas de automação, de controle da manufatura, de
gestão do negócio e da organização. Essa integração necessária deve estar bem definida e
ocorrer de forma consistente, aberta e flexível, para que os sistemas possam interagir e se
comunicar de forma transparente e eficaz nos diversos níveis e, com isso, proporcionar
agilidade aos processos de gestão e de controle,

bem como na tomada de decisões

estratégicas.

Esta dissertação apresenta uma proposta de complementaridade entre a norma ANSI/ISA S95
(ISA95) que trata da integração de sistemas de controle da manufatura e sistemas de gestão do
negócio (B2M) e os conceitos da norma IEC10746 (RM-ODP) que trata de sistemas
computacionais distribuídos e abertos. Tal proposta demonstra que a utilização das definições,
domínios, modelos e fluxos da ISA95 orienta a definição dos pontos de vista empresa,
informação, computação e engenharia do RM-ODP. Essa complementaridade aplica-se ao
intuito comum de definir sistemas de integração capazes de atender às necessidades das
organizações modernas mencionadas no parágrafo anterior.

A proposta de complementaridade apresentada converge para o estabelecimento de um roteiro
capaz de auxiliar na integração B2M, e que permite aplicar os conceitos e definições de
ambas as normas mutuamente. Como exemplo, é apresentada uma aplicação do roteiro
proposto em um processo produtivo.

Tal roteiro representa um novo ponto de vista para o negócio onde todos os envolvidos na
cadeia de definição, desenvolvimento, implementação, utilização (todas as áreas da empresa)
e manutenção dos sistemas de informação corporativos possam conhecer os impactos de suas
atividades para com a organização.

Palavras-chave: ISA95, RM-ODP, integração, controle, manufatura, B2M, automação.
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ABSTRACT
Script for application of ANSI-ISA95 standard together with Distributed Computational
System concepts (RM-ODP), in integration between Manufacture level and Business
Systems (B2M)

The growing importance of information in modern organization production chain has driven a
systematic search for the development of methods and standards that could improve and
guarantee information systems integration associated with automation, manufacturing and
businesses.

A well defined, consistent, flexible and open system integration strategy is

paramount to a transparent and efficient communication among those different systems,
resulting in more process management agility and better strategic decision making.

This work presents a proposal that ANSI/ISA95 and IEC10746 standards are complementary.
The ISA95 has recommendations about business systems integration to manufacturing control
systems (B2M), and IEC10746 (RM-ODP) standards has recommendations about open and
distributed computational systems. This proposal shows the utilization of ISA95 concepts
and rules for definitions of RM-ODP point of views: enterprise, information, computation and
engineer. The final objective for this proposal is to fill the needs of modern enterprise
integration strategies.

This proposal suggests a script or guide that could be used in the B2M integration process
using both norms concepts and definitions simultaneously. As an example, the proposed script
is used in real a production process.

This script define a new point of view for the business, where everybody that has some
activity at definition, development, implementation, utilization (all business areas) and
maintenance of corporative information systems are able to understand the impacts of theirs
activities inside the organization scenario.

Key-words: ISA95, RM-ODP, integration, control, manufacturing, B2M, automation.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Considerações Iniciais
A transformação que vêm sofrendo as organizações nos últimos anos, como causa ou efeito
do aumento da concorrência gerada pela globalização da economia, tem como conseqüência
o aumento da competitividade e a busca sistemática por inovações que possam agregar valor
às companhias. Esse movimento faz com que os executivos das organizações se coloquem
constantemente em busca por opções e por novos caminhos que gerem algum diferencial
competitivo e que permitam a sobrevivência de suas empresas no mercado.
No cenário exposto, entre as diversas atividades e operações das organizações modernas em
busca desse diferencial, alguns itens estão cada vez mais sendo valorizados pelas empresas,
tais como [17]:
•

A preocupação com as informações e a conseqüente valorização delas;

•

A velocidade com que as informações são acessadas em todos os níveis da cadeia.

A rápida e importante evolução tecnológica das últimas décadas vem introduzindo uma
grande barreira para alcançar esses itens, ao mesmo tempo que os sistemas de informação e a
inteligência das empresas apresentam-se cada vez mais de forma distribuída e
descentralizada nas estruturas produtivas e administrativas. Usualmente esses sistemas são
compostos por diferentes tecnologias, estruturas, padrões, objetivos e, principalmente, por
princípios e requisitos de qualidade.
Tal barreira torna difícil a integração B2M (Business to Manufacturing), o que restringe a
capacidade de atender às necessidades das organizações e de seus executivos, que necessitam
obter as informações de qualquer qualquer nível da organização, de forma rápida e eficaz, o
que auxilia na tomada de decisões estratégicas.
O atendimento a essa necessidade somente se viabiliza com a evolução dos sistemas de
informação das diversas camadas, para um SIC (Sistemas de Informação da Corporação) o
qual se define pela inter-relação dos módulos de coleta, processamento, armazenamento e
distribuição das informações, o que permite executar tarefas de controle, de coordenação e de
tomada de decisão na corporação [03].
Pode-se avaliar, assim, que a estruturação de um SIC é importante no desenvolvimento das
organizações modernas e que, no caminho para atingir esse objetivo, ainda existe a
dificuldade de se integrar o B2M.
Nesse sentido, observa-se a necessidade de desenvolver uma visão integrada do ambiente
organizacional, buscando garantir a velocidade e a transparência no fluxo de informações em
todos os níveis, por meio da pesquisa e da implementação de roteiros que procurem assegurar
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a integração eficaz de sistemas B2M, com a visão fundamental dos sistemas computacionais
distribuídos. [76] [27]
Para atender a esse requisito, recomenda-se que os SICs, sendo baseados em uma arquitetura
que tem vários níveis hierárquicos, sejam desenvolvidos com as seguintes características:
•

Cada nível deve agrupar funções específicas e claramente especificadas, porém
com visão para o objetivo comum do negócio;

•

As fronteiras entre os níveis e a interação entre eles devem ser bem definidas;

•

As informações de todos os níveis devem ser integradas, de forma transparente e
eficaz.

Para a construção de tal sistema, é fundamental a especificação adequada de um middleware,
ou seja, um conjunto de serviços de comunicação que permita a comunicação entre os vários
aplicativos de software heterogêneos, o que propicia a interação entre eles de forma
cooperativa e corporativa.
Na busca de uma padronização para essas especificações, algumas propostas de modelos
foram desenvolvidas, tais como:
•

O Modelo de referência para SAA (Sistemas Abertos de Automação), proposto
por (Martucci,1992) e discutido por (Becerra,1998) [13], que define cinco níveis
na estrutura hierárquica dos sistemas de informação (corporação, coordenação,
controle, instrumentação e processos);

•

A ARC (Automation Research Corporation) que propõe o modelo CMM
(Collaborative Manufacturing Management). Esse modelo é composto de uma
esfera com três eixos e um disco central que engloba: os sistemas de negócios e
da manufatura (1ºeixo), a cadeia de suprimentos, incluindo clientes e fornecedores
(2º eixo), e o ciclo de vida de produtos (3º eixo). Ela apresenta um conceito de
“ponto-framework1”, segundo o qual todos os sistemas se comunicam
colaborativamente. [22][23]

•

A ISA95 (Norma técnica ANSI/ISA S95: Enterprise-Control System Integration),
que define cinco níveis de informação [06]:
 Nível 4: Planejamento e Gestão das Atividades do Negócio;
 Nível 3: Gerenciamento e Controle das Operações de Manufatura;
 Nível 2: Supervisão dos Processos Produtivos;
 Nível 1: Sistemas de Automação e Controle das unidades produtivas;
 Nível 0: Sistemas de instrumentação de campo.

1

Plataforma computacional para suporte a uma arquitetura distribuída.
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Cada nível hierárquico é composto de seus sistemas de informação que são
responsáveis por atividades específicas e que devem interagir com os demais
sistemas em todos os níveis, a fim de garantir a gestão eficaz do processo
industrial e da cadeia produtiva do negócio.
Contudo, o que se tem observado nas organizações é que freqüentemente os SICs apresentam
dificuldades tais como [03]:
•

Inflexibilidade na adição e na substituição de novos módulos aos sistemas, o que
acarreta deficiências e lentidão no processo de adequação da empresa aos novos
processos de negócios;

•

Necessidade de desenvolvimento específico para integração entre os sistemas para
troca de determinadas informações, demandando tempo e agregando custos ao
negócio.

Estas dificuldades possivelmente são causadas pelo fato de os sistemas apresentados: [76]
•

Serem desenvolvidos com diferentes tecnologias;

•

Não terem a preocupação da integração B2M;

•

Não terem a visão de sistemas computacionais distribuídos, que são baseados em
modelos arquitetônicos com interfaces e conceitos padronizados.

Neste contexto, o RM-ODP (Reference Model - Open Distributed Processing), que é um
padrão internacional desenvolvido em conjunto pela ISO (International Organization for
Standardization) e pelo ITU-T (ITU-Telecommunication Standardization Sector), define um
framework integrado de padronização de arquitetura, para processamento aberto e
distribuído, tendo como objetivos [49][34]:

•

Desenvolver padrões que permitam obter os benefícios da distribuição dos
serviços de processamento da informação em ambientes com recursos de
tecnologia da informação heterogêneos, abrangendo múltiplos domínios
organizacionais;

•

Proporcionar uma infra-estrutura de componentes e funções que acomodem as
dificuldades inerentes ao desenvolvimento de sistemas distribuídos e abertos,

•

Garantir que esses componentes possam operar concorrentemente, física ou
logicamente distribuídos, com portabilidade e interoperabilidade.

Relacionado com a estratégia de integração B2M, a ISA95 [06] define uma padronização de
terminologias, modelos e fluxos de dados envolvidos nessa integração. A norma define
modelos orientados a objetos, baseados em uma hierarquia funcional, na qual cada nível
provê funções especializadas que interagem utilizando categorias de informações.
Os principais objetivos da ISA95 são [03]:

4

•

Reduzir os riscos, custos e erros associados ao desenvolvimento de sistemas de
gestão dos negócios e de controle da manufatura, de tal forma que eles possam ser
facilmente integrados e que tenham a interoperabilidade preservada;

•

Redução do esforço associado com a implementação de novas funcionalidades
aos sistemas relacionados;

•

A clara definição das interfaces entre funções de controle da manufatura e funções
da gestão do negócio.

Analisando o contexto e a problemática relacionados aos itens expostos, uma hipótese na
busca por facilitar e garantir a integração eficaz entre B2M e a visão de sistemas
computacionais distribuídos e abertos é a utilização, conjugada e de forma metódica, das
diretrizes, modelos e recomendações da ISA95, juntamente com as definições do RM-ODP.
Ou seja, essa complementaridade deve ser aplicada na definição dos SICs que compõem
todos os sistemas de informação de automação, controle da manufatura e gestão do negócio.
Essa hipótese alicerça-se basicamente nos seguintes fatos[34]:
•

O RM-ODP propõe-se a resolver problemas nos sistemas de informação
relacionados à integração entre elementos heterogêneos, por meio de graus de
interoperabilidade, de forma a configurar sistemas distribuídos e cooperativos;

•

Para tal, o RM-ODP aplica modelos baseados em pontos de vista com alto grau de
abstração, relacionando as características mais relevantes do sistema necessárias
para sua definição;

•

O RM-ODP é um modelo totalmente abrangente, visto que não é direcionado para
uma determinada aplicação;

Portanto, principalmente pela ampla abrangência e pelo alto nível de abstração do RM-ODP,
torna-se difícil e bastante oneroso o trabalho de aplicação do padrão na integração B2M, sem
um alinhamento mais detalhado e metódico da forma de se definir os pontos de vista, de
maneira direcionada, para a estrutura dos sistemas que compõe o controle da manufatura e a
gestão dos negócios.
Assim, a ISA95 pode ser aplicada nas diversas etapas de identificação dos pontos de vista do
RM-ODP e, principalmente, na definição deles, o que contribui para auxiliar,direcionar e
facilitar o trabalho de definição de sistemas B2M.
Na aplicação das normas, essa complementaridade garante:
•

Aplicar as recomendações e as melhores práticas do mercado, para o qual as
normas foram desenvolvidas;

•

Desenvolver os sistemas com a visão do negócio e da manufatura (produção);

•

Considerar os conceitos de sistemas computacionais abertos e distribuídos.
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O caminho para atingir essa necessidade de integração, principalmente por não se tratar de
uma aplicação imediata e direta dos dois conceitos de padronização, é a realização de
pesquisa, buscando identificar as etapas para utilização da ISA95, no que se refere ao
desenvolvimento dos pontos de vista empresa, informação, computação e engenharia do RMODP, e com isso, definir um roteiro de utilização de forma integrada dessas normas. Sendo
assim essa proposta se torna o objetivo desse trabalho.
1.2 Objetivos
Esta dissertação foi desenvolvida, tendo como ponto de partida, a premissa de que existe a
possibilidade de complementaridade da ISA95 e do RM-ODP na integração B2M e que essa
complementaridade pode ser identificada e mapeada de forma consistente. Esse mapeamento
pode permitir a definição um procedimento capaz de garantir a especificação de sistemas
B2M de forma estruturada e em conformidade com ambas as normas.
Nesse âmbito, o trabalho em questão tem os seguintes objetivos a atingir, relacionados à
integração B2M:
Primeiro Objetivo: Apresentação de uma proposta de complementaridade da ISA95 e do
RM-ODP.
Esse objetivo deve ser atingindo com os seguintes itens:
•

Identificação e descrição das correlações entre domínios, funcionalidades, fluxos,
informações e modelos definidos na ISA95 e os conceitos para definições dos
pontos de vista da empresa, da informação, da computação e da engenharia do
RM-ODP;

Segundo Objetivo: Definição de uma planilha e de um roteiro de complementaridade,
baseados nas correlações identificadas entre as normas.
Esse objetivo deve ser atingindo com os seguintes passos:
•

Elaboração de uma planilha que sintetize os fluxos de dados entre domínios,
funcionalidades e subfuncionalidades definidas na ISA95, de tal maneira que ela
auxilie na elaboração dos pontos de vistas do RM-ODP. Essa ferramenta também
pode permitir a definição, de forma sistemática, do escopo dos níveis que
compõem o sistema de integração arquitetado, dentro do contexto de cada
aplicação e de forma independente do negócio envolvido;

•

Definição da seqüência de atividades para utilização da ferramenta proposta e das
normas em questão, que compõem o roteiro de elaboração dos pontos de vista. A
definição de um ponto de vista nesta dissertação significa aplicar as
recomendações, regras e conceitos de arquitetura correspondentes ao item em
questão, estabelecidos no RM-ODP, adequando-os às definições e ao escopo da
ISA95, para atender à aplicação que se deseja desenvolver.

6

Terceiro Objetivo: Exemplo de aplicação do roteiro proposto, na definição de um sistema de
integração B2M:

•

Utilização do roteiro na definição de um sistema resumido, baseado em uma área
produtiva real, de forma a demonstrar a sua aplicabilidade.

1.3 Motivações
A principal motivação do autor para o desenvolvimento desta pesquisa, origina-se na
dificuldade encontrada atualmente no segmento fabril, para a definição e execução de
sistemas que se proponham a integrar os ambientes B2M.
Existem algumas prováveis causas mencionadas a seguir para a dificuldade citada:[25]
•

Desconhecimento de normas técnicas relacionadas ao assunto, principalmente
pelos profissionais de automação da indústria;

•

Falta de roteiros e de sistemáticas mais adequados à realidade do ambiente
industrial, que simplifiquem e facilitem a implementação no chão de fábrica;

•

Os profissionais envolvidos em projetos de integração B2M são normalmente
oriundos da área de automação e por isso têm a visão de sistemas computacionais
limitada a alguns CPs (Controladores Programáveis). Complementar os
conhecimentos com a visão das formas de especificação dos sistemas de
informação distribuídos é importante para os profissionais dessa área.

Outra situação observada no ambiente industrial consiste na dificuldade relacionada à
existência da separação das responsabilidades de gestão dos sistemas de informação, na qual:
•

Os sistemas de negócios, em geral, são geridos pelas equipes de tecnologia da
informação;

•

Os sistemas de automação e controle da manufatura estão sob responsabilidade das
equipes de automação e de manutenção industrial.

Essa separação acentua a dificuldade, pois essas equipes usualmente apresentam sistemáticas,
objetivos e premissas distintas entre si para tratamento, desenvolvimento, gerenciamento e
manutenção de seus sistemas [25].
Um fator agravante dessa situação está relacionado ao fato de que as organizações têm suas
principais metas orientadas à melhoria de processos, à redução de custos e à maximização de
lucros. Tais metas acabam não deixando margem aos profissionais envolvidos no cotidiano
fabril, para análises e pesquisas mais aprofundadas.
Independentemente dessa dificuldade mencionada e de sua possível causa, é motivadora e até
mesmo desafiadora a interpretação dos conceitos teóricos e definições oriundas de normas
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técnicas internacionais, buscando definir roteiros para torná-las mais acessíveis, do ponto de
vista prático para o ambiente industrial.
Nesse sentido, o autor se motiva, visto que percebe a possibilidade de contribuir para a
comunidade industrial de forma efetiva, com uma solução baseada em um roteiro e uma
planilha e que possa atender à necessidade de chão de fábrica, sem deixar de lado a
contribuição acadêmica, por meio de pesquisa do assunto em questão, com referências
bibliográficas de cunho científico e acadêmico.
1.4 Metodologia da pesquisa
A metodologia utilizada para a elaboração desta dissertação é a análise exploratória
experimental, o que inclui a realização de pesquisa científica sobre o assunto e a sugestão de
uma hipótese explicativa. Para tal, são desenvolvidas as seguintes fases:
Revisão Bibliográfica: De cunho qualitativo, essa etapa engloba a pesquisa sobre a ISA95, o
RM-ODP, os sistemas de informação corporativos, os sistemas de controle da manufatura e os
sistemas de gestão do negócio, assim como as últimas pesquisas e desenvolvimentos
relacionados à integração B2M. Os resultados obtidos nessa primeira etapa permitiram o
desenvolvimento dos capítulos 2 e 3 dessa dissertação.
Análise: Nesta segunda etapa, realiza-se a análise detalhada da ISA95 no tocante à
identificação das complementaridades do RM-ODP que permitem o desenvolvimento dos
pontos de vista da empresa, da informação, da computação e da engenharia, dentro das
definições de estruturação, conceitos e regras das normas. Obteve-se essa etapa descrita no
capítulo 4 confrontando-se os conceitos apresentados no capítulo 3.
Desenvolvimento do roteiro: Nesta etapa, busca-se definir um roteiro passo a passo, que seja
capaz de auxiliar na definição das visões ODP (Open Distributed Processing), a partir dos
modelos ISA95, para integração B2M. O produto dessa fase é uma seqüência de atividades
apresentadas no capítulo 4.
Exemplo de aplicação do roteiro: Nesta fase, utilizam-se a planilha e o roteiro definidos nos
itens anteriores para, a partir da ISA95, serem demarcados os pontos de vista do RM-ODP. O
produto gerado é apresentado no capítulo 5 em forma de exemplo de definição da integração
B2M entre os sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) e MES (Manufacturing
Execution System).
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1.5 Abrangência
Este trabalho abrange a análise extensiva da ISA95, para a identificação de itens que
permitam construir os pontos de vista empresa, informação, computação e engenharia do
RM-ODP, para, então, serem aplicados na definição de sistemas computacionais envolvidos
na integração B2M.
O escopo da dissertação, porém, restringe-se à discussão dessa complementaridade somente
no que tange à aplicação da integração entre o nível 4 (Planejamento e Gestão das Atividades
do Negócio), enfatizando os sistemas ERP e o nível 3 (Gerenciamento e Controle das
Operações de Manufatura), destacando os sistemas MES, da estrutura hierárquica de um
sistema de informações definida na norma ISA95.
O trabalho busca definir um roteiro que auxilie na integração entre ERP e MES ao aplicar a
ISA95 e o RM-ODP, sendo esse roteiro o principal produto gerado.
A análise e proposta de complementaridade ainda limitam-se em alguns subsistemas dentro
dos dois domínios definidos (Nível 3 e Nível 4), para permitir identificar e exemplificar a
correlação proposta, podendo ser estendido para os demais subsistemas de forma sistemática.
Esta dissertação não abrange a aplicação do roteiro para definir um sistema completo de
informação, visto que isso exige englobar todos os níveis hierárquicos de informação, bem
como todos os sistemas envolvidos.
A apresentação da complementaridade proposta, assim como a aplicação do roteiro definido,
utiliza como ferramenta nas especificações: a linguagem textual e a UML (Unified Modeling
Language).
1.6 Estrutura da dissertação
Essa dissertação contempla dois pontos fundamentais:
•
•

Identificação da complementaridade entre o padrão ISA95 e o RM-ODP;
Definição de um roteiro para aplicação dessa complementaridade, em conjunto
com um exemplo da aplicação dele.

Nesse sentido, o trabalho está disposto em seis capítulos, conforme descrito abaixo:
Primeiro Capítulo: Neste capítulo, é descrita uma visão geral da pesquisa, em âmbito macro,
entre a relação das empresas, dos negócios, dos sistemas de informação e dos tópicos
abordados no trabalho, o que apresenta ao leitor o conteúdo e os objetivos da dissertação de
forma geral.
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Segundo Capítulo: Apresenta-se, neste capítulo, a abordagem bibliográfica dos assuntos em
questão, com o intuito de suportar a dissertação. Ele é composto de conceitos teóricos sobre
sistemas de informações industriais, estrutura hierárquica desses sistemas, necessidade de
integração, sistemas abertos e distribuídos e integração entre sistemas MES e ERP.
Terceiro Capítulo: Abordam-se, nesse capítulo, conceitos teóricos pertinentes ao tema
principal, compostos da descrição das normas ISA95 e RM-ODP, dentro do contexto do
trabalho.
Quarto Capítulo: Neste capítulo são apresentadas a identificação e a análise da
complementaridade proposta das normas, e também o roteiro para execução dessa
complementaridade na definição de sistemas B2M.
Quinto Capítulo: Neste capítulo, é apresentada a utilização do roteiro proposto na modelagem
de um sistema B2M simplificado, com o intuito de demonstrar e exemplificar a
complementaridade.
Sexto Capítulo: Apresentam-se, nesse item, as conclusões acerca dos resultados obtidos na
dissertação.
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2 CONCEITOS FUNDAMENTAIS
2.1

Introdução

Neste capítulo são apresentados conceitos relacionados aos sistemas de informação,
importantes para o entendimento do contexto da dissertação, visto que se introduzem as
questões envolvidas com a integração B2M.
2.2

Sistemas de Informação na indústria moderna

2.2.1 A informação
Construir uma sociedade na qual se possa criar, acessar, utilizar e compartilhar informações e
conhecimento é o desafio que se impõe às nações e corporações no mundo atual, o que é
intensamente baseado em tecnologias da informação, na qual os ativos, tanto tangíveis quanto
intangíveis, adquirem importância crescente.[73]
A informação, no contexto de gestão da informação, refere-se a todos os tipos de informação
de valor, tanto de origem interna quanto externa à organização, as quais, de alguma forma,
contribuem para o andamento dos processos produtivos. Ainda nesse contexto, a gestão da
informação preocupa-se com valor, qualidade, geração, aquisição, armazenamento, aplicação,
compartilhamento, distribuição e recuperação da informação.
2.2.2 A necessidade da informação
A informação é um fator determinante para a melhoria de processos, produtos e serviços,
tendo seu valor estratégico cada vez mais valorizado nas organizações. Essa nova priorização
identifica-se na mudança do foco da simples gestão de documentos e dados, para a gestão dos
recursos que provêem informação, ou sistemas de informação. Esse redirecionamento vem
apresentando resultados em relação à eficiência operacional, reduzindo perdas e
automatizando processos e se expandindo pelos ambientes empresariais de qualquer porte ou
segmento. [73]
O crescimento pela busca de informações nos processos e sistemas das organizações, em
todos e entre todos os níveis hierárquicos, bem como em qualquer fonte de recursos que possa
prover dados que agreguem valor, está diretamente ligado ao conceito de que: os dados, as
informações e o conhecimento são tão bons quanto for o fluxo de informações entre os
diversos sistemas e fontes de informação. [09] [83] [40]
2.2.3 Arquitetura e sistemas de Informação
A era pós-industrial caracteriza-se pelo extraordinário aumento das redes de informação
baseadas em computadores.
Durante os anos 70 e 80, as empresas brasileiras realizaram pesados investimentos em
controle e automação de processos e sistemas de comunicação, implantando sofisticados
sistemas de informação computacionais nos processos produtivos [64]. Esses novos sistemas
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de informação também englobaram diversas tecnologias heterogêneas, para aplicação em
processos distintos, e com propósitos diversificados, tornando ainda mais complexa a tarefa
que se seguiria, conforme descrito a seguir. [76]
Entende-se por sistemas de informação um conjunto de informações sistematicamente
estruturado, com propriedades, funcionalidades e objetivos bem definidos [73]. Esses sistemas
de informação são constituídos tanto por software, quanto por hardware, podendo, ainda, esse
hardware ser aplicado tanto na execução de atividades específicas de processamento de
equipamentos industriais, como também na execução de aplicações diversas.
Com esse crescimento tecnológico, também surgiram novos desafios atrelados à maneira
como tratar essas informações, como armazená-las, como organizá-las e, principalmente,
como compartilhá-las na organização, de forma a atender às novas necessidades surgidas pela
implantação desses novos sistemas.
Basicamente o que se busca é suprir a necessidade de modelar uma arquitetura de informação
capaz de representar os processos básicos do ciclo da informação, atendendo aos requisitos
apresentados no parágrafo anterior e, posteriormente, implementar essas arquiteturas. [48]
[59]
Podemos ainda estender o âmbito dos sistemas de informação para os Sistemas de Informação
da Corporação (SIC). Esses sistemas se compõem do inter-relacionamento dos diversos
módulos de sistemas de informação da empresa, cada qual com suas responsabilidades,
porém, trabalhando de forma conjugada e integrada, para permitir a execução das tarefas de
controle, coordenação, gestão e tomada de decisões da organização. [76]
2.2.4 Necessidade de integração entre os sistemas de informação
Sendo a informação um fator determinante para a melhoria de processos, produtos e serviços,
e, estando ela distribuída entre todos os sistemas de informação e em todos os níveis no
ambiente corporativo, o principal desafio, então, passa a ser integrar esses sistemas de forma a
garantir a competitividade das empresas.
Portanto, existem várias expectativas para a implementação da integração no ambiente de
negócios, do ponto de vista de sistemas de informação computacionais, dentre as quais
seguem-se algumas destacadas como principais:
•

Acessibilidade: permitir aos usuários, clientes, fornecedores, acionistas, gestores,
e aos próprios sistemas de informação que compõem a cadeia produtiva do
negócio, o acesso às informações em qualquer nível da organização, a qualquer
tempo e em tempo real [80];

•

Portabilidade: habilidade de os componentes do sistema operarem em diferentes
plataformas;

•

Interoperabilidade: capacidade de o sistema suportar o compartilhamento de
informações;
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•

Escalabilidade: habilidade de aumentar ou diminuir as funcionalidades de um
sistema, incluindo ou excluindo componentes específicos [80];

•

Intercambiabilidade: habilidade de substituir um componente por outro em
função da melhor capacidade, segurança ou desempenho;

•

Flexibilidade: Detalhado no item 2.2.5;

•

Processamento distribuído: a especialização dos sistemas de informação permite
que os processos da cadeia produtiva sejam executados de forma distribuída e que
as informações trocadas possam ser otimizadas e limitadas às necessidades dos
demais sistemas, para que estes executem suas atividades e funcionalidades de
forma eficiente. Porém, a garantia de que esse conjunto atue de forma
colaborativa e descentralizada somente é alcançada com uma arquitetura
orientada para o processamento distribuído [32] [69]. Esse item está detalhado no
tópico 2.2.5.

•

Transparência: Detalhado no item 2.2.5.

Os expectativas descritas permitem, então, alcançar os seguintes benefícios com os sistemas
de informações integrados, mostrados nos exemplos a seguir [70][15][60][54][43][65]:
•

Otimização de processos: o sistema de execução da manufatura, recebendo
informações em tempo real de planejamento de médio prazo do sistema de gestão
dos negócios, é capaz de replanejar continuamente as seqüências de processo e de
1
produção, buscando reduzir tempos de setup de máquinas e de trocas de insumos,
garantindo a otimização da produção;

• Redução de custos: essa otimização permite reduzir os custos relacionados ao
produto, pois permite aumentar a taxa de ocupação das máquinas pela redução de
tempo de troca de produto, o que aumenta o volume produzido no período e o
resultado operacional da empresa;

• Flexibilização da produção: a integração dos sistemas permite avaliar a
capacidade produtiva do complexo industrial como um todo, o redirecionamento
estratégico de subprocessos e de linhas de produção conforme a demanda,
principalmente as sazonais, do mercado produtivo;

1
2

•

Redução de downtime2: os sistemas integrados permitem a análise do tempo de
utilização de determinado equipamento em relação às necessidades de manutenção
preventiva, comparando com os recursos de sobressalentes ou fornecedores de
peças de substituição, o que garante a programação de paradas intencionais e evita
paradas emergenciais com perda de produção;

•

Redução de estoques: a visão da cadeia de produção, desde a entrada do pedido,
até o produto entregue ao cliente, permite adequar o planejamento de execução à
cadência e capacidade do processo, definindo as reais necessidades de estoque de
recursos, tanto materiais quanto humanos, a médio e longo prazo, de forma a
garantir exclusivamente as necessidades do processo;

Ação de parametrização de máquinas ou linhas de produção, preparando-as para execução de determinadas atividades.
Tempo não programado de parada de máquina ou equipamento.
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•

Maximização dos recursos de produção: como conseqüência do exemplo anterior,
com o conhecimento da real necessidade da produção, os recursos de produção
podem ser otimizados de forma a reduzir a necessidade de caixa da empresa, ou a
necessidade de horas-extras de trabalhadores da operação;

•

Redução de perdas de insumos: diversos insumos têm prazo de validade ou
precisam ser reprocessados em determinados momentos, o que pode ser otimizado
pelo correto planejamento de produção e manutenção, em conjunto com a análise
dos sistemas de gestão da qualidade;

•

Conhecimento do processo: todos esses exemplos demonstram que a informação
isolada tem seu valor, porém a informação integrada gera um conhecimento do
processo tal que as organizações podem obter ganhos e vantagens competitivas,
por meio da automação do controle produtivo e da tomada de decisão em tempo de
execução, o que somente é possível pelo conhecimento gerado;

•

Melhoria da qualidade do produto: a integração entre sistemas produtivos e
sistemas de qualidade e de manutenção, por exemplo, permite que se feche um
circuito de produção, análise, controle e prevenção, tal que se mantenha a
qualidade final do produto sempre dentro dos limites de especificação definidos
pelo cliente. Isso também permite que, uma vez integrados também a sistemas
especialistas e sistemas de engenharia, pesquisa e desenvolvimento, ocorram
incrementos de qualidade pela análise dos resultados e pelo resultado do processo.

•

Disponibilidade para assumir pedido (Available to promisse): capacitar a
organização a se comprometer com prazos de entrega confiáveis, a partir do
conhecimento detalhado da capacidade disponível e dos recursos e escalonamentos
necessários ao pedido;

•

Redução do tempo de ciclo de produção: redução do tempo para confeccionar um
produto a partir do pedido, o que impacta diretamente no giro de estoque e,
conseqüentemente, no retorno dos ativos e na lucratividade da corporação.

Considerando os sistemas de controle e automação, a arquitetura integrada promove [28]:
•

Uso de tecnologias contemporâneas, projetadas para o desempenho otimizado,
integrado a outros sistemas e preparado para aproveitar os benefícios de recursos
futuros de maneira modular e flexível;

•

Aplicação de ferramentas de desenvolvimento de software universais e
padronizadas, garantindo a reutilização de recursos de engenharia e otimizando a
implementação de sistemas e a execução de treinamentos;

•

Flexibilidade no desenvolvimento de sistemas abertos, por meio da existência de
várias soluções de software, hardware e redes de comunicação, permitindo a
escolha da que melhor se adapte à aplicação;

•

Integração horizontal e vertical dos níveis, aplicando tecnologias baseadas em
padrões.

De forma geral, a integração mencionada permite que as decisões tomadas nos sistemas
organizacionais da empresa apresentem alto grau de qualidade, por meio de dados concretos e
em tempo real, visto que, mesmo oriundos dos diversos sistemas produtivos que compõem o
negócio, estão estruturados de tal forma a garantir que os resultados possam ser obtidos.
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O tratamento de informações exatas que envolvem o processamento distribuído num grande
número de variáveis, é o agente sincronizador do processo de fabricação, fazendo com que
haja um planejamento global adequado e sustentado pelas limitações operacionais, diante da
capacidade de produção, o que regula o nível de estoque, define e projeta produtos, estabelece
estratégias e procedimentos de gerenciamento, de diagnósticos e de tomadas de decisão
[30][69][41].
A indexação desse grau de sincronização do processo automático da produção permite avaliar
o nível de maturidade da integração dos SIC [30].
Processos e
sistemas isolados.

Sistemas
parcialmente
integrados
suportando alguns
processos.

Sistemas integrados
suportando todos os
processos.

Sistemas integrados
e flexíveis
suportando
contínuas
melhorias.

Sistemas integrados
e flexíveis
suportando
sincronizadas
melhorias .

Índices de Maturidade.

Figura 1 - Nível de maturidade da integração.
2.2.5 Sistemas distribuídos
A utilização em grande escala das redes de comunicação, para interligar os diversos
computadores nas organizações, permite que os trabalhos e processamentos, anteriormente
realizados em grandes centros de computadores, passem a ser executados de forma
distribuída, tais como as diversas atividades de controle, supervisão, aquisição de dados,
monitoramento de processos e quaisquer outros necessários à organização. Essa estrutura de
sistemas distribuídos permitiu, assim, o compartilhamento dos recursos computacionais da
empresa, colocando aplicações, softwares, equipamentos e outras funcionalidades ao alcance
de todos os usuários da rede, independente da localização física desse recurso ou do usuário.
Existem na literatura várias definições para esses sistemas distribuídos. Segundo
(TANENBAUM, 1997, P.02 Cap 1): “Um sistema distribuído é um conjunto de
computadores independentes e autônomos, que na visão dos usuários se comportam como um
único computador”. [74]
Ou seja, para o usuário, não está explícita a existência de vários computadores e
processadores na rede. Os sistemas de softwares envolvidos (principalmente os sistemas
operacionais) devem se encarregar de garantir a execução das necessidades do usuário, sem
transparecer que vários computadores na rede estão sendo utilizados para tal, surgindo, então,
a necessidade e o conceito de transparência, fundamental e caracterizante dos sistemas
distribuídos. [75]
Porém, para que tal visão torne-se realidade, vários aspectos precisam ser observados e
garantidos no desenvolvimento de uma arquitetura de rede de comunicação que se proponha a
ser totalmente distribuída, visto serem estes também os fatores que caracterizam esses
sistemas [74]:
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•

Transparência: como apontado anteriormente, esta é a principal característica de
um sistema distribuído, pois garante aos usuários que as tarefas solicitadas sejam
executadas de forma totalmente implícita, escondendo a complexidade envolvida
no processamento delas. A transparência depende fortemente do nível de
flexibilidade do sistema que pode ser de: [33]
 Localização: relacionada à localização dos recursos;
 Migração: preservação dos nomes na movimentação de recursos;
 Replicação: relacionada à quantidade de cópias existentes;
 Concorrência: utilização compartilhada automática de recursos;
 Paralelismo: utilização paralela de atividades.

•

Flexibilidade: a rede e seus sistemas devem garantir a distribuição de funções e
processamentos de forma flexível, ou seja, devem se adequar aos diversos
cenários distintos de necessidades dos usuários. Para tal, deve ter a capacidade de
envolver e acomodar os sistemas legados, de forma a manter a existência e a
continuidade operacional deles e, ao mesmo tempo, permitir mudanças, inclusões
de novas tecnologias e reconfigurações dinâmicas geradas pelas necessidades do
negócio. Essa capacidade deve estar relacionada tanto com as características
funcionais, quanto com a mobilidade física dos elementos dentro do sistema [82];

•

Confiabilidade: como existem na rede diversas fontes de processamento
autônomas, as probabilidades de falha de sistemas estão distribuídas entre essas
fontes, o que reduz o risco de parada do sistema, permitindo, no caso de falha
pontual, a redistribuição de processamento e garantindo a execução da
necessidade;

•

Escalabilidade: conforme mencionado no item 2.2.4;

•

Desempenho: elemento importante para garantir a distribuição dos
processamentos e principalmente da transparência distribuída, relacionando-se
basicamente com: a velocidade das redes de comunicação e a capacidade de
processamento de cada máquina e dos sistemas de software envolvidos na
distribuição.

2.2.6 Sistemas abertos
Outro conceito fundamental para esse trabalho é o de sistemas abertos.
Segundo (PUTMAN,2001,P.06), “Um sistema aberto é um sistema que provê portabilidade e
interoperabilidade, independe da localização das entidades de software, seja no mesmo
computador ou em diferentes computadores”.[57]
Esse conceito trata basicamente da interação entre os componentes do sistema, que
tipicamente são de diferentes fabricantes, desenvolvidos em diferentes plataformas e que
precisam se comunicar para suportar as necessidades do negócio.
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2.2.7 Hierarquia dos sistemas de informação
Um importante conceito apresentado no item 2.2.3, e agora enfatizado, é a especialização dos
diversos sistemas de informação, ou seja, cada um deles tem suas responsabilidades e
funcionalidades definidas e executa-as de forma eficaz.
A especialização dos sistemas e a conseqüente divisão de responsabilidades são fundamentais
para reduzir a complexidade do conjunto de sistemas de informação, e das interações entre
eles, o que facilita a tarefa de transparência distribuída na corporação.
Torna-se fundamental, então, estabelecer limites de responsabilidade dos sistemas, e, para tal,
é apresentada, na Figura 2, uma estrutura hierárquica bastante aceita pelo mercado e pelo
ambiente industrial de automação e de controle de processos.
Essa dissertação não tem o objetivo de detalhar todos os sistemas, pois tem como limite o
escopo da integração B2M entre os sistemas MES e ERP. Porém são apresentados os sistemas
envolvidos no ambiente industrial de forma simplificada para permitir o entendimento do
contexto envolvido no trabalho.
Os sistemas de informação estão distribuídos na organização, em níveis hierárquicos ou
domínios, de forma vertical e também horizontal, nos quais, necessariamente, o fluxo de
informações, para a perfeita integração, deve ocorrer intra-domínio e inter-domínio. Portanto
pode ocorrer entre sistemas de informação do mesmo nível (Ex: informações do MES para o
PIMS “Plant Information Management System”), entre os níveis 3 e 4 (Ex: do ERP para o
MES), ou ainda entre os níveis 3 e 2 (Ex: AM (Asset Management) para os sistemas de
Supervisão) [28].
Com a introdução generalizada das redes de comunicação nos ambientes industriais e
principalmente nos sistemas de automação de chão de fábrica (nível 0), a arquitetura
hierárquica dividida por níveis de informação, apresentada na Figura 2, tornou-se mais
dinâmica e com maior disponibilidade de informações provenientes do campo.
Tal evolução permitiu o acesso a dados que, até então, somente podiam ser obtidos por meio
de deslocamento de um profissional ao local de instalação do instrumento ou de equipamento
de campo. [56]
A arquitetura de automação em níveis, com funções específicas, garante uma abordagem
simplificada e busca reduzir a complexidade relacionada ao tratamento dos dados [26], o que
permite diferenciá-los tanto em informação de controle, quanto em informações de
gerenciamento, sempre buscando garantir disponibilidade, controle de fluxo e acesso com
segurança e em tempo real para os diferentes níveis da corporação.
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O número de níveis hierárquicos dentro dos sistemas de redes industriais depende do tamanho
do processo e da própria indústria. Basicamente temos seis níveis, sendo que geralmente
podem-se encontrar os níveis de supervisão e controle tratados como um único nível [45]
[26].
Nível 5 - Executivo EIS:
(Executive Information System).
Nível 4 - Planejamento das Atividades do
Negócio: (ERP,MRP, MPS ).
Nível 3 - Controle de Execução da Manufatura:
(MES, PIMS, LIMS).
Nível 2 - Supervisão:
Supervisão de processo.
Nível 1: Controle e Automação de Processo
CLPs, SDCDs, CPs.
Nível 0: Instrumentação de campo:
Fieldbus , Entradas e saídas (sensores, atuadores, transmissores).

Figura 2 - Hierarquia dos grupos de sistemas de informação nas organizações. [45] [26]

•

Nível 5 - Sistema Executivo de informação: Responsável pela execução dos
recursos da corporação em sua totalidade, segundo o qual são tomadas as decisões
estratégicas, tratando grandes quantidades de dados, com tolerância ao tempo de
disponibilidade dos dados e com grandes distâncias de redes envolvidas (Ex:
conexão entre cidades, estados e até países);

•

Nível 4 - Sistemas de Planejamento das Atividades do Negócio: Este nível se
encarrega de executar o planejamento de recursos para produção, controles
logísticos, financeiros, de manutenção e de projetos. Fisicamente, tanto esse nível
quanto o nível de execução da manufatura estão na mesma rede, porém arcam
com responsabilidades distintas em termos de aplicações e serviços;

•

Nível 3 - Controle de Execução da Manufatura: Executa o histórico da produção,
o planejamento fino da produção, o gerenciamento de qualidade, a análise de
desempenho e o gerenciamento de ativos;

•

Nível 2 - Supervisão: encarrega-se de integrar os níveis de gerenciamento
industrial e os níveis de planta. As máquinas conectadas nesse nível realizam
supervisão do processo produtivo, o que permite visualizar e operar os
equipamentos do processo de fabricação;

•

Nível 1 - Controle: faz os enlaces e o controle dos processos, interligando
equipamentos de controle tais como SDCD (Sistema Digital de Controle
Distribuído) e CLP (Controlador Lógico Programável). Esses controladores
atuam como mestres das redes do nível de campo;
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•

Nível 0 - Campo: é o nível mais próximo do processo controlado. Nele estão os
sensores, atuadores, medidores e instrumentos, encarregados de manejar e medir o
processo produtivo e de tomar medidas necessárias para a correta supervisão e
automação.

Complementando o conceito dessa arquitetura, METHA (2004) propõe analogamente atribuir
aos níveis da hierarquia as seguintes funções [53][76][43][45]:

•

Nível 5: Permite gerar sabedoria à corporação, sendo sabedoria definida como o
saber modificar o futuro pela tomada de decisões estratégicas decorrentes do
conhecimento adquirido e acumulado;

•

Nível 4: Permite gerar conhecimento à corporação, sendo conhecimento definido
como a consciência do uso da inteligência em ações, análise e posicionamento do
usuário com a visão global do negócio;

•

Nível 3: Garante inteligência ao sistema, sendo inteligência definida como um
conjunto de informações usadas estrategicamente no processo de manufatura;

•

Nível 1 e 2: Disponibiliza acesso a informações, sendo informação definida como
um dado interpretado isoladamente ou em conjunto;

•

Nível 0: Disponibiliza acesso a dados consistentes e em tempo real, sendo dado
definido como um fato mensurável e percebido pelo usuário, passível de
armazenamento.

2.2.8 Descrição dos sistemas de informação do modelo hierárquico
Os sistemas de informação apresentados na estrutura hierárquica da Figura 2 são descritos de
forma simplificada a seguir, detalhando os sistemas ERP e MES [14].

•

EIS: Integra as informações e os resultados dos negócios da organização, o que
permite avaliar a eficiência das unidades produtivas e o retorno financeiro obtido,
direcionando os investimentos da companhia. [53]

•

ERP: Tem a responsabilidade do planejamento dos recursos da empresa, sendo
ponto de partida para os processos de manufatura e a base para o gerenciamento
de desempenho, adaptando, em médio e longo prazo, a cadeia produtiva e de
suprimentos às necessidades da organização, visto que engloba as funcionalidades
de: [02] [80]
 Vendas dos produtos;
 Gestão de clientes e marketing;
 Aquisição de matéria prima e insumos;
 Gestão financeira;
 Gestão de recursos humanos;
 Gestão da logística de suprimentos e de produtos;
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 Gerenciamento da cadeia de suprimentos;
 Gestão de engenharia, pesquisa e desenvolvimento;
 Gestão de qualidade do produto final;
 Gestão do ciclo de vida do produto.
Algumas dessas funções definidas podem ou não ser incorporadas pelo ERP,
dependendo da estrutura e dos sistemas que a empresa utiliza e, principalmente, do
grau e da automatização das transações realizadas no nível de negócios da
organização.
Um ponto importante é que o ERP pode compartilhar, dentro de um grupo de
funções, algumas tarefas, com os sistemas dos níveis inferiores, principalmente
com o MES, nos quais, por exemplo, o módulo de controle de estoques pode ser
executado por ambos os sistemas, tendo algumas funcionalidades executadas pelo
MES e outras pelo ERP. Tal flexibilidade somente é possível em sistemas de
informação com determinado grau de integração [79].
Os principais grupos funcionais do ERP são:
 Controle e análise de produção;
 Gestão de processo/produção;
 Controle de transição de produto;
 Gestão de insumos e estoques;
 Gestão de recursos.
•

MES: Contempla o Sistema de Execução da Manufatura, termo criado pela AMR
(Advanced Manufacturing Research of Cambridge) para definir o sistema de
informação que interage com o chão de fábrica (sistemas de supervisão e níveis
inferiores), que recebe orientações dos sistemas do nível 4 (principalmente do
ERP) e executa o controle da manufatura.
O MES compõe um conjunto de ferramentas e de produtos integrados que
coletam e fornecem informações que possibilitam a otimização das atividades de
produção, desde o recebimento do planejamento geral do ERP (pedidos de
produtos e cronograma básico) até o produto final manufaturado. [59]
O principal objetivo do MES é captar e executar informações em tempo real da
produção no chão de fábrica, por meio dos sistemas que interagem no nível de
supervisão (nível 2). Obtidas as informações, o MES tem a responsabilidade de
analisá-las e adequá-las, gerando novas informações de controle, o que facilitao a
tomada de decisão em diversas áreas da empresa. As áreas que utilizam essa
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inteligência são: planejamento, produção, controle de estoques, manutenção,
qualidade, vendas, entre outros. [71]
Como exemplo, o sistema trata as informações e disponibiliza a inteligência
relacionada :[79]
 À quantidade de e quando foi produzido um determinado produto, em
relação ao que deveria ser produzido;
 À quantidade liberada pelo controle de qualidade;
 À causa de perdas de máquina e
 Ao motivo do não cumprimento do programa de produção, seja por
falta de matéria prima, de embalagens e/ou de insumos.
A MESA (Manufacturing Enterprise Solutions Association) define onze principais
funções para o MES [72]:
 Operações e planejamento detalhados de produção;
 Situação e alocação de recursos;
 Comunicação de unidades de produção;
 Controle de documentos;
 Aquisição de dados;
 Gerenciamento do trabalho;
 Gerenciamento da Qualidade;
 Gerenciamento de Processo;
 Gerenciamento de Manutenção;
 Rastreabilidade de produtos;
 Análise de Desempenho.
Assim como o ERP, algumas dessas funções definidas podem ou não ser
incorporadas pelo MES, sendo que, por exemplo, as funcionalidades de aquisição
de dados podem ser executadas por um sistema de informação mais especializado
como o PIMS, ou a gestão da manutenção e ativos pode ser realizada pelo sistema
AM.
O MES apresenta funcionalidades básicas, bem como pode agregar outras mais,
conforme a necessidade e a arquitetura dos sistemas que compõem a cadeia
produtiva organizacional. Também por esse fato, o MES normalmente é
implementado em módulos, focando grupos de funcionalidades específicas, dos
quais são básicas as seguintes: [79]
 Controle e análise do planejamento detalhado de produção;
 Controle da capacidade de processo/produção;
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 Controle e monitoramento de desempenho operacional;
 Controle e alocação de recursos, manuseio de insumos e estoques;
 Rastreabilidade da produção e de qualidade.
•

PIMS: O Sistema de Gerenciamento de Informações de Processo é responsável
por coletar as informações dos diversos sistemas de automação, por tratar e
armazenar essas informações em uma base de dados única, eliminando as ilhas de
informação.
A estrutura do PIMS busca garantir [19]:
 Acesso corporativo para análise de informações em tempo real e
também de valores históricos;
 Ferramentas de avaliação dedicadas;
 Características especializadas para a gestão de grandes volumes de
informação, por meio de recursos avançados de compactação, tais
como exceção e compressão;
 Alta velocidade de acesso ao banco de dados.

•

LIMS (Laboratory Information Management System): Realiza a gestão de todos
os aspectos de um laboratório no tocante a amostragens, coleta de dados de testes
e ensaios, publicação de resultados, calibração de equipamentos, custos de
análises e recursos de laboratório [21].

•

AM: O Sistema de Gerenciamento de Ativos permite maximizar a disponibilidade
e o desempenho dos dispositivos do processo, por meio de ferramentas de
manutenção preditiva, preventiva e corretiva. O sistema analisa as informações
oriundas do processo e dos equipamentos em tempo real, avaliando o desempenho
e definindo as necessidades de paradas programadas, sinalizando falhas eminentes
e reduzindo paradas de emergência e falhas em equipamentos [55]. Esses sistemas
englobam também os softwares de MCC (Manutenção Centrada em
Confiabilidade) que suportam a otimização do planejamento de manutenção,
considerando aspectos e confiabilidade [58].

•

APM (Asset Performance Management):combina operação de processos e
gerenciamento de manutenção e ativos de forma coesa [33][11].

•

Sistemas de supervisão: Basicamente realizam a interface homem-máquina, ou
seja, permitem aos operadores do processo produtivo a visualização e a atuação
nos equipamentos que compõem o chão de fábrica, a partir de sistemas de
software que apresentam o processo em telas sinóticas ou gráficas, de fácil
visualização e acesso, o que inclui todo o processo produtivo. Os sistemas
supervisórios não são autônomos, visto que necessitam se comunicar com os
sistemas de controle e de automação (SDCD/CLP), para se inteirarem da situação
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atualizada do processo e para apresentá-la em forma gráfica aos usuários e
operadores.

•

CLP/SDCD: Realizam o controle e a automação do processo produtivo, atuando
diretamente nos equipamentos de campo, tais como válvulas, motores e máquinas.
São sistemas compostos por: software, no qual a lógica de seqüência do processo
é configurada incluindo os intertravamentos1 e hardware, que se interliga aos
equipamentos de campo, que envia e recebe sinais (elétricos, hidráulicos,
pneumáticos, óticos entre outros), bem como executa o controle e a automação
propriamente ditos.

•

Sistema de campo: Realiza a manipulação e a coleta de informações das variáveis
do processo produtivo, que são a base dos sistemas de informação de processo das
empresas. Compõe-se de sensores, atuadores, válvulas, motores, máquinas
dedicadas, instrumentos de medição, entre outros, que atuam diretamente nos
processos produtivos, ligando, desligando, abrindo, fechando, modulando, ou
seja, alterando as condições operacionais e medindo grandezas para efetuar o
correto controle e automação.

Os principais sistemas de informação descritos compõem o ambiente produtivo, porém
existem outros específicos e utilizados em determinadas aplicações que não foram
contemplados. Maiores detalhes podem ser encontrados nas seguintes referências
bibliográficas: [74] [25] [69] [42].
2.3

A integração entre os sistemas MES e ERP

Conforme exposto nos itens anteriores, a integração dos sistemas de informação em todos os
sentidos, tanto no horizontal quanto no vertical, é fundamental para a sobrevivência das
organizações.
Este item discorre unicamente sobre a integração entre os sistemas MES e ERP, objetivo
principal desta dissertação, e enfatiza a importância e os principais pontos de interação entre
esses sistemas, bem como define o contexto no qual é abordado esse trabalho.
Os níveis de campo, controle e supervisão são os servidores das informações e das variáveis
do processo produtivo. Sendo assim, a abordagem da integração entre sistemas de controle da
manufatura e gestão dos negócios merece especial atenção, devido a algumas características
apresentadas a seguir:[12][68]

•

1

Os sistemas de chão de fábrica, controle e supervisão, conforme descrito no item
2.2.8, atuam diretamente nos equipamentos de campo. Em geral, esses sistemas
necessitam de baixo grau de inteligência, visto que agregam poucas funções de

Configuração lógica (de software) ou física (de hardware), que permite a execução automática de uma ação em uma determinada situação
do processo, garantindo a segurança operacional e das pessoas.
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gestão e, ainda, são capazes de atuar de forma autônoma em relação aos outros
sistemas, em plantas com baixo ou nenhum grau de integração;

•

As funções de controle da manufatura e dos processos produtivos são
responsabilidades dos sistemas do nível 3, sendo o principal deles o MES, que
engloba as diversas funcionalidades que conduzem a manufatura às necessidades
de curto prazo da empresa, visto que é incondicional o recebimento de
informações dos sistemas de negócios que determinam o planejamento produtivo
e as ordens de produção a médio e longo prazo;

•

No nível 4 de gestão dos negócios, temos o ERP que integra a visão de longo
prazo da cadeia produtiva por trabalhar com janelas de tempo de semanas, meses
e anos ,por definir as necessidades e o andamento global da produção da
organização e por tratar informações no nível gerencial corporativo.

Pelo cenário exposto, podemos inferir que: [38][18]
•

Os sistemas MES, quando integrados aos sistemas ERP, tornam-se o principal
caminho entre os sistemas de supervisão e de controle e os sistemas de negócios;

•

É praticamente inviável uma integração direta entre os níveis 0,1 e 2 com o nível
4, tanto pelo volume de informações que devem ser trocadas entre ambos, quanto
pela necessidade de adequação dos sistemas para absorver novas funcionalidades
e processar tal grau de complexidade em seus níveis de hierarquia.

O fato de os sistemas dos níveis 0,1 e 2, mesmo compostos de sistemas dedicados, permitirem
uma atuação autônoma em determinado grau e complexidade, torna o desenvolvimento de
sistemas MES e a integração deles com a camada superior da pirâmide um desafio bastante
motivador para os profissionais e desenvolvedores de sistemas.
Nessa integração, os principais grupos funcionais que devem ser definidos são:
ERP- Enterprise Resource Planning – Nível 4 da hierarquia

Planejamento
de Produção

Gerenciamento
de Recursos e
Estoques

Gerenciamento
de Capacidade
de Produção

Gerenciamento
do Produto

MES - Manufacturing Execution System – Nível 3 da hierarquia
Figura 3 - Grupos funcionais que interagem entre MES e ERP [06][08]
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Um item crítico em termos de definição da integração entre os sistemas é a correta definição
do escopo, fronteira e funcionalidades de cada um deles, visto que existe, entre os grupos
funcionais da Figura 3, uma zona de interseção, na qual tanto o MES como o ERP podem
atuar, conforme demonstrado na Figura 4.[73]

Finanças
Compras
Recursos Humanos
Ordens de Produção
Gestão de Custos
Outros...

Gestão de Qualidade
Gerenciamento Produção
Escalonamento
Aquisição de dados
Gestão de estoques
Gestão ativos
...................................................Controle da Qualidade
Outros...

ERP

MES

Figura 4 - Zona de interseção MES e ERP [Fonte: Própria].

É nesse sentido que os movimentos de organizações e comitês internacionais iniciaram a
busca por identificar melhores práticas e definir padrões que permitam a integração eficaz
desses sistemas, cujo tema é tratado e definido nas cinco partes da ISA95, descritas no item
3.2 desse trabalho.
Dada a abrangência e o volume de funcionalidades que interagem entre os sistemas MES e
ERP, nesse trabalho direcionaram-se os esforços para o grupo de atividades em destaque na
cor cinza da Figura 3, ou seja, as funções de planejamento de produção, por ser considerado
um ponto fundamental na cadeia do gerenciamento produtivo de uma organização.
Nesse contexto, os principais pontos abordados pela dissertação são:

•

A definição dos domínios envolvidos entre os níveis 3 e 4, o que inclui objetivos,
escopo funcional e funcionalidades;

•

A definição da fronteira entre os domínios, para garantir a identificação das
responsabilidades dentro de cada funcionalidade;

•

As interações entre os domínios e, conseqüentemente, entre suas funcionalidades;
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2.4 Resumo do capítulo
Um dos fatores críticos para o sucesso das organizações modernas é a utilização e o
gerenciamento da informação proveniente dos diversos sistemas de informação, para gerar
inteligência e conhecimento capazes de auxiliar na tomada de decisão, redirecionando
estrategicamente e continuamente os processos produtivos, em atendimento às exigências do
mercado.
As organizações compõem-se de diversos níveis hierárquicos, e cada um deles apresenta
sistemas de informação especializados em determinadas funcionalidades, necessárias aos
processos produtivos da empresa.
As redes de comunicação que interligam esses diversos níveis computacionais da empresa,
assim como os sistemas de informação que compõem esses níveis, necessitam ser arquitetadas
de forma integrada e distribuída, visando a atender a requisitos e a apresentar características
tais para garantir que as informações possam ser:

•

Compartilhadas horizontalmente e verticalmente;

•

Acessadas em tempo real;

•

Distribuídas e abertas, o que permite o processamento por sistemas
especializados.

Dentre os sistemas de informação que necessitam ser integrados para atender aos requisitos
descritos, os sistemas MES e ERP se destacam, pela criticidade e pela posição dentro dos
níveis hierárquicos. Nesse âmbito, o MES é o principal caminho de controle entre o nível de
negócios, no qual as decisões gerenciais da companhia são definidas e os níveis de supervisão
de processos, no qual as decisões do negócio são executadas e têm seus resultados
mensurados.
Portanto, a identificação das funcionalidades e das interações entre esses sistemas e o
desenvolvimento de uma arquitetura de integração, com características e requisitos de
sistemas distribuídos e abertos, baseada em padrões e modelos de referência internacionais,
como as normas ISA95 e o RM-ODP, torna-se bastante atrativa para garantir os resultados de
sua implementação e, conseqüentemente, para os objetivos da organização.
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3 OS MODELOS ISA95 e RM-ODP
Neste capítulo, são apresentados conceitos teóricos relacionados ao RM-ODP e à ISA95 e
necessários para o entendimento do capítulo 4.
3.1 O padrão RM-ODP (Reference Model-Open Distributed Processing)
3.1.1 Introdução
A demanda por sistemas de informação distribuídos, mencionados no capítulo 2, como reação
às necessidades do mundo dos negócios, foi prevista e observada já em 1988, quando se
iniciou o movimento de desenvolvimento da padronização ODP pela ISO, em conjunto com a
IEC (International Electrotechnical Commission) e com a ITU (International
Telecommunication Union), com o principal objetivo de definir um modelo de referência para
ser aplicado em sistemas distribuídos que solucionassem os problemas inerentes de integração
entre tais sistemas, o que permite criar uma arquitetura integrada que suporte a distribuição,
seja interoperável e tenha portabilidade. [34] [57]
O padrão RM-ODP é constituído por um conjunto de quatro partes:
•

ITU-T rec X.901 | ISO/IEC 10746-1: Part 1- Overview : Apresenta a motivação,
define o escopo, mostra as justificativas e explana sobre os conceitos chave e
terminologias de sistemas de processamento distribuído, contudo não é normativo
[34];

•

ITU-T rec X.902 | ISO/IEC 10746-2: Part 2- Foundations : Conceitos
fundamentais que constituem a base da norma, composta da descrição
formalizada de terminologias padronizadas para sistemas de processamento
distribuído e são normativos [35];

•

ITU-T rec X.903 | ISO/IEC 10746-3: Part 3- Architecture : Arquitetura que
contém a especificação das características requeridas para qualificar o
processamento distribuído como aberto, por meio das informações: das definições
dos cinco pontos de vista, das funções ODP, da transparência distribuída e da
implementação [36];

•

ITU-T rec X.904 | ISO/IEC 10746-4: Part 4- Architectural Semantics : Semântica
da arquitetura que provê uma descrição formal dos conceitos de modelagem ODP,
definidos nas partes 2 e 3, em termos matemáticos [37].

3.1.2 Conceitos básicos [34]
O RM-ODP proporciona um framework padronizado de: conceitos claramente definidos,
regras, comportamentos e obrigações, padrão de arquitetura e de projeto que suporte o
desenvolvimento de sistemas heterogêneos de processamento distribuídos e abertos. [27]
[57.]. Essa padronização orienta-se por quatro fundamentos básicos: [34]
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•

Modelagem orientada a objetos para especificação de sistemas: permite definir, de
forma efetiva, os objetos, interfaces, interações, estados e comportamentos;

•

Especificação dos sistemas por partes, porém inter-relacionados pelas definições
dos pontos de vista: por meio das regras de composição, decomposição,
compatibilidade, classes e tipos;

•

Definição da estrutura do sistema que provê transparência distribuída para as
aplicações do sistema: Aplica conceitos de domínio, grupos, endereçamento,
nomes, contratos e conexões;

•

Estrutura que garanta conformidade de acesso entre os sistemas.

Relacionado às abstrações, o RM-ODP as define como pontos de vista (de um sistema).Eles
são mecanismos que possibilitam selecionar as características mais relevantes do sistema,
necessárias para sua definição, com o objetivo de manipulá-las, o que engloba aspectos como
transparência distribuída e conformidade. [44] [13]
Detalham-se esses fundamentos num modelo arquitetural em blocos, conforme ilustrado na
Figura 5, de forma a facilitar o entendimento do padrão.
A definição das visões do RM-ODP é suportada pelos conceitos de especificação, de
estrutura, regras de conformidade e modelos de objetos, visto que a inter-relação entre as
visões deve seguir as regras de transparência distribuída. [40]

Cada ponto de vista do modelo busca:
•

Definir características fundamentais do sistema em termos de abstração,
avaliando-o de um determinado ângulo e refletindo abstrações obtidas a partir de
critérios diferenciados;

•

Enfatizar separadamente propriedades funcionais, de composição, tecnológicas e
de informação do domínio da aplicação, de distribuição, comunicação,
sincronização interprocessos, entre outras.

Cada visão do RM-ODP é especificada segundo uma linguagem prescrita para a visão a qual
é expressa por um conjunto de conceitos e regras de estruturação.
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Objetivos e regras do negócio [57]

Regras de transparência distribuída
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A
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•
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•
•
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Replicação;
Falha;
Transação;
Persistência;
Migração;

Visão Tecnologia

Funções ODP
(Restrições e
requisitos)
•
•
•
•

Coordenação;
Repositório;
Segurança;
Gerenciamento

Independente da implementação

F
U
N
D
A
M
E
N
T
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S

Modelo Objeto
•
•
•
•
•

Objeto;
Interfaces;
Interações;
Estados;
Comportamento

Conceitos
Especificação
(Regras)
•
•
•
•
•
•
•
•

Composição;
Decomposição;
Compatibilidade;
Tipo e classe;
Templates;
Regras;
Classe base;
Classe derivada;

•
•
•
•

Conceitos de
arquitetura
Domínios;
Grupos;
Nomes;
Contratos;

Regras de
Conformidade
• Pontos;
• Classes;
• Natureza.

Conceitos básicos
• Interpretação;
• Lingüísticas.

Figura 5 - Diagrama em blocos do modelo arquitetural RM-ODP Fonte: Adaptado de [76][27][34][35][36].

3.1.3 Princípios do RM-ODP [34][35][50]
Construir sistemas não é uma tarefa fácil, visto que a construção envolve vários requisitos e
que somente um fornecedor de sistema não apresenta todas as respostas, o que torna
essencial que a arquitetura e todas as funções necessárias para implementá-la sejam definidas
em um conjunto de normas e padrões, em que vários fornecedores possam colaborar para
prover o desenvolvimento de sistemas distribuídos.
Nesse sentido, o RM-ODP busca garantir que, com a sua aplicação, seja possível construir
sistemas que sejam/garantam: [34] [13] [63]
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•

Abertos: Provimento tanto de portabilidade quanto de interoperabilidade [34];

•

Integração: Capacidade de incorporar vários sistemas e recursos de forma simples
e com baixo custo e que possam envolver sistemas com diferentes arquiteturas,
recursos e desempenho. A integração auxilia no tratamento da heterogeneidade
dos sistemas;

•

Modularidade: Provimento de autonomia às partes do sistema, mas com garantia
de inter-relacionamento, com interfaces bem definidas e serviços encapsulados. A
modularidade é a base da flexibilidade;

•

Federação: Capacidade do sistema de ser combinado com outro domínio
(tecnológico ou administrativo);

•

Gerenciável: Permissão para que o sistema seja monitorado, controlado e
gerenciado para garantir suporte às novas configurações, à qualidade de serviços e
às regras de negócio definidas pela organização;

•

Qualidade de serviço: Garantia de operacionalidade do sistema e tolerância a
falhas de partes do conjunto;

•

Segurança: Garantia de que as facilidades, as funcionalidades do sistema e os
dados estejam protegidos contra acessos não autorizados;

•

Flexibilidade e transparência já discutidas no item 2.2.5.

Não é o intuito deste trabalho detalhar os conceitos apresentados. Em função disso, são
descritos os itens principais da Figura 5, de maneira simplificada, porém o leitor pode acessar
aos textos detalhados sobre o assunto, em [57] ou o texto completo em [36].
3.1.4 Fundamentos ODP
Os fundamentos ODP constituem um conjunto de conceitos necessários para o
desenvolvimento da modelagem de sistemas ODP, que são organizados nas seguintes
categorias: conceitos básicos de interpretação e lingüística, conceitos básicos de modelagem
de objetos, conceitos de especificação, conceitos de arquitetura e regras de conformidade
[31][35].
Segue a descrição sucinta dessas categorias:
•

Conceitos básicos de interpretação: São conceitos de interpretação aplicáveis a
qualquer tipo de linguagem, sendo:
 Entidade: qualquer coisa real ou abstrata de interesse;
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 Proposição: fato ou estado que envolve uma ou mais entidades;
 Abstração: retira detalhes para simplificar o modelo;
 Átomo: menor nível de abstração possível;
 Sistema: qualquer coisa de interesse composta de partes;
 Arquitetura: regras de estrutura e inter-relacionamento dos sistemas.
•

Conceitos de lingüística: Relacionam a sintaxe de qualquer linguagem aos
conceitos de interpretação, sendo:
 Termo: forma lingüística para representar uma entidade;
 Sentença: forma lingüística com um ou mais termos que relacionam
várias entidades.

•

Conceitos básicos de modelagem: são definidos na norma conceitos gerais que
independem da linguagem utilizada, visto estarem relacionados à existência e
atividades do modelo, sendo estes:
 Objeto: modelo de uma entidade;
 Comportamento: conjunto de ações e estados do objeto;
 Ações: eventos que ocorrem com objetivos específicos;
 Interface: abstração do comportamento do objeto que interage com
outros objetos;
 Estado: condição do objeto em um determinado momento.

•

Conceitos de especificação: São conceitos que devem ser utilizados durante a
especificação de sistemas ODP, sendo os principais [13]:
 Composição: interação de dois ou mais objetos para compor um outro
objeto em um nível de abstração diferente;
 Compatibilidade comportamental: são objetos com comportamentos
compatíveis que podem ser substituídos um pelo outro sem impacto ao
sistema, segundo critérios previamente definidos;
 Tipos e classes: tipo é a característica de um conjunto de elementos
que compõem uma classe;
 Template: especificação detalhada das características de uma classe;
 Hierarquia de classes: estrutura hierárquica de classes, em que a classe
superior é a superclasse e as inferiores subclasses;
 Refinamento: processo de detalhamento de uma especificação;
 Instanciação: procedimento que implica na produção de um objeto a
partir de um template determinado.
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•

Conceitos de arquitetura: São conceitos relacionados à arquitetura dos sistemas
ODP, sendo os principais [35][13][34]:
 Grupos: conjunto de objetos agrupados por razões estruturais ou por
terem comportamentos com características similares;
 Domínio: grupo com características e comportamentos particulares e
que são controlados pelo mesmo objeto autoridade;
 Nome: elemento necessário para distinguir e permitir ter seus
componentes acessados no sistema distribuído;
 Contrato: acordos que coordenam as cooperações e interações de um
conjunto de objetos e que especificam obrigações, permissões,
proibições e expectativas envolvidas;
 Conexões (Binding): permitem a cooperação entre interfaces de objetos
por meio do estabelecimento de um contexto contratual abstrato que
define os comportamentos envolvidos.

•

Regras de conformidade: As regras de conformidade dentro do RM-ODP são
extremamente importantes, visto que visam garantir que os sistemas implantados
correspondam à especificação da arquitetura desenvolvida [57].
O registro de conformidade identifica os pontos de conformidade na especificação
e o comportamento que deve satisfazer esses pontos, e somente ocorre onde
houver possibilidade de executar os testes, ou seja, em princípio, nos sistemas
reais implementados [35].
As regras de consistência do RM-ODP, que envolvem as especificações, suportam
quatro tipos de pontos de referência de conformidade, que são utilizados para a
realização dos testes e permitem identificar os comportamentos do sistema
implementado, visto que avaliam o grau de conformidade com a especificação.

3.1.5 Arquitetura ODP
Segundo a ISO/IEC10746-1[35], os sistemas distribuídos podem ser bastante extensos e
complexos, com diversos aspectos e influências externas a serem considerados para seu
desenvolvimento, o que exige que um padrão de estruturação seja otimizado para garantir o
sucesso de sua implementação.
O RM-ODP busca soluções para essas questões por meio de uma arquitetura orientada para
dois segmentos que se completam: a definição dos pontos de vista e as regras de
transparência distribuída, que englobam as funções ODP. [44]
A especificação dos pontos de vista identifica elementos e estruturas do sistema [44], por ser
uma forma de abstração dos aspectos de processamento distribuído. Cada ponto de vista
provê abstrações do sistema em diferentes aspectos, definidos separadamente, porém inter-
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relacionados e consistentes, em termos de uma linguagem, com conceitos e regras de
estrutura definidos e adequados para aquele determinado ponto de vista. [57]
As linguagens utilizadas para expressar cada uma dessas visões são especificadas de modo
abstrato no RM-ODP. O padrão define os requisitos que uma linguagem deve ter para
especificar um sistema ODP, segundo uma visão específica, mas não impõe o uso de uma
linguagem particular. Desse modo, cada visão pode ser especificada com notação própria e
reflete um estilo arquitetural. Entretanto, as especificações para cada visão não são estanques
por serem dependentes umas das outras.[13] [44] [57]
Elementos de uma visão relacionam-se com elementos de outras visões com consistência, de
modo que a arquitetura descrita possa ser analisada e construída coerentemente. [35]
3.1.6 Visão Empresa
Este ponto de vista busca especificar o escopo, propósito e políticas de um sistema ODP
dentro da perspectiva dos negócios de uma organização,o que envolve regras, processos e
objetivos do negócio no ambiente com o qual o sistema ODP interage e opera, inclusive
usuários humanos.
A estrutura básica da visão empresa inclui os seguintes aspectos:

•

Proposta e objetivos: Identificar a razão do sistema e a sua aplicação no negócio
analisado, definindo um conjunto de objetos que buscam um objetivo, suas
atividades, os processos com que o sistema participa e suas interações dentro do
negócio [57];

•

Escopo: Conjunto de regras e comportamentos associados aos objetos do sistema;

•

Comunidades: São constituídas de objetos-empresa ou funções da empresa que
realizam atividades, conforme as políticas definidas, e que têm um objetivo em
comum;

•

Políticas: São guias e regras estabelecidas que podem mudar a qualquer tempo de
forma dinâmica, usualmente descrevendo aspectos relativos à permissão,
proibições e obrigações dos aspectos dos objetos-empresa na realização de suas
ações e comportamentos [57];

•

Objeto-empresa: é um objeto na empresa que assume uma função;

•

Federações: Constituem tipos particulares de comunidades, nas quais diferentes
grupos/objetos cooperam para atingir um determinado objetivo, mas que
respondem a autoridades diferentes. [44]

33

3.1.7 Visão Informação
Define a semântica da informação e do processamento da informação em termos de uma
configuração de objetos, de seus comportamentos e contratos com o ambiente em que opera,
especificando a natureza e a estrutura dos dados no sistema ODP.
Esse ponto de vista pode ser definido em três tipos de esquemas que capturam a semântica, a
estrutura e os relacionamentos no decorrer do processamento do sistema. Esses esquemas
são: [44]
•

Esquema Invariante: Expressa o relacionamento entre objetos-informação, os
quais devem ser sempre verdadeiros para todos os comportamentos válidos do
sistema;

•

Esquema Estático: Define os estados característicos dos objetos-informação em
um determinado ponto no tempo;

•

Esquema Dinâmico: Especifica como a informação se altera e flui no transcorrer
do tempo.

3.1.8 Visão Computação
Especifica a decomposição funcional de um sistema ODP em objetos que interagem via
interfaces, mas com transparência dos mecanismos que suportam a distribuição. Apresenta as
interações complexas entre objetos de aplicação descritos por objetos de ligação.
Este ponto de vista auxilia na captura dos objetos e de seus detalhes de interação, ao prover
as bases necessárias para o desenvolvimento das linguagens de especificação, da linguagem
de programação e dos mecanismos de comunicação com total desempenho e de forma
consistente, o que garante o inter-relacionamento aberto e a portabilidade dos componentes.
Os objetos computação encapsulam suas funcionalidades, comunicando-se por meio de
interfaces computacionais, o que garante as estruturas de sistemas distribuídos e, ao mesmo
tempo, protege o investimento dos softwares existentes. [34]
O ponto de vista computação é composto dos objetos-computação, das interfaces
computacionais e dos modelos de conexão, descritos a seguir:

•

Objetos computação: representam as aplicações distribuídas, visto serem
definidos de forma genérica e compostos por interfaces computacionais,
comportamentos e requisitos externos;
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•

Interfaces computacionais: Executam os pedidos de serviço dos objetoscomputação e, conforme suas características, podem ser de [37]:
 Interface de sinal: é caracterizada pela comunicação unidirecional
iniciada por um objeto computacional e respondida por outro objeto
(iniciador envia sinal para o respondedor);
 Interface de operação: caracteriza-se por interações entre um objetocliente e um objeto-servidor que podem ser de interrogação ou de
anunciação. A interação de anunciação é composta de uma invocação
iniciada pelo cliente requerendo uma função do servidor. A
interrogação é o processo de anunciação, seguido de uma segunda
interação de terminação, iniciada pelo servidor, que responde a
solicitação do cliente.
 Interface de fluxo: é uma seqüência de interações entre um objeto
produtor e outro consumidor.

iniciador

sinal

respondedor

sinal
cliente

evocação

servidor

operação
terminação
produtor

fluxo

fluxo

consumidor

Figura 6 – Interfaces computacionais do RM-ODP: Fonte: [16]

•

Modelos de computação: Definem os meios de comunicação pelos quais as
interfaces dos objetos-comunicação interagem e podem ser explícitos ou
implícitos.

Portanto, os objetos-computação garantem a execução dos aplicativos de forma distribuída,
interagindo com outros objetos por meio das interfaces cujas características e regras são bem
definidas e que utilizam como meio de comunicação as conexões.
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3.1.9 Visão Engenharia
Define os mecanismos e as funções necessárias para suportar a interação distribuída entre
objetos em um sistema ODP e especifica um modelo para a infra-estrutura de um sistema
distribuído, do modo mais independente possível da semântica da aplicação.
Basicamente o ponto de vista computação preocupa-se com o quando e o porquê das
interações dos objetos, enquanto que o ponto de vista engenharia se concentra no como essas
interações ocorrem, o que gera, como conseqüência, a existência de diversos relacionamentos
e interligações entre as descrições de ambos os pontos de vista.
Os objetos computacionais são identificados no ponto de vista engenharia como objetos
básicos de engenharia, e os objetos de conexão computacionais, sejam implícitos ou
explícitos, são visíveis como canais ou conexões locais. [34]
O escopo do ponto de vista engenharia aponta três elementos fundamentais: o objeto básico
de engenharia, a estrutura gerencial que aperfeiçoa o relacionamento dos objetos distribuídos
e a estrutura de comunicação por meio dos canais de comunicação, que oferecem
transparência aos objetos que estejam interagindo no sistema distribuído [13].
Ainda no ponto de vista engenharia, são definidas algumas regras de estruturação dos OBE
que são [16]:

•

Cluster: é um agregado de OBE que compartilha um mesmo espaço de
endereçamento. Um OBE especial no cluster (Gerente de Cluster - GCL) provê
uma interface de gerenciamento para o cluster. É a unidade de migração do ODP;

•

Cápsula: é um agregado de clusters. Um OBE especial na cápsula (Gerente de
Cápsula - GCL) provê uma interface de gerenciamento para a cápsula. É a
unidade de alocação de recursos do ODP;

•

Nó: é composto de um conjunto de cápsulas e de um núcleo. No ODP, o nó
representa uma unidade de processamento, armazenamento e comunicação.

Com relação à estrutura de comunicação, os canais de comunicação, que são a realização do
OL (objeto de ligação) na visão de engenharia, são compostos de três objetos básicos de
engenharia de cada lado: stub, binder e adaptador de protocolo. Adicionalmente, um
controlador de canal expõe uma interface única de controle para o canal.

•

Stub: é responsável pelos serviços de apresentação (conversão/compactação de
dados, criptografia, entre outros) do canal. Apresenta uma interface de dados para
o objeto de engenharia no extremo do canal.
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•

Binder: é responsável pelo gerenciamento fim-a-fim do canal. As funções típicas
do binder são: monitoramento do fluxo de informação por meio do canal,
gerência de qualidade de serviço e destruição de seu extremo do canal. Apresenta
interfaces de dados para o stub e adaptador de protocolo.

•

Adaptador de protocolo: é responsável pela comunicação fim-a-fim no canal,
tendo como função típica o estabelecimento e encerramento de conexões de
transporte por meio da rede. Apresenta uma interface de dados para o binder.

Portanto, o ponto de vista engenharia complementa o ponto de vista computação, visto que
define mecanismos e funções necessárias para suportar a distribuição dos objetos
computação.

3.1.10 Visão Tecnologia
Especifica a escolha da tecnologia para um sistema ODP, ao descrever uma forma de
implementação e informações necessárias para testá-lo. [49]
Esse ponto de vista, que está diretamente relacionado ao ponto de vista engenharia, define
um mapeamento entre os objetos e interfaces arquitetados para padrões específicos,
tecnologias, seleção de modelos e desenvolvimento de códigos necessários (Hardware e
Software).
A especificação da arquitetura provê um critério de seleção que auxilia nas escolhas desse
ponto de vista [57].

3.1.11 Funções ODP
As funções ODP são os serviços básicos requeridos para suportar e estruturar as
transparências distribuídas, o que garante um sistema de processamento distribuído e aberto.
O modelo de referência ODP identifica todos os serviços requeridos para suportar as
linguagens computacionais, transparências distribuídas, as linguagens de engenharia e
quaisquer componentes adicionais, por meio da definição de quatro principais categorias de
funções: [57]
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•

Funções de gerenciamento: Garantem a monitoração e avaliação dos objetos da
arquitetura distribuída, o que inclui gerenciamento de nós, gerenciamento de
objetos, gerenciamento de grupos e gerenciamento de cápsulas;

•

Funções de coordenação: Essas funções garantem a coordenação dos objetos de
engenharia e suportam as funções de gerenciamento, o que engloba as funções de
notificação de eventos, controle de configuração, recuperação, desativação,
migração, replicação e transação;

•

Funções de repositório: Tratam as informações dos objetos interfaces e outros
elementos do sistema e incluem as funções de armazenamento, organização,
relocalização e localização de serviços;

•

Funções de segurança: Incluem as funções de controle de acesso, auditoria,
autenticação, integridade, confidencialidade e gerenciamento de senhas.

3.1.12 Transparências distribuídas do RM-ODP
As transparências distribuídas buscam abstrair dos usuários, dos desenvolvedores ou dos
próprios objetos envolvidos na aplicação, os processamentos e serviços internos dos sistemas
distribuídos, dos quais estes não necessitam ter conhecimento, o que facilita e otimiza a
execução das atividades entre os elementos do sistema.
As transparências definidas no RM-ODP são transparências de: acesso, falha, localização,
migração, persistência, relocalização, replicação e transação. [57]

38

3.2 O padrão ANSI / ISA 95 (IEC/ISO 62264-1)
3.2.1

Introdução

A ISA95, com suas cinco partes, é o resultado do esforço concentrado do comitê formado pela
ISA (Instrumentation, System and Automation Society) desde 1998, que vem buscando
solucionar e reduzir problemas complexos identificados com a crescente tendência do
mercado produtivo de: [61] [39]
•

Desenvolver sistemas capazes de reagir rapidamente às necessidades e mudanças
internas e externas das organizações;

•

Reduzir cada vez mais os seus custos operacionais.

Por meio de:
•

Ferramentas e processos que auxiliem as organizações a produzir melhor;

•

Agilidade, flexibilidade e redução contínua de lead-time1;

•

E, mais recentemente, viabilizando a colaboração entre clientes e fornecedores,
por meio da disponibilização imediata de informações cruciais para os integrantes
da sua cadeia de produção e distribuição.

No primeiro momento, uma solução simples de padronização pode ser desenvolvida, porém o
fato é que em nas organizações do mundo moderno, os sistemas de produção e manufatura
são organizados de maneira distinta e utilizam de forma heterogênea os sistemas de
informação (automação, controle da manufatura e gestão do negócio). [81]
Sendo assim, mesmo internamente, as organizações apresentam sistemas, fabricantes e
usuários diferentes, e estes sistemas estão em constante evolução. Nesse sentido, o ponto
inicial para a garantia da total integração entre os níveis envolve um forte trabalho na
definição de requisitos e padronizações relacionadas à troca de informações e interfaces de
comunicação entre os diversos sistemas de informações que compõem a cadeia produtiva das
organizações.
3.2.2

Conceituação da norma

Os sistemas de informação, como já abordado no capítulo 2, estão distribuídos nas
organizações em níveis hierárquicos, conforme suas responsabilidades, funcionalidades e
tempo de execução. Para garantir que a cadeia produtiva atinja o desempenho desejado por
meio de redução de custos e otimização dos processos, alcançando a excelência operacional, a
organização deve ter condições de utilizar e integrar, de forma completa, transparente, ágil e
consistente, as informações de todos os níveis e de todos os sistemas que compõem a cadeia
produtiva ou que são críticos para ela.[52]
1

É o tempo de processamento de um pedido, desde o momento em que é colocado na empresa, até o momento em que o produto é entregue
ao cliente.
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Nesse sentido, o principal objetivo da ISA95 é a integração efetiva entre negócio e
manufatura (B2M), o que garante a interação necessária entre os níveis hierárquicos, ou seja,
garante que as trocas de informações, as funcionalidades e os domínios estejam bem definidos
nas empresas, sem gerar impactos desnecessários para a organização (Ex: custos, retrabalho),
e levando em conta a heterogeneidade dos sistemas envolvidos. [15]
Esse objetivo é alcançado pela definição de interfaces que permitam essa integração, por meio
da definição de conceitos, da formalização de terminologias, modelos e escopo funcional das
camadas dos níveis de informação, fundamentais para a integração colaborativa e transparente
na organização. [01] [52][51]
A padronização, definida na norma, busca:

•

Enfatizar as melhores práticas de integração entre sistemas de controle da
manufatura e sistemas de negócios, considerando as atividades de todo o ciclo de
vida desses sistemas;

•

Poder ser aplicada na integração entre sistemas existentes de manufatura e
negócios e;

•

Poder ser aplicada independente do nível de automação nas organizações.

E busca prover os seguintes benefícios: [06] [01]

•

Reduzir o tempo do usuário na introdução de um novo produto em todos os níveis
da cadeia de produção;

•

Permitir que desenvolvedores forneçam ferramentas apropriadas para a
implementação de integração entre B2M;

•

Permitir que os usuários identifiquem melhor suas necessidades;

•

Reduzir os custos da automação dos processos de manufatura;

•

Otimizar a cadeia produtiva;

•

Reduzir os esforços do ciclo de vida da engenharia no desenvolvimento de
integração B2M.

Para o desenvolvimento da norma, algumas premissas foram adotadas: [06] [15]
•

O método deve ser completo o bastante para lidar com a maioria das interações
existentes entre os sistemas;

•

O método deve ser capaz de separar os processos de negócios dos processos de
manufatura, de modo a diminuir a complexidade da integração;

•

O método deve ser independente de qualquer sistema ou fabricante específico de
negócios e de fabricação.
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A ISA95 segmenta o SIC em cinco níveis: os níveis 0,1 e 2 relacionados ao controle e
automação de chão de fábrica; o nível 3, ao controle das operações de manufatura; e o nível
4, à gestão dos negócios da empresa. [08]
A base fundamental da norma para garantir a integração das camadas de produção e dos
negócios da organização está relacionada com quatro principais itens:

•

Terminologia consistente: alicerce para comunicação desde o usuário final até os
fornecedores, passando por toda a cadeia produtiva;

•

Modelo de informações consistente: base para a comunicação consistente entre
sistemas;

•

Modelo consistente de operações: base para garantir a clareza nas funcionalidades
do sistema e como as informações devem ser utilizadas;

•

Consistência no contexto das mensagens: base para garantir a eficácia na troca de
informações entre processos e aplicações.

Para garantir a estruturação dessa base fundamental na especificação de sistemas de
integração, a norma está dividida em cinco partes1:

1

•

ANSI/ISA 95.00.01 - Parte 1- 2000: Enterprise – Control System Integration:
Models and Terminology: Definições gerais da norma apresentando os modelos e
as terminologias aplicadas;[06]

•

ANSI/ISA 95.00.02 - Parte 2- 2001 : Objects attributes of Manufactury Control
System : Detalhamento dos atributos dos objetos apresentados na parte 1;[07]

•

ANSI/ISA 95.00.03 - Parte 3 -2005: Object Models for Manufacturing
Operation Management: Definições dos objetos aplicados no nível 3;[08]

•

ANSI/ISA 95.00.04 - Parte 4 - Draft 3 - 2005: Object Models and Attributes of
Manufacturing Operations Management: Detalhamento dos atributos dos objetos
apresentados na parte 3;[04]

•

ANSI/ISA 95.00.05 - Parte 5 - Draft 8 – 2005: Business to Manufacturing
Transations: Detalhamento das transações dos domínios definidos na parte 1. [05]

No anexo II, é mostrado um esquema de relacionamento das figuras apresentadas neste capítulo. O objetivo é apoiar o entendimento dos
conceitos teóricos da norma ISA95 e a navegabilidade entre as figuras da dissertação.
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Na Figura 7, apresenta-se a abrangência de cada uma das partes da norma, que são
detalhados na seqüência.

Ver
Figura 2
e Anexo II

Figura 7 - Abrangência das partes da norma ISA95. [10]

3.2.3

ISA95 – 2000 -Parte 1: Enterprise – Control System Integration: Models and
Terminology

A Parte 1 é fundamental e base para o desenvolvimento da integração entre o ambiente B2M,
visto ser o alicerce conceitual dos modelos e terminologias para a aplicação das demais partes
da norma.
O principal ponto abordado e o que garante o sucesso de uma perfeita integração B2M é a
definição precisa dos limites de escopo, fronteiras e responsabilidades entre os níveis
hierárquicos. Outro ponto relevante é a identificação das funções importantes executadas nos
sistemas de informação que compõem esses níveis e que precisam ser compartilhadas.
A abordagem do padrão definido pela ISA95 é baseada em múltiplos modelos que definem as
funções e integrações associadas com os sistemas B2M. [66]
O princípio básico é prover informações e modelos em múltiplos níveis de detalhes e
abstrações, em que cada nível de abstração acrescenta mais detalhes ao nível anterior. A
norma descreve os modelos por meio de definições, termos, funções, estrutura, objetos e
mensagens, ou seja, um conjunto de conceitos e modelos consistentes para atingir o objetivo
proposto.
Na figura 8, é mostrado de forma gráfica, exatamente como esses múltiplos níveis de
detalhamento e abstração dos modelos são definidos.
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Ver
Figuras
7, 9 e
Anexo II

Figura 8 – Níveis de abstração e detalhamento definidos pela ISA95. [06]

A estruturação desses modelos segue os seguintes passos: [67]

•

1° passo: inicia-se com a definição dos domínios referentes aos sistemas de
controle da manufatura e aos sistemas de negócio;

•

2° passo: definição das funções e atividades realizadas em cada domínio traçado
no passo anterior;

•

3° passo: Identificação das funções e atividades destacadas que são de interesse
para o sistema em questão;

•

4° passo: consiste na definição do fluxo de informação entre as funções de
interesse, o que pode ocorrer intradomínio ou interdomínio;

•

5° passo: definidos esses itens, a norma propõe compor as funções de interesse em
categorias de informações, o que permite desse modo definir as informações em
forma de modelos orientados a objetos, diferenciados por categorias;

•

6° passo: detalhamento dos modelos orientados a objetos das categorias de
informações.

Dessa forma, a apresentação dessas definições caracteriza-se por três modelos básicos:
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•

Modelo de hierarquia;

•

Modelo de fluxo de dados;

•

Modelo de objetos.

Esses modelos são detalhados no decorrer do texto, quando é apresentada a seqüência de
execução da sistemática apresentada.
3.2.3.1 Interfaces de relacionamento
A definição dos domínios e das atividades de interesse permite identificar as interfaces e
relacionamentos entre as funcionalidades e, conseqüentemente, entre os ambientes B2M.

Ver
Figura 8 e
Anexo II

Figura 9 - Exemplo de definição das interfaces entre domínios. [06]

Na Figura 9, é possível observar:

•

O limite entre os domínios de negócios e da manufatura (traço grosso em cinza);

•

As funções de interesse em cada domínio (círculos em cinza);

•

Os fluxos de informações de interesse entre os domínios (traços finos contínuos);

•

As demais funções não definidas na norma (círculos em branco).

Como complemento, na Figura 10, é apresentada uma visão geral das demais partes da norma
e os escopos definidos em cada uma delas, o que possibilita verificar claramente os limites de
responsabilidade de cada parte da norma em relação aos domínios, funções de interesse e
fluxo de informações.
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Ver
Figura 9
e Anexo II

Figura 10 - Definição das fronteiras, funções e fluxos de cada parte da ISA95. [06]
A identificação desses itens é parte fundamental na definição de sistemas que integrem B2M,
o que permite aos desenvolvedores uma visão objetiva e clara do escopo e dos limites de
responsabilidade, referentes aos domínios e suas funcionalidades.
3.2.3.2 Modelo Hierárquico
O modelo hierárquico define que as operações envolvidas com o SIC são segmentadas em
níveis, a fim de se orientar adequadamente as funções e responsabilidades de cada nível de
atividade do negócio, identificando as fronteira entre estes. Destaca-se em tais níveis a
questão da escala de tempo relacionada ao tratamento das informações, na qual se têm
tratamentos com períodos menores que um segundo (sistemas de controle de campo), até
planejamentos mensais e semestrais.

Ver
Figura 8
e Anexo II .

Figura 11 - Estrutura hierárquica dos sistemas de informação na indústria [08]
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Os critérios para introduzir ou considerar que determinada funcionalidade faz parte do
domínio da manufatura são apresentados no item 3.2.5 e são aplicados na definição das
atividades desses domínios e, conseqüentemente, nos demais níveis: superiores e inferiores.
Considerado esses critérios, a norma define que o nível 4 tem as seguintes responsabilidades,
coerentes com as já definidas no item 2.2.8:

•

Coletar e manter inventários dos estoques de matéria-prima e de produto acabado;

•

Coletar e manter arquivos dos bens de processo e de produção;

•

Coletar e manter arquivos de controle de qualidade para relatos aos clientes;

•

Coletar e manter arquivos históricos de equipamentos com o fim de planejar
manutenções preventivas e preditivas;

•

Estabelecer cronograma básico do plano de produção a médio e longo prazo;

•

Modificar o plano básico de produção em função de mudanças nos recursos
disponíveis;

•

Controlar a disponibilidade de fontes de energia e requisitos de manutenção;

•

Promover pesquisa, desenvolvimento e engenharia;

•

Planejar as capacidades em relação às necessidades;

•

Realizar interface com áreas de vendas, marketing e relacionamento com clientes.

Para o nível 3, no qual estão os sistemas de controle da manufatura, as atividades definidas
são:

•

Alocação de recursos;

•

Despacho de produção;

•

Aquisição e organização de dados;

•

Gerenciamento de qualidade;

•

Gerenciamento de processos;

•

Planejamento e rastreabilidade de produção;

•

Analise de desempenho;

•

Escalonamento de produção;

•

Controle de documentos;

•

Gerenciamento de mão-de-obra;

•

Gerenciamento de manutenção.

As funções dos níveis 0,1 e 2 englobam a automação e os sistemas do chão de fábrica e são:
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•

Supervisão dos processos;

•

Operação dos processos;

•

Controle e automação dos processos;

•

Instrumentação dos processos.

Na parte 1 da norma, há detalhes de cada um desses itens em termos de descrição, atribuições
e responsabilidades. [06]
3.2.3.3 Modelo funcional de fluxo de dados
O modelo de fluxo de dados apresenta as funções de interesse envolvidas na integração B2M,
em que se detalha o fluxo de informações que ocorre na fronteira dos domínios.
A norma utiliza a notação definida por Yourdon Demarco1 [06] para apresentar o fluxo de
dados.
Na Figura 12, é apresentado esse modelo de fluxo de dados que não reflete uma estrutura
única, visto que pode ser adaptado conforme as necessidades das empresas em termos de
alocação das funções nos diferentes grupos.

Ver
Figuras 8,9
e Anexo II

Figura 12 - Modelo de fluxo de dados funcional entre domínios. [06]
1

Adaptado de STRUCTURED ANALYSIS AND SYSTEM SPECIFICATION de Demarco - 1978 - Prentice Hall
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Englobam esse modelo as seguintes funções e subfunções: [06]
•

1.0: Processamento de Ordem (Ordens de produção para pedidos de clientes);

•

2.0: Escalonamento de Produção;

•

3.0: Controle de Produção;

•

4.0: Controle de Energia e Materiais;

•

5.0: Compras;

•

6.0: Gerenciamento de Qualidade;

•

7.0: Controle de inventários de produto;

•

8.0: Contabilidade e custos de produção;

•

9.0: Expedição de produção (despachos);

•

10.0: Gerenciamento de manutenção;

•

Marketing e Vendas (Entidades externas);

•

Pesquisa, desenvolvimento e engenharia (Entidades externas).

Sendo que, considerado o modelo hierárquico apresentado na Figura 11 e a fronteira definida
na área em verde da Figura 12, tem-se a recomendação da norma:
Funcionalidades que compõem o nível 4:
•

Funções (1.0), (5.0), (8.0), (9.0), Engenharia e Marketing/Vendas.

Fazem fronteira e podem ter suas funções e subfunções compartilhadas ou divididas entre os
domínios do nível 3 e 4:
• Funções (2.0), (4.0), (7.0) e (10.0).
Funcionalidades que compõem o nível 3:
•

Funções (3.0) e (6.0).

É importante mostrar que as funções que estão na fronteira e que podem ser compartilhadas
e/ou divididas entre os níveis podem também ser absorvidas por um domínio de forma
integral, dependendo do nível de complexidade de cada processo e de cada sistema de
informação, conforme discutido no item 2.2.8. e 2.3.
A parte 1 da norma detalha cada funcionalidade de interesse, identificada no modelo
funcional em linguagem descritiva, e também apresenta em seu anexo D (Figuras D-16 a
D28) o complemento do modelo geral com subfunções em forma de fluxo de dados.
Como exemplo, o detalhamento de fluxo de dados que inclui as funções e subfunções de
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interesse dos domínios envolvidos segue na Figura 13, na qual a função de Controle de
Produção é detalhada no modelo funcional, o que engloba as interações e dados trocados
intradomínio e interdominío.

Ver
Figura 12
e Anexo II

Figura 13 - Exemplo: Modelo de fluxo de dados - Controle de Produção .[06]
As informações detalhadas no modelo1 de fluxo de dados incluem: [15]

1

•

Produção efetiva;

•

Estoque de produtos prontos;

•

Confirmação de ordem de compra;

•

Previsão a curto/médio e longo prazo de materiais, energia e produtos;

•

Ações de manutenção;

•

Solicitações de manutenção;

•

Conhecimento de produtos e de processos;

•

Cronograma de produção;

•

Inventário de materiais e energia;

•

Capacidade de produção;

•

Padrões e exigências de clientes;

•

Resultados de garantia de qualidade;

Funções dentro dos quadrados representam Entidades Externas que interagem com as funcionalidades do sistema.
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•

Desempenho dos custos de produção;

•

Pedidos em andamento;

•

Informações técnicas de manutenção;

•

Cronograma de remessa de produto;

•

Dados de processo;

•

Padrões e métodos de manutenção;

•

Objetivos e custos de produção.

O nível de detalhamento apresentado pela norma permite facilmente identificar funções,
responsabilidades e interações de determinada atividade e domínio com os demais sistemas.

3.2.3.4 Modelo de Objetos:
O modelo de objetos busca, por meio de categorias de informação, identificar objetos que são
comuns aos vários fluxos de dados descritos no item anterior, o que simplifica e otimiza a
modelagem dos sistemas e sua implementação no ambiente industrial.
Os quatro grupos de informações relacionados ao gerenciamento de produção que se
identificam por categorias são: [24]

1

•

1º Informação para definição do produto: dados dos recursos necessários e da
segmentação da produção, de forma a delinear a forma como fabricar determinado
produto;

•

2º Informação da capacidade de produção: indicação de quais recursos existem e
estão disponíveis; capacidades de materiais, pessoas e equipamentos, tanto a curto
quanto a médio prazo;

•

3º Informações de planejamento1 da produção: define a seqüência, os prazos, o que
deve ser feito e utilizado para produzir o produto.

•

4º Resposta de produção: define o que realmente foi produzido, o que foi utilizado
e os resultados obtidos;

Considerado que Planejamento e Escalonamento da produção têm o mesmo significado.
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As três primeiras categorias são definidas na parte 1 da norma, e a quarta foi incluída na
aprovação da parte 3 da norma. O modelo de categorias de informação é mostrado na Figura
14, exemplificando o inter-relacionamento entre os domínios.

Ver
Figura 8
e Anexo II .

Figura 14 - Categorias de informação - Gerenciamento da Produção. [08]
A partir das categorias de informações, são definidos os modelos de objetos que contemplam
os possíveis segmentos de informação, trocados entre os domínios ou intradomínio. De modo
geral, nem todas as aplicações utilizam todos os objetos relacionados, o que depende do grau
de complexidade e de automação de cada empresa.
Existem nove grupos de modelos de objetos definidos, sendo que a composição de todos os
objetos pode ultrapassar 50 objetos distintos. Os nove modelos de objetos são modelos de:

•

Capacidade de produção;

•

Capacidade do segmento de processo;

•

Pessoal;

•

Equipamentos;

•

Materiais;

•

Segmentos de produção;

•

Informações para definição do produto;

•

Desempenho de produção;

•

Planejamento de produção.

Por questões práticas é apresentado apenas o modelo relacionado ao Planejamento de
produção, com alguns objetos definidos, tais como objetos de:
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•

Planejamento de produção;

•

Requisitos de produção;

•

Parâmetros de produção.

Segue, na Figura 15, o exemplo desses objetos descritos.

Ver
Figura 14
e Anexo II .

Figura 15 - Modelo de categoria de informação - Planejamento de Produção. [07]
Cada classe e pacote vistos no modelo apresentam os atributos e as funções necessárias para
garantir que todas as informações relacionadas ao planejamento de produção possam ser
compartilhadas entre as funcionalidades dos sistemas B2M.

3.2.4

ISA 95 – Parte 2: 2001 : Objects attributes of Manufactury Control System [07]

Apresenta os atributos dos objetos da parte 1 da norma, utilizados na troca de informações
entre os diferentes sistemas e base de dados. Esses atributos são definidos com grau de
detalhamento tal que possibilite a definição das interfaces compatíveis entre B2M.
Os atributos dos objetos compõem um conjunto mínimo de informações, independentemente
do tipo de organização industrial e dos produtos que se deseja produzir. Em casos em que seja
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necessário definir informações adicionais específicas do segmento ou produto, essas podem
ser incorporadas em forma de propriedades, o que permite, assim, flexibilidade e
expansibilidade dos modelos, de acordo com a necessidade do usuário.
O detalhamento das informações envolvidas na integração B2M é apresentado utilizando
linguagem de objetos e em forma de tabelas e incluem os seguintes atributos principais:

•

Identificação do objeto: garante que se utilize em todo o modelo de informação,
uma única identificação ID (Identification) para o determinado objeto, o que evita,
assim, que referências a um objeto sejam realizadas de formas distintas nos
domínios ou nos sistemas da organização. É importante salientar que o ID do
objeto refere-se somente aos objetos que compõem o conjunto de informações
trocadas entre as funcionalidades ou entre os domínios e que não é uma
identificação global ou de base de dados.
Geralmente, objetos que pertencem a um objeto, ou seja, elementos de agregação
que não sejam referenciados no modelo de forma isolada não requerem ID.

•

Tipos de dados: assim como os atributos, são representações abstratas e definem
como a informação é representada, por exemplo:
 Um atributo pode ser representado numericamente em uma aplicação e
como string em outra;
 Uma data/hora pode ser representada no formato padrão ISO em uma
implementação e ,no formato de calendário, em outro, ou;
 O relacionamento pode ser representado por dois campos (tipo e
chave) em uma tabela de dados ou por um tag específico na linguagem
XML (Extensible Markup Language).
Outros exemplos desses atributos de tipos de dados são: Hora de Início, Hora de
Fim, Data da Geração, Tipo de Elemento, Quantidade, Unidade, entre outros.

As tabelas que definem os atributos dos objetos são compostas pelos campos: Nome do
atributo, Descrição do atributo e um exemplo do atributo.
O modelo de objetos relacionado ao planejamento de produção, que foi mencionado no item
3.2.3.4, e exemplificado na Figura 15, é, então, detalhado nessa parte da norma. Agrega-se ao
modelo inúmeros atributos, com a função principal de englobar todas as informações
possíveis e necessárias nas transações entre as funcionalidades do domínio, bem como para os
sistemas de outros domínios.
Como exemplos, são apresentados, na Figura 16, vários atributos do modelo da Figura 15
(Planejamento de Produção), com suas respectivas descrições.
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Figura 16 - Atributos do modelo de objeto - Capacidade de Produção. [07]
Os modelos de objeto detalhados com seus atributos pela parte 2 da norma são os nove
mencionados no item 3.2.3.4.[20]
A padronização dos atributos das classes dos modelos de objetos auxilia na formalização dos
sistemas que compõem a integração B2M, visto que garante, independentemente da
tecnologia ou do sistema envolvido, que as informações sejam trocadas de forma padronizada,
transparente e com consistência.
3.2.5

ISA95 - Parte 3-2005: Object Models for Manufacturing Operation Management [08]

São definidos nessa parte da norma os modelos das atividades realizadas no gerenciamento
das operações de manufatura, que ocorrem no nível 3 das camadas do SIC. Essas atividades
incluem a identificação de algumas informações que são trocadas entre as atividades ou
funcionalidades de interesse intradomínio, ou seja, internamente no nível de controle da
manufatura.
Essas atividades e interações na camada de nível 3 estendem os modelos da MESA, para
incluir todas as atividades envolvidas nas operações de manufatura, o que visa garantir
padronização.
O principal objetivo é suportar os sistemas de operação e gerenciamento da manufatura, para
fazer com que sejam capazes, além de integrar as transações com os sistemas de negócios do
nível 4, de realizar a função principal do nível 3, ou seja, de coordenar e gerenciar em tempo
real os sistemas de controle produtivos. [20]
Segundo a parte 3 da ISA95[08], a gestão operacional na manufatura engloba as atividades
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manufatureiras que coordenam pessoal, material, equipamentos e energia, na conversão de
insumos e outras partes, em produtos. Incluem atividades que podem ser realizadas por
equipamentos físicos, esforço humano e sistemas de informação.
Os critérios utilizados pela norma para que se definam as atividades que compõem e/ou
estejam envolvidas com a manufatura, ou nos níveis abaixo do nível 4, são:

•

Se a atividade é crítica para a segurança da planta;

•

Se a atividade é crítica para a eficiência da planta;

•

Se a atividade é crítica para a disponibilidade da planta;

•

Se a atividade é crítica para a qualidade do produto;

•

Se a atividade é crítica para garantir o atendimento a normas e regulamentos de
órgãos competentes, tais como os órgãos ambientais, ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas), entre outros.

Seguindo os critérios acima mencionados, as atividades de gestão da manufatura tratadas na
parte 3 da norma são representadas pelas funções contidas na linha delimitada pela espessura
pontilha em laranja claro na Figura 17 [08] [01]. Esse conceito de fronteira já foi mencionado
no item 2.3 e 2.2.8.
A parte 3 da norma aplica também a técnica de segmentação por categorias, o que permite
maximizar o uso dos modelos de objetos.
Os modelos dessas categorias são reproduzidos na definição das atividades de cada um deles,
que são representados pelos círculos em azul, na Figura 17. Essas categorias de gestão
operacional são:
•

Gestão operacional da produção: engloba o Controle de Produção e o
Escalonamento de Produção;

•

Gestão operacional da manutenção: engloba o Gerenciamento da Manutenção;

•

Gestão operacional da qualidade: engloba os Certificados de Qualidade;

•

Gestão operacional de estoques: engloba o Controle de Inventário do Produto e o
Controle de Material e Energia.

É importante ressaltar que esse modelo, descrito e apresentado na Figura 17, não reflete uma
estrutura organizacional de negócios de uma companhia, mas sim um modelo de atividades.
Diferentes empresas podem utilizar diferentes responsabilidades e distribuição dentro do
conceito apresentado, como já mencionado no item 3.2.3.3. Figura 12.
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Figura 17 - Segmentação das atividades de manufatura em categorias. [08]
A partir das categorias de informação definidas para o segmento de manufatura, a norma
propõe modelos de atividades genéricos, conforme ilustrado na Figura 19, detalhando as
transações de informações internas à determinada categoria e também as fronteiras entre os
demais domínios superiores e inferiores. Um exemplo, na Figura 18, busca detalhar as
atividades da área de gestão operacional da produção. [08] [03] [15]

Figura 18 - Modelo de atividades de manufatura - Gestão Operacional da Produção. [08]
A parte 3 da norma define e inclui, no modelo original de categorias de informação da parte 1,
a categoria de informações de Desempenho\Resposta de Produção, conforme mencionado no
item 3.2.3.4.
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O modelo geral de atividades relacionando todos os quatro modelos de gestão do nível de
manufatura é apresentado na Figura 19.

Figura 19 - Modelo geral de atividades que contempla as categorias do nível 3. [08]
A linha pontilhada em azul que cruza as atividades estabelece a fronteira entre os domínios e
é discutida na seqüência do texto.
3.2.5.1 Definição das fronteiras entre B2M
Com a segmentação das atividades de interesse da camada de manufatura em categorias,
surge a necessidade de definir as atividades trocadas entre essas categorias, o que é
fundamental quando se necessita especificar os sistemas que compõem o nível 3 do modelo
hierárquico. Na Figura 20, são apresentadas as transações que ocorrem intradomínio de
manufatura e são mostradas, de forma precisa, as fronteiras e informações entre os modelos
de gestão do nível 3 e do nível 4.

Figura 20 – Transações entre as categorias do nível de manufatura. [08]
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A definição da fronteira entre os domínios, conforme apresentado nos itens 2.3 e 2.2.8 deste
trabalho, é um fator importante para sucesso na integração B2M. A principal barreira, como já
mencionado, está na possibilidade de compartilhamento das funções e até mesmo na migração
entre os domínios.
A ISA95 identifica cinco principais cenários referenciados de A até E, e apresentados na
Figura 21. O conceito reflete a flexibilidade do deslocamento da fronteira entre os níveis 3 e
4 e permite que, dependendo do contexto e dos sistemas da organização, determinadas
funcionalidades de interesse migrem entre os escopos de manufatura e gestão do negócio.
Cada fronteira reflete um cenário organizacional, conforme mostrado no exemplo:
•

Fronteira A: Nesse caso, somente a atividade de “gerenciamento de definição da
produção” é considerada crítica para qualidade, segurança, conformidade,
confiabilidade e eficiência do sistema de produção da organização, visto que passa
a fazer parte do nível 3. Todas as demais atividades passam a fazer parte do nível 4
e compõem os sistemas de gestão do negócio.

Da mesma forma, as demais fronteiras estão diretamente atreladas a fatores como:
•

Obrigações definidas pelas agências reguladoras;

•

Atividades do ramo de produção ou do negócio;

•

Objetivos e metas da organização;

•

Estrutura de produção e distribuição das linhas de fabricação;

•

Estrutura de sistemas de informação da organização.

O conceito da fronteira posicionada, conforme a letra E da figura 21, mostra a condição mais
crítica, em que todas as atividades são consideradas importantes no contexto da organização e
necessitam serem geridas pelo domínio de controle da manufatura.

Figura 21 - Flexibilidade de deslocamento da fronteira B2M. [08]
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No capítulo 4, considera-se a fronteira (E) como limite de responsabilidade entre os domínios,
assim como é abordada pela norma.
3.2.6

ISA95 –2005 Parte 4 Draft 3 : Object Models and Attributes of Manufacturing
Operations Management [04]

A parte 4 da norma, que ainda está em desenvolvimento (Draft, 3 de Janeiro de 2005), busca
definir e descrever os modelos de objetos e de atributos das informações que são trocadas
entre as categorias de gerenciamento das operações de manufatura ,definidas na parte 3 da
ISA95, ou seja, trata das comunicações intradomínio de nível de controle da manufatura.
Na Figura 19, é possível identificar as categorias de gerenciamento e as atividades
(representadas pelos círculos na cor abóbora) que se inter-relacionam no sentido horizontal
dentro do nível de controle da manufatura.
A parte 4 da norma também busca complementar os modelos de objetos definidos na parte 1,
quando lhe adiciona mais detalhes, porém sem alterar as definições iniciais da norma.
Estão incluídos nesse complemento as definições do escopo interdomínio, não definidas nas
outras partes da norma, referentes às categorias de gestão da manutenção, da qualidade e de
inventário.[04]
Todos os modelos de objetos para essas novas categorias são definidos na parte 4, o que
complementa a parte 1.

3.2.7

ISA95 –2005 -Parte 5 Draft 8: Business to Manufacturing Transations [05]

Essa parte da norma, também em desenvolvimento bastante acelerado, define um conjunto
comum de transações, mensagens e ações que devem ser utilizadas na comunicação entre os
sistemas dos níveis 3 e 4, na troca de dados que contemplam os modelos de objetos [01].
As transações devem consistir de uma seqüência de mensagens, em que cada mensagem deve
implementar e apresentar uma estrutura definida, contendo uma área para o sujeito ou o objeto
onde estão as informações/atributos. As ações associadas à mensagem devem estar na área de
ações. O campo de informações utilizados no início de uma transação deve ser determinado
por um conjunto de verbos a serem aplicados na condução dessa transação.
A norma define três modelos diferentes de transação:
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•

O modelo de publicação (PUBLISH): segundo o qual o proprietário1 do dado
publica esses dados para os usuários dos dados;

•

O modelo de requisição (PULL): segundo o qual o usuário dos dados os requisita
do provedor de dados;

•

O modelo de solicitação (PUSH): segundo o qual o provedor dos dados solicita
uma ação (processamento, modificação ou cancelamento) dos dados para outro
usuário.

A estrutura da mensagem segue o modelo definido na figura 22, devendo conter: [05]

•

Área de aplicação: Identificação da fonte da mensagem e tipo de mensagem;

•

Área de dados: Área da ação e área do proprietário dos dados.

Figura 22 – Estrutura típica para conjunto de dados trocados. [05]
3.2.7.1 Área de aplicação
Nesta área carrega-se a informação que a aplicação necessita para saber a ordem de execução
da transação. Essa área contempla informações como o endereço do emissor, indicação de
confirmação, dados de data e hora da mensagem, conforme exemplo na Figura 23.

Figura 23 – Detalhamento da estrutura típica de identificação da informação [05]
1

O proprietário dos dados é utilizado para identificar a aplicação que tem a responsabilidade de garantir as regras de consistência.
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3.2.7.2 Área de dados:
Esta área é composta pelas sub-áreas do objeto e das ações e garante, de forma combinada,
que a mensagem definida seja entendida e considerada única no sistema.
Um exemplo claro da troca de mensagens em uma transação pode ser identificado na Figura
24, seguindo o modelo PULL.

Figura 24 – Exemplo de troca de informações (verbos GET e SHOW). [05]
Para que as interações sejam realizadas de forma padronizada, é definida uma lista de
possíveis verbos (ações) para os três modelos de transação comentados.
Como o exemplo apresentado na Figura 24, temos o verbo enviar (GET) que é utilizado em
requisições de informação para um ou mais objetos e cuja ação de retorno é o mostrar
(SHOW) que contempla as informações solicitadas.
3.2.7.3 Transações, semântica e critérios.
A cláusula 5 da norma detalha a interação e a semântica para todos os verbos definidos, o que
inclui a respectiva seqüência temporal de ocorrência entre os domínios.
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Na cláusula 6, são definidos todos os grupos de mensagens possíveis nas transações que
devem ocorrer na comunicação entre os modelos de objetos, definidos na parte 1 e detalhados
na parte 2.
Por fim, no anexo A da norma, são apresentados os modelos de transações e os diversos
cenários de negócios possíveis nas trocas de informações entre os nível 3 e nível 4.
Como exemplo de cenário, é apresentado na Figura 25 o modelo de transação para a mudança
no Planejamento de Produção, em que as transações ocorrem entre o MES e o ERP.[05]

Figura 25 – Modelo Push and pull para mudança de Planejamento de Produção. [05]
São definidos pela norma os seguintes cenários, relacionados com as interações entre ERP e
MES:
•

Planejamento, desempenho e capacidade de produção;

•

Mudança de planejamento de produção;

•

Cancelamento de planejamento de produção;

•

Desempenho diário de produção;

•

Planejamento diário de produção;

•

Mudança de planejamento, geradas por alteração de capacidade de produção.
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3.3 Resumo do capítulo
3.3.1 Norma ANSI / ISA 95
A ISA95 não define como deve ser desenvolvido o sistema, mas sim quais as terminologias,
os requerimentos funcionais e as informações que devem ser utilizadas, de forma a garantir a
interface transparente e flexível entre os níveis de controle da manufatura e gestão. A
especificação é definida de maneira abstrata e em forma de modelos e objetos, o que permite
aos fornecedores e usuários o seu próprio desenvolvimento e implementação.
O modelo completo proposto pela norma pode ser apresentado de forma gráfica, conforme
exposto na Figura 26. [29][67][06][07][08][04][47]

Nível de
gestão dos
negócios
Nível 4

Fronteira
entre os níveis
hierárquicos

Definições
de
Produção

Capacidade
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Produção
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Planejamento
de
Produção
Desempenho
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Gerenciamento
de Operações da
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manufatura
Nível 3

Gerenciamento
de Operações de
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Gerenciamento
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Manutenção
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Gerenciamento
de Operações da
Qualidade

Gestão de
Qualidade

Modelos de
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informações

Modelo de
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Figura 26 - Arquitetura dos modelos da ISA95. [Fonte: Própria]
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3.3.2 Norma RM-ODP
O RM-ODP define uma padronização para maximização dos recursos computacionais
orientados para a distribuição de processamento de forma transparente, flexível e que atendem
aos requisitos de sistemas abertos. Os pontos de vista propostos pela norma garantem a
definição de sistemas com nível de abstração tal que permita a interpretação das necessidades
do negócio sem a necessidade de conhecer o detalhe da aplicação, visto que são estruturados
em conceitos e fundamentos claramente definidos.
Na Figura 5 do capítulo 3, é apresentada de forma simplificada a estrutura do modelo definido
pela norma.
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4

PROPOSTA DE COMPLEMENTARIDADE E DEFINIÇÃO DO ROTEIRO

4.1 Introdução
No capítulo 3, foram apresentados os conceitos teóricos de ambos os modelos (ISA95 e RMODP), o que permite visualizar que, apesar dos modelos buscarem a integração de sistemas,
apresentam objetivos e abordagens arquitetônicas distintas.
Enquanto o RM-ODP proporciona um framework padronizado para a implementação de
quaisquer sistemas heterogêneos de processamento distribuído e aberto, a norma ISA95 busca
definir domínios, fronteiras, interfaces, funções e informações direcionadas para a integração
específica entre B2M, não importando a forma como esses sistemas são especificados e
implementados.
Nesse sentido e considerando os itens mencionados no tópico 1.3 do capítulo 1, temos:
•

Os sistemas de integração B2M são especificados pelas equipes de automação
baseados na ISA95, em conjunto com especialistas dos processos produtivos e
profissionais da área de tecnologia da informação;

•

Os desenvolvedores do sistema necessitam receber a especificação de forma
padronizada, como, por exemplo, utilizando os conceitos do RM-ODP.

A partir desta perspectiva, este capítulo apresenta a análise da norma ISA95, identificando os
pontos que possibilitem definir as visões do RM-ODP. O objetivo é permitir que o sistema
desenvolvido seja baseado na ISA95, porém, especificado conforme as visões do RM-ODP e
que atenda ao cenário exposto anteriormente.
Tal identificação converge na elaboração do roteiro de complementaridade entre os modelos,
para a aplicação na integração B2M.
A aplicação desse roteiro garante que todos os envolvidos com o negócio (desenvolvedores de
sistemas, gestores da organização, coordenadores de produção, equipe técnica de manutenção
e outros), tenham a visualização em âmbito global do contexto em que cada sistema de
informação que compõe a organização está enquadrado, ou seja, a arquitetura, as interações e
estruturas internas de cada uma das funcionalidade dos sistemas e seus impactos no resultado
do negócio.
Como já mencionado, as normas foram desenvolvidas com diferentes propósitos, o que gera
desvios no momento da identificação dos itens que se relacionam, ou seja, itens do RM-ODP
que não possam ser definidos diretamente pela aplicação da norma ISA95 (Ex: definição de
usuários e políticas). Esses itens são identificados com base em experiência na indústria e nas
referências bibliográficas relacionadas aos sistemas B2M (referências bibliográficas) e podem
ser utilizados para melhorar o detalhamento da norma em futuras revisões.
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4.2 Diferenças entre as abordagens e objetivos das normas
É fundamental identificar os diferentes objetivos, abrangência e fundamentos dos modelos
estudados, o que permite extrair e compartilhar o máximo de recursos na definição do roteiro
de complementaridade.
A tabela 1 apresenta as diferentes abordagens e o que se busca entre elas:
Tabela 1 - Abordagem das normas ISA95 e RM-ODP
Descrição

Modelo ODP

Modelo ISA95

Hipótese

Objetivos:

Suporte na implementação de

Padronização que garante a

Modelagem de sistemas para

quaisquer sistemas

integração efetiva de B2M

integração B2M utilizando a

heterogêneos de

através da definição clara de

padronização da ISA95

processamento distribuído e

responsabilidades e

juntamente com os conceitos

aberto, através de um

principalmente o modelo de

do RM-ODP. Unem-se

framework padronizado de

informações trocadas entre

definições específicas para um

conceitos bem definidos.

sistemas.

segmento a conceitos
abrangentes de qualquer
aplicação.

Abordagem

Baseada na definição de

Baseada em modelo

Os domínios, áreas funcionais,

arquitetural:

diversos pontos de vista com

hierárquico,segmentado por

fronteiras, fluxos de dados e

determinado grau de

domínios, com as áreas

modelos de objetos orientam

abstração, suportados por

funcionais especificamente

na especificação das

regras, funções e pelos

definidas e detalhadas para

abstrações das visões do RM-

fundamentos do modelo, e

cada segmento, suportados

ODP.

norteados pelo objetivo e

elo modelo de objetos e de

regras do negócio.

fluxo de dados.

Fundamentos

• Modelagem orientada a
objetos;
• Especificação de sistemas
por partes, em diferentes
pontos de vista, porém
inter-relacionados;
• Estrutura do sistema que
permite transparência
distribuída para aplicação;
• Estrutura que garante
conformidade de acesso
entre sistemas;

Fonte: Própria

• Fundamentação na
modelagem orientada a
objetos;
• Fluxo de dados
funcionais;
• Funções e operações de
interesse;

A segmentação por domínios,
responsabilidades e fronteiras
da ISA95 permite definir
partes da especificação de
sistemas (visão). Os fluxos de
dados, categorias de interesse
e modelos de objetos auxiliam

• Categorias de

na definição de outras partes

informação;

do sistema. O conjunto final se
inter-relaciona tanto pela
ISA95 quanto pelo RM-ODP.
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4.3 Detalhamento da proposta de complementaridade ISA95 e RM-ODP
A hipótese de complementaridade proposta guia-se pelo mapa apresentado na Figura 27, no
qual é mostrado em que direção a norma ISA95 contribui para a definição dos pontos de vista
empresa e informação do RM-ODP.
Modelo de descrição do sistema:
Aplicação integrada das normas para delineamento
dos SIC na elaboração dos pontos de vista.

Proposta: Roteiro capaz de auxiliar na definição
de sistemas que integrem manufatura e gestão,
alinhados com os pontos de vista do RM-ODP.

Modelo ODP: Definir
sistemas abertos e
distribuídos

ISA S95: Definir sistemas
que integrem manufatura e
negócios

Visão Empresa:
Objetivos, Domínios,
Federações, Atividades,
Políticas e regras.

Modelo Hierárquico
(Domínio, funções, escopo,
restrições)

Visão Informação:
Semântica e Esquemas

Modelo Funcional
(interações, informações,
fluxos, estrutura de dados)
Modelo de Objetos
(Categorias,
atributos,classes)

Visão Computação:
Objetos, interfaces e
modelos computacionais

Modelo de transações e
mensagens
(modelos de interações e
ações)

Visão Engenharia: Objeto
básico de engenharia e
regras de estruturação

Modelo Funcional
(funcionalidades e subfuncionalidades)

Regras de conformidade e transparência
Definições de Especificação e arquitetura

Arquitetura, terminologias, categorias e modelos.

Figura 27 – Mapa do fluxo de complementaridade ISA95 e RM-ODP.

O detalhamento dessa hipótese de complementaridade é apresentado nos itens 4.4 a 4.7, em
que cada visão do RM-ODP se relaciona com um conceito ou definição da ISA95.
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4.4 Visão Empresa: Detalhamento da complementaridade ISA95 com RM-ODP
RM-ODP: Objetivo e propósito do sistema na perspectiva do negócio;
ISA95: O objetivo e escopo das atividades de cada nível hierárquico estão definidos
no item 5.1.1 (nível 4) e item 5.1.2 (nível 3). É fundamental ressaltar que, como
mencionado no item 2.2.7 , fig. 2 (Hierarquia dos grupos de sistemas de informação
nas organizações), cada nível hierárquico pode ter mais de um sistema e, portanto, os
escopos e objetivos podem ser subdivididos por sistemas, dependendo da
organização e da estrutura de determinado negócio .
Exemplos de objetivos e atividades dos níveis 3 e 4 definidos no modelo:
• (Nível 4) Estabelecer um planejamento básico de produção da planta;
• (Nível 3) Estabelecer cronograma de produção e detalhamento para cada área
incluindo transportes, manutenção e necessidades do processo.
Item da ISA95: Parte 1: Item 5.1.1 e 5.1.2.

RM-ODP: Interações e operações;

VisãoEmpresa

ISA95: A norma define as interações no modelo de fluxo das figuras D16 a D28 e
apresentando interações entre todas as funcionalidades (objetos) de todos os
domínios. Essas interações são textualmente detalhadas no item 6.2 da norma.
Exemplos:
Planejamento de Produção envia capacidade de produção para Balanço de processo
e controle de produtos.
O exemplo mostra a interação entre o Controle de produção (define e envia a reserva
de capacidade de produção) e o Planejamento de produção, que faz parte de outra
comunidade no sistema.
Item da ISA95: Parte 1: Anexo D16 a D28 e Item 6.2.

RM-ODP: Federações;
ISA95: Algumas federações podem ser definidas no modelo de fluxo de dados
caracterizados pelas federações externas.
No modelo funcional do item 6 da parte 1, são definidos como entidades externas
quaisquer componentes que não façam parte das fronteiras dos níveis 3 e 4 dos
sistemas de informações e que, de alguma forma, interajam com o sistema.
No anexo D, figuras D-16 a D-28, a norma define várias entidades externas que
podem ser consideradas federações, tais como:
• Companhia de transportes;
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•
•

Funções de Contabilidade;
Fornecedores e Vendedores;

Porém, quando se deseja modelar os sistemas de cada nível hierárquico, pode-se
considerar que os sistemas do nível 3 são federações (Outros pacotes de sistemas),
quando relacionados aos sistemas do nível 4 e vice-versa, ou seja, tratam-se os
sistemas separados por domínio, para determinar a integração.
Item da ISA95: Parte 1: Item 6, Tabela D-XI e Anexos D-16 a D-28

RM-ODP: Comunidades;
ISA95: A norma ISA não menciona relação com comunidades, tais como usuários
do sistema que podem ser, por exemplo, os operadores de processo, técnicos de
manutenção, controladores de estoque, laboratoristas, entre outros. Esse é um desvio
identificado na complementaridade da ISA95 e do RM-ODP.
Como a norma busca definir os sistemas de controle da manufatura e gestão do
negócio em nível de integração, considera-se que as operações e interações ocorridas
sejam basicamente entre sistemas, de forma computacional e automática, sem a
intervenção humana, fato pelo qual a norma não aborda usuários.
VisãoEmpresa

De qualquer forma, os sistemas de nível 3 e 4 interagem com usuários, supervisores,
compradores, vendedores, controladores, técnicos de manutenção, em que cada um
tem determinado nível de acesso aos sistemas e liberdade de alteração e inserção de
dados.
Item da ISA95: Não aborda.

RM-ODP: Regras, políticas, contratos;
ISA95: Políticas/regras/comportamento: A norma não discute itens relacionados às
políticas e regras entre os sistemas B2M.
Basicamente as regras envolvidas relacionam-se à semântica da informação, aos
tempos de resposta das informações solicitadas e às consistências dos dados
trocados.
Esses parâmetros são inerentemente tratados pela norma quando ela define modelos
de objetos e semântica na troca de informações.
Como sugestões, podem ser estabelecidos contratos com:
• Regras para solicitação de informações não disponíveis;
• Regras para troca de informações incompletas;
• Tempos mínimos entre atualização das informações;
• Limitações e controle de acesso às informações.
Item da ISA95: Não aborda.
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RM-ODP: Classes de Objetos;
ISA95: As classes de objetos que compõem o sistema são definidas nas figuras D-16
a D-28 da norma parte 1, em que são detalhadas as atividades e os comportamentos
textualmente, no item 6.1 e 6.2 da norma parte 1 (definidos por entidades).
VisãoEmpresa

Exemplo: PLANEJAMENTO DE OPERAÇÃO (Figura D-19 no item 3.4) é
detalhado no item 6.1.3.3 da norma. As funções do objeto (Planejamento de
Operações) incluem:
• Definição de planejamento de curto prazo de produção, baseado no
cronograma de produção;
• Verificação do planejamento contra a disponibilidade real de materiais e
capacidade de armazenagem.
Item da ISA95: Parte 1: Anexo D16 a D28 e Item 6.1 e 6.2.

4.5 Visão Informação: Detalhamento da complementaridade ISA95 com RM-ODP
RM-ODP: O ponto de vista Informação define:
•
•
•
•

Semântica e processamento da informação;
Atividades e transações dos objetos no ambiente em que opera;
Natureza e estrutura dos dados;
Transações de estados válidos.

ISA95: A parte 5 da norma define a semântica do processamento da informação,
incluindo as atividades e transações de estado dos sistemas que compõem o
framework entre os nível 3 e o nível 4.

VisãoInforma
ção

Na parte 1 da norma, definem-se os modelos de objetos de informação (Item 7),
baseados em distribuição por categorias (Figura 6), cujos objetos-empresa fazem
parte ao compor as funções de interesse.
O item 7 tem como principal objetivo garantir padronização, de forma que todas as
informações, natureza e estrutura dos dados estejam especificados e delimitados.
A parte 2 da norma apresenta o detalhamento dos objetos de informações ao
contemplar os dados, atributos e definições para a formalização das informações.
Na figura 15 desta dissertação, é apresentado um modelo de categorias de
informação e, no exemplo a seguir, tem-se o modelo de objeto-informação
relacionado à necessidade de equipamento para determinada atividade no segmento
de manufatura.
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Item da ISA95: Parte 1: Item 7 (Modelos de Objetos) / Parte 2: Detalhes e atributos
dos modelos de objetos / Parte 5: Semântica e transações.

RM-ODP: Esquema invariável;
ISA95: A norma não aborda diretamente esse aspecto, porém pode-se entender,
conforme mencionado no capitulo 2, item 2.1.6, que os componentes presentes no
nível 0 do SIC podem ser caracterizados como integrantes da informação invariável.
VisãoInforma
ção

Item da ISA95: Não aborda.

RM-ODP: Esquema estático;
ISA95: O esquema estático pode ser definido utilizando os modelos de objetos
propostos no item 7.2, da parte 1 e detalhados na parte 2 da norma, em que cada
categoria de informação detalhada abrange todos os aspectos e informações, e
apresenta diversas funcionalidades dos sistemas envolvidos com o B2M.
A parte 2 da norma define as características, atributos e estados dos objetos de
informação em um determinado ponto no tempo. Exemplificação no item 4.10, da
parte 2 da norma e mencionado no item 3.2.3.4 e 3.2.4 desta dissertação.
Cada sistema envolvido no B2M utiliza-se de um ou mais modelos de objetos para
troca de informações. Cada modelo é composto de diversos pacotes, classes e
subclasses, visto que cada um contempla informações características relativas a
determinado segmento de informação do ambiente de manufatura e de gestão.
Exemplo na Figura 4 parte 3. Ver figuras 15 e 16 desta dissertação.
Item da ISA95: Parte 1: Item 7.2 (Modelos de categorias) /
Parte2: Detalhes e atributos dos modelos de objetos / Parte 3: Modelos do nível de
manufatura RM-ODP: Comunidades.
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RM-ODP: Esquema dinâmico;

VisãoInformação

ISA95: O esquema dinâmico é definido na parte 5 da norma (Anexo A) que define
como as informações se alteram e fluem no transcorrer do tempo entre os sistemas
dos domínios (níveis 3 e 4). São definidos vários cenários que consideram diversos
modelos de troca de dados e de tipos de informações trocadas. (Ver figura 25 desta
dissertação).
Item da ISA95: Parte 5: Anexo A: Cenários, modelos de interação, semântica e
transações.

4.6 Visão-Computação: Detalhamento da complementaridade ISA95 com RM-ODP
RM-ODP: Visão-Computação define:
•
•
•

A decomposição funcional do sistema em objetos computacionais;
Interfaces computacionais que garantem a interação entre objetos
computacionais;
Modelos computacionais que definem os comportamentos das interfaces;

ISA95: Considerando que cada funcionalidade e cada subfuncionalidade,
especificadas no Anexo D- figuras 16 a 28 da norma ISA, podem estar distribuídas
nos diversos níveis hierárquicos e que cada qual executa atividades especializadas,
os objetos-computação,como decomposição funcional do sistema, podem ser
definidos para cada subfuncionalidade da ISA95.

VisãoComputação

Como exemplo, a subfuncionalidade "Escalonamento de Produção", definida no
item 2.4, da figura D-18, do anexo D da norma ISA, configura um objeto
computacional encapsulando funções, conforme mostrado a seguir :

Item da ISA95: Parte 1:Anexo D-16 a D-28.
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RM-ODP: Interfaces Computacionais;
ISA95: Esta dissertação propõe que os três tipos de interfaces computacionais
especificados pelo RM-ODP podem ser definidos pelos modelos de transação da
parte 5 da norma ISA95, visto que se considera, então:
•
•
•

ISA95 modelo "PUBLISH" corresponde à interface de fluxo do RM-ODP;
ISA95 modelo "PUSH" corresponde à interface de operação do RM-ODP;
ISA95 modelo "PULL" corresponde à interface de sinal do RM-ODP;

Os modelos de transação definidos pela ISA95 utilizam os três tipos de transações,
exatamente para garantir o detalhamento da semântica e a interação entre as
funcionalidades e subfuncionalidades envolvidas.
.
Um exemplo de definição das interfaces computacionais que aplica a ISA95 é
mostrado a seguir:
• T1= interface de sinal (modelo PULL);
• T2= interface de operação (modelo PUSH);
• T3= interface de fluxo (modelo PUBLISH).

VisãoComputação

Esse exemplo apresenta a comunicação entre dois objetos-computação que
apresentam os três tipos de interfaces computacionais, mas o objeto pode apresentar
somente um ou dois tipos de interface. A ligação entre os objetos pode ser primitiva,
ou seja, sem a necessidade de um artefato específico de interconexão (conforme
modelo apresentado), ou composta (conforme exemplo a seguir) para os casos em
que os objetos não estejam na mesma aplicação e necessitem de um artefato especial
de ligação denominado (OL- Objeto de Ligação):
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Item da ISA95: Parte 5: Item 4.2.4.
RM-ODP: Modelos Computacionais;
ISA95: Os modelos computacionais do RM-ODP identificam as interfaces
computacionais e definem os comportamentos e ações dessas interfaces nas
interações entre os objetos computacionais. Cada interface deve possuir uma
determinada assinatura que é composta pelo nome da interface, tipo de interface,
regras do objeto, conjunto de ações e serviços, parâmetros das interações e as
informações trocadas.
Esta dissertação propõe que o principal parâmetro da assinatura de cada interface
pode ser definido aplicando os "verbos e suas interações", definidos na ISA95, parte
5, conforme exemplo a seguir:
• Interface de operação = Modelo PUSH com os verbos (PROCESSAR em
conjunto com RECONHECER, ALTERAR com RESPONDER, CANCELAR e
CONFIRMAR);
• Interface de sinal = Modelo PULL com os verbos ( MOSTRAR em conjunto
com RECEBER e CONFIRMAR);
• Interface de fluxo = Modelo PUBLISH com os verbos ( SYNC ADICIONAR,
SYNC ALTERAR, SYNC APAGAR e CONFIRMAR);

Visão
Compu
tação

No verbo PROCESSAR, pode-se selecionar se o verbo RECONHECER deve retornar
sempre ou nunca, assim como os verbos RECONHECER e RESPONDER podem
retornar que a ação foi aceita,rejeitada ou modificada.
O verbo CONFIRMAR pode retornar sempre, nunca ou somente quando ocorrer um
erro de execução da ação.
Portanto os seguintes modelos de transação das assinaturas de cada interface,
definidos no RM-ODP, podem ser definidos pela ISA95, visto que o estereótipo
<<VC>> significa Visão-Computação e o termo seguinte está relacionado à
transação da interface:
• Interface de operação = <<VC_Assinatura_Anunciação>>, ou pode-se
utilizar do tipo interrogação aplicando <<VC_Assinatura_Invocação>> que deve
retornar <<VC_Assinatura_Terminação>>;
• Interface de sinal = <<VC_Assinatura_Sinal>>;
• Interface de fluxo = <<VC_Assinatura_Fluxo>>.
Dessa forma, segue um exemplo1 dessa proposição em que é demonstrado como se
podem definir os comportamentos da interface - operação que estabelece
comunicação entre dois objetos computacionais, aplicando os verbos PROCESSAR e
RECONHECER da ISA95 nas transações INVOCAÇÃO e TERMINAÇÃO do
conceito de INTERROGAÇÃO do RM-ODP:

1

Notação do diagrama baseada na referência bibliografia [19]
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<<VC_Assinatura_Interface_Operação>>
I_Planejamento_Produção_Interrogação

(OC1-Objeto
Computação 1)

<<VC_Assinatura_Invocação>>
PROCESSAR ( I_Dados_Planejamento): Parâmetro_Planejamento
PROCESSAR ( I_Dados_Planejamento): Necessidade_Material

OC1

(OC2-Objeto
Computação 2)

PROCESSAR ( I_Dados_Planejamento): Segmento_Produção

OC2
<<VC_Assinatura_Interface_Operação>>
I_Planejamento_Produção_Interrogação
<<VC_Assinatura_Terminação>>

VisãoComputação

RECONHECIMENTO ( Aceito ): Parâmetro_Planejamento
RECONHECIMENTO( Modificado): Necessidade_Material
RECONHECIMENTO ( Rejeitado ): Segmento_Produção

{: <<VC_Assinatura_Interface_Operação>>
Tipo=Operação
Objeto=Cliente}

{: <<VC_Assinatura_Interface_Operação>>
Tipo=Operação
Objeto=Servidor}

Item da ISA95: Parte 5: Texto e Anexo A: Cenários, modelos de interação,
semântica e transações;

4.7 Visão Engenharia: Detalhamento da complementaridade ISA95 com RM-ODP
RM-ODP: Mapeamento dos OCs (Objetos Computacionais) em OBEs (Objetos
Básicos de Engenharia)
ISA95: Conforme define o RM-ODP, os OBEs podem ser mapeados pelos OCs
definidos na visão computação, conforme exemplo a seguir:

VisãoEngenharia
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Sendo que ainda podemos mapear a visão-computação e a visão-engenharia
resumidamente, conforme o exemplo seguinte:

OBE2

OBE1

OC1

stub

stub
contr.
de canal

OL

binders

protocol adapters

OC2

canal

transparência

rede

Item da ISA95: Parte 1: Item 7 (Modelos de Objetos) / Parte 2: Detalhes e atributos
dos modelos de objetos / Parte 5: Semântica e transações.
Visão
Engenharia

RM-ODP: Clusters, cápsulas e nós.
Segundo as definições do RM-ODP, esta dissertação propõe, para as definições dos
Clusters,cápsulas e nós da visão-engenharia, as seguintes interações:

ISA95: Clusters: Ao se agregarem algumas subfuncionalidades de uma determinada
funcionalidade principal que seja compatível, pode-se compor um Cluster. Um
exemplo pode ser apresentado:

GCL

OBE1
OBE2

OBEn

CLUSTER
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ISA95: Cápsulas: Concomitante à composição dos Clusters, as cápsulas são
compostas pelos diversos Clusters, o que configura a funcionalidade completa
proposta pela ISA95. Um exemplo é apresentado abaixo:
Apagar,recuperar
GCP=Gerente
de Cápsula

MES

(3.1) Engenharia
Suporte
Processo

(3.3) Controle de
Operações

GCP
GCL

GCL

CLUSTER

CLUSTER

(3.2)
Manutenção
(3.4)
Planejamento de
Operações

1

2

CÁPSULA
(3.0) Controle de Produção

RM-ODP

ISA-95

Visão
Enge
nharia

ISA95: Nós: As diversas funcionalidades principais definidas na ISA95 podem, ou
não, configurar um nó. Nesta dissertação, considera-se que as funcionalidades que
compõem o nível 4 (Gestão do Negócio) fazem parte de pelo menos um nó e que as
demais que compõem o nível 3 (Controle da Manufatura) fazem parte de pelo menos
outro nó.
É importante destacar que a definição do ponto de vista-engenharia depende da
distribuição e que se podem segmentar as funcionalidades em diversos nós conforme
a necessidade da organização.
Exemplo: O sistema de informação ERP configura um nó com as diversas cápsulas,
com seus clusters. O sistema MES segue a mesma linha.

CÁPSULA

núcleo

NÓ - ERP

CÁPSULA

núcleo

CÁPSULA

NÓ - MES

CÁPSULA
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RM-ODP: Canal (Stub, Binder e Adaptador de Protocolo).

Visão
Enge
nharia

ISA95: O Canal, por ser a realização do objeto de ligação na visão-engenharia não
pode ser definido pelos conceitos da ISA95, pois essa não abrange nenhum conceito
relacionado com as definições do RM-ODP. Por isso, durante a conclusão do
modelo de engenharia, os canais de comunicação devem ser definidos pela equipe de
projetos juntamente com o cliente.

O detalhamento apresentado considera exclusivamente as definições de ambas as normas,
cabendo alguma adaptação e adequação para a aplicação proposta. Dessa forma, no item 4.9 a
seguir, é apresentado o roteiro que foi estruturado a partir da complementaridade proposta nos
itens 4.4 a 4.7, com a formalização dos relacionamentos identificados.
4.8 Ferramenta de auxílio na definição das interações e das fronteiras
Conforme mencionado nos objetivos desta dissertação, foi desenvolvida uma planilha baseada
na norma ISA95 que auxilia a definir as funções compartilhadas entre os níveis, o que altera o
escopo de responsabilidades de cada sistema.
A planilha foi elaborada tendo como base todas as funcionalidades, subfuncionalidades,
interações e fluxos do anexo D (parte 1) da ISA95, e identifica todas as funcionalidades
discutidas, apresenta os inter-relacionamentos e permite que o usuário defina em qual domínio
e subsistema tal funcionalidade se acomoda. Para a definição desses domínios, a planilha
baseia-se na Figura 2 e item 2.2.8, desta dissertação.
O objetivo é auxiliar na definição da arquitetura do sistema e no posicionamento nos interrelacionamentos, o que visa facilitar a elaboração dos pontos de vista do RM-ODP.
Na Tabela 2, é mostrada a estrutura da planilha principal dessa ferramenta.
Tabela 2 - Estrutura da ferramenta de auxílio1.

Fonte: Própria
1

Essa planilha é atualizada automaticamente, conforme as definições realizadas nas planilhas auxiliares 1 e 2.
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Exemplo de utilização da ferramenta:
•

Na elaboração do sistema de integração B2M, os participantes do projeto,
utilizando apenas a planilha, podem definir quais funcionalidades e
subfuncionalidades farão parte de qual domínio e de qual sistema, considerando as
diretrizes da ISA95 já discutidas no item 3.2.5 (Ex: ver círculos vermelhos na
Tabela 3, em que podem ser alterados o sistema e o domínio);

•

A ferramenta incorpora todas as possíveis interações e informações trocadas entre
as subfuncionalidades contidas no anexo D da ISA95 (ver círculos vermelhos na
tabela 2), fazendo com que, após a definição dos sistemas que dependem de cada
organização, as transações já estejam apresentadas, o que facilita no momento da
elaboração das visões empresa e informação;

•

O mesmo mencionado no parágrafo anterior aplica-se para as Federações externas
e para as comunidades que interagem com o sistema, o que está definido no
exemplo da Tabela 4.
Tabela 3 – Planilha auxiliar 1 da ferramenta.

Tabela 4 - Planilha auxiliar 2 da ferramenta.

A planilha completa encontra-se no Anexo I e é utilizada no capítulo 5.
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4.9 Descrição do roteiro
O objetivo deste roteiro é organizar de forma sistemática a complementaridade identificada de
uma maneira estruturada e de fácil entendimento e utilização.[46]
Na figura 28, é apresentada a visão geral do roteiro proposto, dividido basicamente em cinco
fases que são detalhadas na seqüência da descrição do roteiro.

Figura 28 - Roteiro proposto – Complementaridade ISA95 e RM-ODP aplicada na
integração B2M.
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Considerando que:
Representa qualquer tipo de dado ou informação necessária para execução de
determinada fase;
Representa a execução de um processo utilizando as informações recebidas;
Representa os documentos gerados ao final dos processos de cada fase;
Representa o fluxo de informações;
Representa a seqüência de execução de cada fase.

4.9.1

Fase 1: Definição dos sistemas de negócios:

O objetivo dessa fase é definir o SIC da empresa, em termos dos sistemas, subsistemas, níveis
hierárquicos, fronteiras e relacionamentos entre os sistemas. Essa etapa é fundamental, pois
define o escopo de cada funcionalidade que compõe o SIC da organização e estabelece os
limites de responsabilidades e as necessidades de cada sistema, das informações existentes na
empresa.
Essa etapa é composta de quatro atividades propostas, com os seguintes objetivos:
•

Atividade I: Essa etapa especifica o SIC em termos gerais e abrange a definição dos
domínios e dos sistemas que compõem esses domínios da organização. Essa etapa é
fundamental para que se possam estruturar nos sistemas as funcionalidades que serão
executadas.

•

Atividade II: Essa etapa define as funcionalidades que compõem o SIC e é importante,
pois, dependendo da organização, podem-se ter diferentes funcionalidades, em níveis
hierárquicos distintos. Ainda nessa atividade são atribuídas aos sistemas as
responsabilidades das funcionalidades e detalhadas as subfuncionalidades de interesse
dentro dos domínios hierárquicos.

•

Atividade III: Nesse momento, são definidas as fronteiras entre os domínios, e
atribuídas aos sistemas as funcionalidades e subfuncionalidades que estão na zona
nebulosa, ou seja, na zona de interseção entre os níveis. Essa etapa é fundamental para
definir qual sistema é responsável por determinada subfuncionalidade presente na
organização. Esse sistema deve prover todos os recursos e serviços para
implementação dessa funcionalidade,bem como as informações para os outros
sistemas.
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Atividade IV: Definida a fronteira entre os sistemas e dominios, ou seja, as
responsabilidades entre os níveis hierárquicos, podem-se estabelecer os
relacionamentos entre os sistemas, subsistemas e funcionalidades. A definição desses
relacionamentos é o fator orientador para o estabelecimento das comunicações entre os
sistemas.

•

Na figura 29, é apresentado o roteiro da Fase 1 com suas respectivas atividades.

Atividade I
Atividade II
Atividade III
Atividade IV

Identificação
Definição de escopo
interrelacionamentos
e fronteiras

Visão detalhada
SIC

Visão geral SIC

FASE 1 : Definição dos sistemas de negócio

- Norma ISA95
- Reuniões com
cliente

-Artefatos fase 1
atividade I
-Planilha de
auxilio

-Artefatos fase
1 atividade II
-Planilha de
auxilio
-ISA95

-Artefatos
fase 1
atividade III
-Planilha de
auxilio

Definição dos
sistemas e
domínios

Definição dos
sistemas e
detalhamento das
funcionalidades

Definição do
escopo e
fronteiras entre
sistemas

Definição dos
relacionamentos

- Visão Geral SIC;
- Definição dos domínios;
- Definição dos sistemas;

- Visão detalhada do SIC;
- Definição dos sistemas;
- Definição das funcionalidades;
- Definição dos compartilhamentos;

-Arquitetura dos sistemas;
- Responsabilidades;
-Fronteiras entre dominios;

-Diagrama de pacotes dos
relacionamentos entre
sistemas;

Figura 29 - Roteiro proposto – Fase 1: Definição dos sistemas de negócio
O detalhamento das atividades da fase 1, relacionando as entradas necessárias, atividades
internas e saídas obtidas, segue nos itens de 4.9.1.1. até 4.9.1.4.
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4.9.1.1 Fase 1: Atividade I: Definição dos sistemas e dos domínios:
Tabela 5 - Roteiro – Fase 1: Atividade I: Definição dos sistemas e domínios
Entradas
- ISA95 fig. 3 parte
1 (detalhada na fig.
2 parte 3);
- ISA95 item 5.1.1 e
5.1.2;
- Reuniões com
clientes.

Atividades
-Descrição dos sistemas e domínios
(Editor de texto)
-Diagrama com Visão geral do SIC
(Ferramenta de modelagem UML)

Saídas
- Diagrama de
pacotes com os
sistemas e domínios
envolvidos;
- Especificação dos
objetivos e escopo
dos sistemas.

4.9.1.2 Fase 1: Atividade II: Visão detalhada do sistema de informação:
Tabela 6 - Roteiro – Fase 1: Atividade II: Visão detalhada do sistema de informação.
Entradas

Atividades

Saídas

- Diagrama com o
SIC (artefato da
Fase 1 Atividade 1);

-Integrar ao SIC, definido na Fase 1, atividade 1, as
funcionalidades definidas na ISA95 – figura 5,
distribuídas por domínio.
(Ferramenta de modelagem UML);

- Diagrama de
pacotes com o
modelo detalhado
do SIC;

- Utilizar a planilha de auxílio em conjunto com as
reuniões com clientes para definir o modelo
detalhado do SIC, já com as funcionalidades
atribuídas aos sistemas, definindo também as
funcionalidades compartilhadas que estão na
fronteira entre os sistemas, utilizando a ISA95 parte
1- capitulo 6 -Anexo D-XI
(Ferramenta de modelagem UML);

- Diagrama com
modelo detalhado
do SIC
incorporando os
sub-sistemas e
funcionalidades;

- ISA95 - figura 5;
- ISA95 - parte 1
Capitulo 6 - Anexo
D-XI;
- Planilha de auxílio
(Anexo I da
dissertação).

4.9.1.3 Fase 1: Atividade III: Definição do escopo e das fronteiras entre os sistemas:
Tabela 7 - Roteiro – Fase 1: Atividade III: Definição do escopo e fronteiras
Entradas

Atividades

Saídas

- ISA95 - parte 1 –
Item 5;

-Definir a fronteira entre os níveis hierárquicos
utilizando a planilha de auxilio e o modelo
detalhado obtido na fase 1 atividade II.
(Ferramenta de modelagem UML);

Diagrama
de
arquitetura
detalhada do SIC
com as fronteiras e
responsabilidade
definidas;

- Modelo detalhado
com sub-sistemas do
SIC (artefato da
Fase 1 Atividade II);
- Planilha de auxílio
(Anexo I da
dissertação).
.

- Agregar as funcionalidades aos sistemas já
segregados pela fronteira definida, gerando a
arquitetura do SIC com as respectivas
responsabilidades conforme a ISA95 parte 1 item 5;
(Ferramenta de modelagem UML);
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4.9.1.4 Fase 1: Atividade IV: Definição dos inter-relacionamentos entre os sistemas:
Tabela 8 - Roteiro – Fase 1: Atividade IV: Definição dos inter-relacionamentos.
Entradas
- ISA95 - parte 1 –
Anexo D16
(detalhado no D-17
a D-28);
- Arquitetura
(artefato da Fase 1
Atividade III);
- Planilha de auxílio.

4.9.2

Atividades

Saídas

-Definir
os
relacionamentos
entre
as
funcionalidades dos diversos sistemas utilizando a
planilha de auxilio e as responsabilidades e fronteira
especificados na fase 1 atividade III..
(Ferramenta de modelagem UML);

- Diagramas de
pacotes dos interrelacionamentos de
cada
sistema
separadamente.

- A planilha de auxilio é baseada no anexo D-16,
que também pode ser utilizado para referência.;
- Os diagramas devem ser segmentados por
sistemas.;

Fase 2: Organização dos processos de negócio (Visão Empresa):

O objetivo dessa fase é definir os elementos, do ponto de vista empresa do RM-ODP, por
meio da ISA95. Esses elementos são: os objetivos,o escopo e as responsabilidades dos
sistemas; as comunidades e federações que interagem com as funcionalidades dos sistemas e
os comportamentos desses componentes entre si, utilizando diagramas de caso de uso.
Essa etapa é composta de cinco atividades propostas, com os seguintes objetivos:
•

Atividade I: Essa etapa especifica os objetivos dos domínios, dos sistemas e
subsistemas que compõem o SIC definido na Fase 1. O escopo, as restrições e as
responsabilidades também devem ser estipulados nessa atividade.

•

Atividade II: Define-se nessa atividade as comunidades que interagem com as
funcionalidades dos sistemas do SIC. A norma ISA95 não aborda as possíveis
comunidades, mas, na aplicação apresentada no capítulo 5, são identificados alguns
exemplos mais comuns.

•

Atividade III: Essa atividade é fundamental, pois permite visualizar as federações que
interagem com os sistemas e, principalmente, define as interações entre os sistemas
por meio de federações de outros sistemas. Essa atividade, em conjunto com a
atividade IV da fase 1, é base para a definição das interações que compartilham as
informações entre os sistemas e as funcionalidades dos domínios.

•

Atividade IV: Essa etapa permite, por meio dos diagramas de pacotes da UML,
apresentar uma visão geral dos sistemas em questão, visualizando suas
funcionalidades, comunidades, federações e entidades externas.
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•

Atividade V: Os diagramas de caso de uso permitem definir os comportamentos das
comunidades e das federações que compõem os sistemas apresentados na atividade 4.

Figura 30 é apresentado o roteiro da Fase 2 com suas respectivas atividades.
FASE 2 : Organização dos processos de negócio (Visão Empresa)

- Norma ISA95
- Ferramenta
de auxilio.
-Artefatos da
fase 1

- Norma ISA95
- Ferramenta de
auxilio.
-Artefatos da
fase 1

- Norma ISA95
- Ferramenta de
auxilio.
-Artefatos da
fase 1

- Artefatos das
definições de
comunidades
e federações
- Artefatos da
fase 1

-Artefatos do
diagrama de
pacotes
-ISA95

- Descrição dos objetivos e
escopo;

Identificação dos
objetivos e escopo
dos sistemas

Identificação e
descrição das
comunidades

Identificação e
descrição das
federações

Definição dos
sistema

Definição das
classes e
Elaboração dos
Casos de uso

- Descrição das
comunidades dos sistemas;

- Descrição das federações
dos sistemas;

- Diagramas de pacote dos
sistemas envolvidos;

-Diagramas de classe;
- Diagramas de caso de uso;

Figura 30- Roteiro proposto – Fase 2: Organização dos processos de negócio (Visão
Empresa).
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4.9.2.1 Fase 2: Atividade I: Definição dos objetivos e do escopo dos sistemas.
Tabela 9 - Roteiro – Fase 2: Atividade I: Definição dos objetivos e do escopo.
Entradas
- ISA95 - parte 1 –
item 5.1.1 e item
5.1.2;
- Arquitetura do
sistema com
funcionalidades e
fronteiras (artefato
da Fase 1 Atividade
III);

Atividades

Saídas

-Descrever os objetivos e escopo de cada sistema e
funcionalidade, a partir da arquitetura definida na
fase 1 atividade III, juntamente com as
especificações da ISA95 parte 1 itens 5.1.1 e 5.1.2.
(Editor de textos);

- Descrição dos
objetivos e escopo
dos
sistemas
e
funcionalidades do
SIC.

4.9.2.2 Fase 2: Atividade II: Descrição das comunidades do sistema.
Tabela 10 - Roteiro – Fase 2: Atividade II: Descrição das comunidades do sistema.
Entradas
- Reuniões com
clientes e usuários
do sistema;

Atividades
-Descrever as comunidades que interagem com o
SIC (atores, descrição e principais atividades e
atribuições), através de reuniões com os usuários e
clientes do sistema.
(Editor de planilhas);

Saídas
- Descrição dos
atores e das
atividades
executadas no SIC;

4.9.2.3 Fase 2: Atividade III: Descrição das federações do sistema:
Tabela 11 - Roteiro – Fase 2: Atividade III: Descrição das federações do sistema.
Entradas
- ISA95 - parte 1
Capitulo 6 - Anexo
D-XI;
- Diagramas de
inter-relacionamento
(artefato da Fase 1
Atividade IV);
- ISA95 - parte 1 –
Anexo D16
(detalhado no D-17
a D-28);

Atividades
- Descrever as federações que interagem com os
sistemas utilizando o ISA95 parte 1 capitulo 6
Anexo D-XI. As federações foram definidas na fase
1- atividade IV e também são discriminadas na
parte 1 anexo D16 da ISA95. As federações devem
ser definidas de forma segmentada por sistemas ou
funcionalidade.
(Editor de planilhas);
- Funcionalidades de um sistema que interagem
com as funcionalidades de outro sistema são
consideradas federações entre estes sistemas.

Saídas
- Descrição das
federações
identificando seus
atores e suas
respectivas
atividades
segmentadas por
sistemas;
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4.9.2.4 Fase 2: Atividade IV: Definição dos diagramas de pacotes dos sistemas do SIC:
Tabela 12 - Roteiro – Fase 2: Atividade IV: Definição dos diagramas de pacotes do SIC.
Entradas

Atividades

Saídas

- Arquitetura do
sistema com
funcionalidades e
fronteiras (artefato
da Fase 1 Atividade
III);

-Definir os diagramas de pacotes que resumem o
contexto do SIC englobando as comunidades,
federações, outros sistemas, políticas e os sistemas
em si que compõem o SIC.
(Ferramenta de modelagem UML);

- Diagramas de
pacotes dos sistemas
envolvidos no SIC,
segmentados por
domínios e sistemas;

- Comunidades e
Federações do SIC
(artefato da Fase 2
Atividade II e III);

-Os diagramas de pacotes devem ser elaborados
segmentados por sistemas e principalmente por
domínios.

4.9.2.5 Fase 2: Atividade V: Definição dos diagramas de caso de uso do SIC:
Tabela 13 - Roteiro – Fase 2: Atividade V: Definição dos casos de uso do SIC.
Entradas

Atividades

Saídas

- Arquitetura do
sistema com
funcionalidades e
fronteiras (artefato
da Fase 1 Atividade
III);

-Definir os diagramas de caso de uso dos sistemas
que compõem o SIC, através das descrições das
comunidades, das federações, dos sistemas e das
funcionalidades, que foram obtidos nas atividades
anteriores, em conjunto com a ISA95 parte 1 anexo
D-16.
(Ferramenta de modelagem UML);

-Diagramas de casos
de uso de todos os
sistemas,
comunidades e
federações que
compõe o SIC;

- Descrição das
Comunidades do
SIC (artefato da
Fase 2 Atividade II);

-Os diagramas de caso de uso devem ser elaborados
segmentados por categoria, como exemplo (casos
de uso relativos às comunidades do SIC)

- Descrição das
Federações do SIC
(artefato da Fase 2
Atividade III);

-Definir os diagramas de classe dos sistemas que
compõem o SIC, através da arquitetura detalhada do
SIC com a fronteira entre os domínios especificada.
(Ferramenta de modelagem UML);

- Diagramas de
inter-relacionamento
(artefato da Fase 1
Atividade IV);

-Os diagramas classe devem ser definidos para cada
sistema e domínio do SIC.

- ISA95 - parte 1 –
Anexo D16
(detalhado no D-17
a D-28);

-Diagramas de
classe dos sistemas
envolvidos com o
SIC.
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4.9.3

Fase 3: Composição e interação das informações de negócio (Visão Informação):

O objetivo dessa fase é definir as informações e a forma como as informações fluem entre as
funcionalidades e sistemas do SIC.
Na Figura 31 é apresentado o roteiro da Fase 3 com suas respectivas atividades.

Atividade I

Atividade III
Atividade IV

Atividade II

Definição dos
objetos
Diagrama de
pacotes do SIC
Esquema estático
Esquema dinâmico

Informações do negócio Informações do negócio

Informações do negócio Informações do negócio

FASE 3 : Composição e interação das informações de negócio (Visão Informação)

Norma ISA95

Artefatos da
definição de
objetos
informação

-Norma ISA95
-Artefatos da
fase 1 e 2

-Norma ISA95
-Artefatos da
fase 1 e 2

Definição dos
objetos
informação

-Diagrama de classes;

Definição dos
esquemas

Definição do
esquema estático

Definição do
esquema
dinâmico

- Diagramas de pacote;

- Esquema estático;
-Diagrama de classes;

-Diagrama de sequencia;
-Esquema dinâmico;

Figura 31- Roteiro proposto – Fase 3: Composição e interação informações de negócio
(Visão Informação).
Essa etapa é composta de quatro atividades propostas, com os seguintes objetivos:

•

Atividade I: Essa etapa utiliza os diagramas de classe para apresentar as informações
que são manipuladas pelos objetos definidos na fase 2. As informações especificadas
nessa etapa são manipuladas e transitam pelos diversos sistemas que compõem o SIC.
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•

Atividade II: Essa atividade apresenta a visão geral do ponto de vista-informação,
mostrada tanto no esquema estático como no esquema dinâmico.

•

Atividade III: Especificam-se nessa atividade as informações, de acordo com as
definições do esquema estático do RM-ODP, ou seja, as informações em um
determinado ponto no tempo.

•

Atividade IV: Essa atividade é importante, pois apresenta como os objetos-empresa,
definidos na fase 2, manipulam no tempo os objetos-informação, definidos na fase 3
(atividades I e III), ou seja, como a troca de informações entre funcionalidades
transcorre. Essa etapa é base para as definições das transações na visão-computação.

O detalhamento das atividades da fase 1, relacionando as entradas necessárias, atividades
internas e saídas obtidas, segue nos itens de 4.9.3.1. até 4.9.3.4.
4.9.3.1 Fase 3: Atividade I: Definição dos objetos-informação:
Tabela 14 - Roteiro – Fase 3: Atividade I: Definição dos objetos-informação.
Entradas

Atividades

Saídas

- ISA95 parte 1 item
7 (Modelos de
objetos informação);

-Definir os objetos informação conforme
especificado na parte 1 item 7 da ISA95.
(Ferramenta de modelagem UML);

- Diagramas de
classe dos objetos
informação do SIC.

- ISA95 parte 2
(Atributos dos
Modelos de objetos
informação);

-Os objetos devem ser definidos conforme a
necessidade e aplicação de cada sistema dentro do
SIC, e também baseado nos cenários definidos na
parte 5 da ISA95.

- ISA95 parte 5
(Cenários e
transações);

4.9.3.2 Fase 3: Atividade II: Diagrama de pacotes da visão-informação:
Tabela 15 - Roteiro – Fase 3: Atividade II: Diagrama de pacotes da visão-informação.
Entradas

Atividades

- ISA95 parte 1
figura 6 (Categorias
de informação);

-Definir o diagrama de pacotes que permitem
visualizar todos os esquemas da visão informação e
todas as categorias de informações possíveis, assim
como os esquemas de transação das informações
manipuladas pelos objetos empresa.
(Ferramenta de modelagem UML);

- ISA95 parte 5
(Cenários e
transações);

Saídas
- Diagrama de
pacotes da visão
informação para o
SIC.

89

4.9.3.3 Fase 3: Atividade III: Definição do esquema estático da visão-informação:
Tabela 16 - Roteiro – Fase 3: Atividade III: Definição do esquema estático.
Entradas

Atividades

Saídas

- ISA95 parte 1 item
7.2 (Modelos de
objetos informação);

-Definir o esquema estático da visão informação do
RM-ODP, por meio dos modelos de categorias de
objetos da ISA95 parte 1 item 7.2.
(Ferramenta de modelagem UML);

- Diagrama do
esquema estático da
visão informação do
SIC.

- ISA95 parte 2
(Atributos dos
Modelos de objetos
informação);

-Os diagramas de classe detalhados do esquema
estático podem ser obtidos utilizando-se da ISA95
parte 2.

4.9.3.4 Fase 3: Atividade IV: Definição do esquema dinâmico:
Tabela 17 - Roteiro – Fase 3: Atividade IV: Definição do esquema dinâmico.
Entradas
- ISA95 - parte 1 –
Anexo D16
(detalhado no D-17
a D-28);
- ISA95 parte 5
(Cenários e
transações);

Atividades

Saídas

-Definir o esquema dinâmico da visão informação
do RM-ODP através dos modelos de transação e
cenários da ISA95 parte 5, juntamente com as
transações entre as funcionalidades e subfuncionalidades dos sistemas definidas na ISA95
parte 1 anexo D-16.
(Ferramenta de modelagem UML);

- Diagrama do
esquema dinâmico
da visão informação
do SIC.

-Os esquemas a serem implementadas devem ser
tantos quantos forem os cenários e as transações
existentes no SIC.

4.9.4

Fase 4: Mecanismo de interação e decomposição funcional (Visão Computação):

O objetivo dessa fase é estabelecer a forma como as interações entre as funcionalidades do
SIC ocorrem, porém de maneira computacional, ou seja, por meio da ISA95, busca-se definir
os objetos computacionais que refletem as funcionalidades do SIC, assim como as interfaces e
modelos computacionais que compõem a visão-computação.
Na Figura 32, é apresentado o roteiro da Fase 4 com suas respectivas atividades.
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Atividade I
Atividade II

Definição Objetos
Computação
Interfaces
Computacionais
Modelos
Computacionais

Atividade III

Decomposição Funcional
Decomposição Funcional
Decomposição Funcional

FASE 4 : Mecanismo de interação e decomposição funcional (Visão Computação)

Atividade II Fase 1 e ISA95
(anexo D)

-ISA95 Parte 5;
-Atividade I
(Fase 4);
- Atividade III
(Fase 1);
-Atividade III
(Fase 3)

-ISA95 Parte 5;
-Atividade II (Fase 4);
- Atividade I (Fase 3);
-Atividade IV (Fase 3);
-RM-ODP
(Parte 3)

Mapeamento dos
Objetos
Computacionais

Definição das
Interfaces
Computacionais e
objetos de ligação

Definição do
Modelos
Computacionais

-Objetos Computacionais;

-Interfaces Computacionais;
-Objetos de Ligação;

-Configuração modelo
computacional;
-Nomes,ações,
comportamentos,tipo;

Figura 32- Roteiro proposto – Fase 4: Mecanismo de interação e decomposição funcional
(Visão Computação)
Essa etapa é composta de três atividades propostas, com os seguintes objetivos:

•

Atividade I: Nessa etapa, são definidos os objetos computacionais que representam a
decomposição funcional dos sistemas em questão. Essa etapa é fundamental, pois é a
base para a definição das interfaces computacionais.

•

Atividade II: Nessa etapa, são definidas as interfaces e os objetos de ligação entre os
objetos-computação. A definição das interfaces necessárias para estabelecer os tipos
de estratégia de comunicação e a troca de dados entre os objetos computacionais.

•

Atividade III: Os modelos computacionais estabelecem os comportamentos e ações
das interfaces computacionais e demonstram as formas como as interações se
estabelecem entre as interfaces computacionais e os objetos de ligação.

O detalhamento das atividades da fase 4, relacionando as entradas necessárias, atividades
internas e saídas obtidas, segue nos itens de 4.9.4.1 até 4.9.4.3.
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4.9.4.1 Fase 4: Atividade I: Definição dos objetos Computacionais:
Tabela 18 - Roteiro – Fase 4: Atividade I: Definição dos objetos computacionais.
Entradas
- ISA95 - parte 1 –
Anexo D16
(detalhado no D-17
a D-28);

Atividades
-Definir o objetos computacionais da visão
computação do RM-ODP diretamente através das
funcionalidades e sub-funcionalidades dos sistemas
definidas na ISA95 parte 1 anexo D-16.
(Ferramenta de modelagem UML);

Saídas
- Objetos
computacionais
relativos às
funcionalidades do
SIC.

- Modelo detalhado
com sub-sistemas do
SIC (artefato da
Fase 1 Atividade II);

4.9.4.2 Fase 4: Atividade II: Definição das Interfaces Computacionais:
Tabela 19 - Roteiro – Fase 4: Atividade II: Definição das Interfaces Computacionais.
Entradas

Atividades

- Arquitetura do
sistema (artefato da
Fase 1 Atividade III)

-Definir as interfaces computacionais que
interligação os objetos computação através dos
modelos de transações da ISA95 parte 5.As
informações transacionadas entre as interfaces
foram definidas na atividade III da fase III
(Ferramenta de modelagem UML);

- ISA95 parte 5 item
4.2.4 (Modelos de
transações);
- Esquema estático
(artefato da Fase 3
Atividade III);
- Arquitetura do
sistema (artefato
Fase 3 Atividade 3).

-Os objetos de ligação devem ser definidos em
aplicações específicas, conforme definido no item
4.6 dessa dissertação.

Saídas
- Definição das
interfaces
computacionais;
-Definição dos
objetos de ligação.
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4.9.4.3 Fase 4: Atividade III: Definição dos modelos computacionais:
Tabela 20 - Roteiro – Fase 4: Atividade III: Definição dos modelos computacionais.
Entradas
- RM-ODP parte 3
- ISA95 parte 5
(Verbos/interações);
- Objetos
computação
(artefato da Fase 4
Atividade I);
- Esquema dinâmico
(artefato da Fase 3
Atividade IV);

4.9.5

Atividades

Saídas

-Definir os modelos computacionais da visão
computação do RM-ODP através dos modelos de
transação dos verbos da ISA95 parte 5, juntamente
com as interfaces e objetos computacionais já
especificados nas atividades I e II da fase 4.
(Ferramenta de modelagem UML);

- Diagrama dos
modelos
computacionais
detalhando as
interfaces e
assinaturas
envolvidas para
todos os objetos
computação do SIC.

-Os esquemas dinâmicos definidos na fase 3
atividade IV devem ser aplicadas durante a
elaboração dos modelos computacionais, pois
direcionam a seqüência de informações trocadas
entre os objetos computacionais.

Fase 5: Especificação das estruturação e implementação funcional (Visão
Engenharia):

O objetivo dessa fase é definir a estrutura das comunicações entre as funcionalidades e
sistemas, conforme orientação do RM-ODP, baseando-se nas definições da ISA95.
Essa etapa é composta de cinco atividades propostas, com os seguintes objetivos:

•

Atividade I: Essa atividade mapeia os OBE que detalham os objetos computacionais e
permitem identificar e compor as regras de estruturação;

•

Atividades II,III e IV: Essas atividades aplicam as regras de estruturação do ODP para,
por meio das funcionalidades e subfuncionalidades da ISA95, compor os Clusters,
Cápsulas e Nós da visão-engenharia, que são importantes para a configuração
computacional física do sistema;

•

Atividade V: Nessa atividade, deve ser definido o canal de comunicação entre os
objetos computacionais (OBE) e seus componentes. Esses dispositivos não são
suportados pela ISA95.

Na Figura 33, é apresentado o roteiro da Fase 5 com suas respectivas atividades.
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FASE 5 : Especificação da estruturação e implementação funcional (Visão Engenharia)

-Atividade I
(Fase 4)

-Atividade I
(Fase 4)
- ISA95
Parte 1
(anexo D)
-Atividade III
(Fase 1

-Atividade II
(Fase 5)
- ISA95 Parte 1
(anexo D)
-Atividade III
(Fase 1

-Atividade III
(Fase 5)
- ISA95 Parte 1
(anexo D)
-Atividade III
(Fase 1

-RM-ODP
parte 3

- OBE-Objetos Básicos de
Engenharia

Mapeamento dos
Objetos Básicos
de engenharia

- Clusters

Definição dos
Clusters

- Cápsulas

Composição das
cápsulas

- Nós;

Composição dos
Nós

Definição do Canal
(Stub,Binder,Adaptador
de Protocolo)

-Canal de comunicação;

Figura 33- Roteiro proposto - Fase 5: Especif. da estrutura e implementação funcional
(Visão Engenharia)
O detalhamento das atividades da fase 5, relacionando as entradas necessárias, atividades
internas e saídas obtidas, segue nos itens de 4.9.5.1 até 4.9.5.5.
4.9.5.1 Fase 5: Atividade I: Definição dos Objetos Básicos de Engenharia:
Tabela 21 - Roteiro – Fase 5: Atividade I: Definição dos objetos básicos de engenharia.
Entradas
- Objetos
computação
(artefato da Fase 4
Atividade I);

Atividades

Saídas

-Definir os objetos básicos de engenharia partindo
dos objetos computacionais especificados na
atividade I da fase 4.
(Ferramenta de modelagem UML);

- Objetos básicos de
engenharia do SIC
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4.9.5.2 Fase 5: Atividade II: Definição dos clusters da visão-engenharia:
Tabela 22 - Roteiro – Fase 5: Atividade II: Definição dos clusters.
Entradas
- ISA95 - parte 1 –
Anexo D16;

Atividades

- Objetos
computação
(artefato da Fase 4
Atividade I);

-Definir os clusters da visão engenharia do RMODP através dos objetos computacionais
especificados na fase 4 atividade 1 em conjunto
com a composição e decomposição das
funcionalidades e sub-funcionalidades definidas na
ISA95 parte 1 anexo D-16.
(Ferramenta de modelagem UML);

- Arquitetura
(artefato da Fase 1
Atividade III);

-A arquitetura detalhada com a fronteira entre os
domínios e sistemas definida na Fase 1 atividade III
deve ser utilizada como apoio nessa atividade.

Saídas
- Definição dos
clusters do SIC.

4.9.5.3 Fase 5: Atividade III: Definição das cápsulas da visão-engenharia:
Tabela 23 - Roteiro – Fase 5: Atividade III: Definição das cápsulas.
Entradas
- ISA95 - parte 1 –
Anexo D16
(detalhado no D-17
a D-28);
- Definição dos
clusters (artefato da
Fase 5 Atividade II);
- Arquitetura
(artefato da Fase 1
Atividade III);

Atividades
- Definir as cápsulas da visão engenharia do RMODP através dos clusters especificados na fase 5
atividade II em conjunto com a composição e
decomposição das funcionalidades e subfuncionalidades definidas na ISA95 parte 1 anexo
D-16..
(Ferramenta de modelagem UML);

Saídas
- Definição das
cápsulas do SIC.

-A arquitetura detalhada com a fronteira entre os
domínios e sistemas definida na Fase 1 atividade III
deve ser utilizada como apoio nessa atividade.

4.9.5.4 Fase 5: Atividade IV: Definição dos nós da visão-engenharia:
Tabela 24 - Roteiro – Fase 5: Atividade IV: Definição dos nós.
Entradas
- ISA95 - parte 1 –
Anexo D16;
- Definição dos
clusters (artefato da
Fase 5 Atividade
III);
- (artefato da Fase 1
Atividade III);

Atividades

Saídas

- Definir os nós da visão engenharia do RM-ODP
através das cápsulas especificados na fase 5
atividade III em conjunto com a composição e
decomposição das funcionalidades e subfuncionalidades definidas na ISA95 parte 1 anexo
D-16..
(Ferramenta de modelagem UML);

- Definição dos nós
do SIC.

-A arquitetura detalhada com a fronteira entre os
domínios e sistemas definida na Fase 1 atividade III
deve ser utilizada como apoio nessa atividade.
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4.9.5.5 Fase 5: Atividade V: Definição do canal de comunicação:
Tabela 25 - Roteiro – Fase 5: Atividade V: Definição do canal de comunicação.
Entradas
- RM-ODP parte 3

Atividades
- Definir o canal de comunicação e seus
componentes através do RM-ODP.
(Ferramenta de modelagem UML);

Saídas
- Canal de
comunicação;

4.10 Conclusões desse capítulo
A complementaridade proposta para a definição de sistema de integração B2M, aplicando as
normas ISA95 e RM-ODP, pode ser identificada e exemplificada.
Os pontos de vista-empresa, informação,computação e engenharia do RM-ODP se associam
às definições e modelos da ISA95, de forma que o resultado alcançado é a elaboração do
roteiro de complementaridade entre ambas.
Tratando-se de uma proposta de complementaridade entre normas com diferentes
abrangências, alguns itens não puderam ser definidos de forma direta, tais como:
1) das comunidades de usuários do ponto de vista empresa;
2) das regras, contratos e obrigações dos sistemas no ponto de vista-empresa;
3) dos canais de comunicação da visão engenharia.
Para os itens 1 e 2, foram apresentadas sugestões no capítulo 4.4 que podem ser utilizadas no
momento da aplicação do roteiro em que seja aplicável.
O roteiro apresenta-se de tal maneira a permitir que, após a execução da Fase 1, somente as
Fases 2, 3, 4 e 5 precisam ser remodeladas para inclusão ou alteração de funcionalidades do
sistema B2M. Isso se considerar-se que o sistema como um todo da organização não sofre
alterações de domínio, ou seja, migração de funcionalidades entre domínios, o que exigiria
executar novamente a Fase 1.
É importante salientar que o roteiro proposto adere tanto aos sistemas de manufatura por
batelada quanto aos contínuos e que podem caber alguns adaptações na forma de totalizar as
informações de processos, devendo estes serem segmentados por turno no tocante aos dados
de produção.
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5

ESTUDO DE CASO: APLICAÇÃO DO ROTEIRO PROPOSTO: FÁBRICA DE
PAPEL

Apresentada a complementaridade entre as normas e tendo sido descritas as formas de definir
os pontos de vista do RM-ODP que utiliza a ISA95 por meio do roteiro formal, é importante
exemplificar a aplicação desse roteiro.
Nesse capítulo, é apresentado um estudo de caso no qual se busca mostrar a aplicação do
roteiro proposto no capítulo 4.9. O estudo de caso em questão relaciona-se aos sistemas de
informação ERP e MES que operam no ambiente industrial da área de acabamento de uma
fábrica de papel, ou seja, a área onde é realizado os ajustes finos nas bobinas brutas de papel
para envio ao cliente.
Esse capítulo é apresentado na seguinte sequência:

•

Descrição do estudo de caso, em que se detalham os critérios, os equipamentos, os
fluxos de processos, os produtos e os sistemas de informação envolvidos na área do
acabamento;

•

Aplicação do roteiro proposto:
 Com o intuito de enriquecer a aplicação do roteiro, na exemplificação
da Fase 1, é considerado um SIC completo de uma organização, não
se restringindo somente aos sistemas envolvidos no estudo de caso;
 Para a Fase 2, a aplicação se restringe aos sistemas ERP e MES;
 Na Fase 3, restringe-se mais ainda o escopo e são abordadas somente
algumas subfuncionalidades dos sistemas ERP e MES;
 Finalmente, nas Fases 4 e 5, têm-se em foco somente as
subfuncionalidades do estudo de caso em questão.

É importante salientar que, mesmo na Fase 1, considerando-se um SIC completo, são
identificados os itens que fazem parte do estudo de caso e que eles são destacados com a cor
laranja.
5.1 Estudo de caso: Setor de Acabamento - Fábrica de Papel e Celulose
Neste item, é descrito um estudo de caso cujo objetivo é detalhar o ambiente industrial
envolvido e permitir que, no capítulo 5.2, seja aplicado o roteiro proposto no capítulo 4.9. A
seguinte seqüência é utilizada para detalhamento do estudo de caso:

•

Descrição do estudo de caso, detalhando os critérios, restrições e simplificações
consideradas;
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•

Descrição do processo produtivo envolvido no estudo, incluindo o detalhamento
da linha de produtos manufaturados;

Este estudo de caso baseia-se em um processo produtivo real do setor de acabamento de uma
fábrica de produção de papel e celulose.
Tal processo produtivo é formado por diversas máquinas, cada qual com funções específicas.
A composição dessas máquinas define linhas de produção que podem ser configuradas de
acordo com as caracteristicas do produto a se manufaturar, exigidas pelo cliente. No item
5.1.2, a seguir são detalhadas essas máquinas e as linhas de produção.
Os sistemas de informação que garantem a execução coordenada do processo de produção e a
especialização das funcionalidades nos diversos níveis, conforme já abordado no capítulo 2,
são, para este estudo, o ERP, MES, Sistema Supervisório e o CLP. A arquitetura que suporta
esses sistemas é apresentada na Figura 36.
5.1.1

Descrição dos critérios utilizados no estudo de caso

Inerentes aos processos produtivos, existem consideráveis variações de desempenho, fluxos
de processo, cenários de execução da manufatura, entre outros, que são geridos e manipulados
pelas funcionalidades complexas dos sistemas de informação (ERP e MES). Nesse sentido,
para o delineamento do estudo de caso, é fundamental estabelecer alguns requisitos, critérios e
simplificações, tais que permitam atingir o objetivo proposto, em função de que são abstraídas
as complexidades do processo e dos sistemas de informação envolvidos.
Para este estudo de caso, são consideradas as seguintes premissas:

•

O estudo restringe-se à troca de informações entre ERP e MES e considera as
subfuncionalidades de Planejamento de Produção(ERP) e Escalonamento de
Produção (MES);

•

Os diversos fluxos de produção e as possibilidades de arranjo das linhas de
manufatura são simplificados em seqüências previamente definidas, visto que
ocultam as funções complexas de definição de detalhamento da produção
executadas pelo MES;

•

As diversas linhas de produtos e de características do processo de produção são
simplificadas em três tipos básicos de produto e também ocultam as funções
complexas do ERP quanto as necessidades de matéria-prima, equipamentos,entre
outros;

•

O estudo considera entradas manuais de pedido de cliente, visto que simula os
processos de entrada de pedido;

•

As trocas de informações entre o MES e os sistemas de supervisão e controle
(nível 2,1 e 0) são simuladas, considerando-se uma tabela de respostas padronizada
para desempenho e resposta de produção.
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5.1.2 Descrição do processo produtivo e dos produtos
A área produtiva objeto deste estudo (Setor de acabamento na fábrica de papel) tem como
principal função processar bobinas de papel bruto, oriundas das máquinas de papel, com o
intuito de configurar diversos formatos, diâmetros e embalagens , conforme as necessidades
do cliente final.
Para atingir esse objetivo, a área de acabamento é composta de diversas máquinas
especializadas que são interligadas por linhas de produção, o que garante a flexibilidade
operacional.
O fluxograma da área de acabamento é mostrado na Figura 34:

Figura 34 – Fluxograma de Processo: Estudo de caso – Setor de acabamento
A função de cada máquina é descrita a seguir:
•

Rebobinadeira 1: Recebe bobinas do estoque intermediário (jumbo de 4m de
largura) e as processa em bobinas de 2,5m e 1,5m de largura, disponibilizando-as
para o cliente final, para as Embaladeiras e para a Empacotadeira;

•

Rebobinadeira 2: Recebe bobinas do estoque intermediário (jumbo de 4m de
largura) e as processa em bobinas de 1,0m e 2,0m de largura, disponibilizando-as
para o cliente final, para as Embaladeiras e para a Empacotadeira;

•

Rebobinadeira 3: Recebe bobinas do estoque intermediário (jumbo de 4m de
largura) e as processa em bobinas de 1,5m e 1,0m de largura, disponibilizando-as
para o cliente final e para a Empacotadeira;
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•

Transportadoras: Distribui as bobinas entre as máquinas;

•

Embaladeira 1: Recebe bobinas do estoque intermediário (jumbo de 4m de largura)
e as processa em bobinas de 3m e 1m de largura com 3 tipos de embalagens e
também recebe bobinas processadas pelas Rebobinadeiras 1 e 2, aplicando
embalagem especiais para todos os formatos.

•

Embaladeira 2 : Recebe bobinas do estoque intermediário (jumbo de 4m de
largura), acomodando-as com 3 tipos de embalagens, bem como recebe bobinas
processadas pelas Rebobinadeiras 1 e 2 e aplica embalagem especiais para todos
os formatos

•

Empacotadeira 1: Recebe bobinas somente das rebobinadeiras, processando-as em
pacotes formato A41 com diversas embalagens e em caixas.

Essa configuração das linhas de produção permite diversos cenários de distribuição das
bobinas Jumbo2 (estoque intermediário) e a utilização das máquinas, para as diversas linhas
de produtos e embalagens.
Essas funcionalidades complexas de análise e definição das seqüências de processo que são
realizadas pelo MES e pelo ERP são simplificadas neste estudo de caso e é considerado
somente o fluxo de processo, conforme Figura 35, para três produtos básicos:
•

Produto A: Bobina de 1m de largura com embalagem à prova de impacto (papel
autocopiativo);

•

Produto B: Bobina de 2,5m de largura sem embalagem;

•

Produto C: Caixa de papel com pacotes de 50 folhas formato A4.

Figura 35– Fluxos de Processo simplificado : Estudo de caso – Acabamento.
1
2

Formato padronizado para papéis de imprimir e escrever.
Tipo de bobina de papel bruta proveniente da máquina de papel que ainda não recebeu acabamento de formato
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Descritos os processos, os produtos e os fluxos envolvidos no estudo, apresenta-se, na Figura
36, a arquitetura dos sistemas de informação da empresa em questão.
O sistema completo comtempla diversos sistemas de informação que atuam nas diversas áreas
produtivas da referida empresa.

3Com

3Com

Figura 36 – Arquitetura do SIC : Estudo de caso – Acabamento.
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Para a área específica do acabamento, ainda não existe comunicação entre o sistema MES e o
ERP, a qual está destacada em vermelho na arquitetura e todas as informações são
processadas da seguinte forma:

•

As informações provenientes do ERP são processadas pelos técnicos do Departamento
de PCP (Planejamento e Controle de Produção) e introduzidas manualmente no
sistema MES;

•

O sistema MES, por sua vez, executa a análise do processo ( capacidade, distribuição,
planejamento, necessidades de material e de mão-de-obra) e envia os comandos de
execução para os sistemas de controle ( CLPs, Sistemas Supervisórios);

•

Todas as informações de detalhamento de produção provenientes do MES são
introduzidas manualmente no ERP para fechar o ciclo produtivo.

O processo descrito, por ser executado manualmente, está sujeito a erros de digitação, de
interpretação e leitura, entre outros, além de restringir o volume de informações ao mínimo
necessário e de forma descontínua (01 vez por turno).
Dessa forma, o objetivo deste estudo de caso é apresentar a utilização do roteiro proposto no
item 4.9, para a modelagem e especificação dessa comunicação entre o sistema MES e ERP,
para a área do acabamento.
5.2 Aplicação do roteiro proposto ao estudo de caso
5.2.1

Introdução

A aplicação do roteiro engloba exatamente as cinco fases definidas no capítulo 4.9 que são :

5.2.2

•

Fase 1: Atividades de I a IV: Definição dos sistemas do negócio;

•

Fase 2: Atividades de I a V: Organização dos processos de negócio;

•

Fase 3: Atividades de I a IV: Composição e interação das informações de negócio;

•

Fase 4: Atividades de I a III: Mecanismo de interação e decomposição funcional;

•

Fase 5: Atividades de I a V: Especificação das estruturação e implementação.

Fase 1- Atividade I: Visão geral do sistema de informações da organização

A visão geral do sistema origina-se da definição dos domínios identificados na hierarquia de
modelos da ISA95 (Figura 3, da parte 1) e é melhor detalhada na Figura 2 da parte 3,
apresentados no item 3.2.3.2 deste trabalho.
A interseção desse modelo funcional hierárquico com os sistemas apresentados no item 2.2.8,
permite, por meio das atividades de cada domínio, já relacionadas com as funções de cada
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possível sistema que venha a compor o domínio, definir a arquitetura da visão geral do
sistema.
As reuniões com o cliente buscam definir, para o determinado tipo de organização, quais
sistemas serão adquiridos e utilizados na empresa.
Tem-se, então, um sistema de informações composto basicamente por três domínios que
podem se especializar em vários sistemas, conforme apresentado na Figura 371.

Figura 37 - Modelo geral do SIC.
5.2.3

Fase 1- Atividade II: Visão detalhada do sistema de informação

Cada domínio apresentado: Planejamento dos Recursos do Negócio, Controle das Operações
de Manufatura e Automação do Processo são compostos de funcionalidades que garantem que
o objetivo desse domínio seja atendido, independentemente do tipo de sistema que o compõe.
Conforme apresentado no item 3.2.3.3 (Figura 12), a norma ISA95 define um modelo
funcional com tais funcionalidades, focando os domínios relativos aos níveis 3 e 4 da
hierarquia, e apresenta detalhadamente a posição dessas funcionalidades dentro desses
1

Todas as figuras e tabelas desse capítulo são de fonte própria.
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domínios, as quais podem ser compartilhadas ou absorvidas por um ou por outro, dependendo
da organização/empresa.
Nesse contexto, essas funcionalidades são incluídas na visão geral do sistema, conforme
mostrado na Figura 38.

Ver
Figura 37

Figura 38 - Modelo detalhado dos SICs.
Essas funcionalidades são consideradas funcionalidades de interesse dentro dos domínios da
hierarquia funcional, relativos à integração B2M, conforme já mencionado no 3º passo do
item 3.2.3.
Ainda conforme apresentado no item 3.2.3 (modelo de fluxo de dados), a norma detalha cada
funcionalidade em sub-processos, o que é mostrado na Figura 39 e incorporado na arquitetura
anterior.
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Ver
Figura 38

Figura 39 - Modelo detalhado com subsistemas de informação1 .
5.2.4

Fase 1- Atividade III a): Definição da fronteira B2M

Conforme já discutido no capítulo 2.3 e 3.2.5.1 deste trabalho, é fundamental definir a
fronteira entre os domínios (níveis), para que seja possível delimitar os escopos e as
responsabilidades dos sistemas.
Tabela 262 - Definição da fronteira entre o nível 3 e 4 - Fonte: Própria.
Domínio (nível 4)

Domínio (nível 3)

1.0- Processamento de Ordens

3.0 - Controle de produção

2.0- Escalonamento de Produção

4.0- Controle de Material e energia

5.0- Definição de fornecedores

6.0- Gerenciamento de Qualidade

7.0- Controle de Inventário de Produção

10.0- Gerenciamento de Manutenção

8.0- Contabilidade e Custos de Produção
9.0- Expedição de produção
No contexto de aplicação nessa dissertação é considerada a fronteira E, conforme apresentado
na Figura 21 e discutido no Item 3.2.5.1, o que é mostrado1 na tabela 26.
1

O detalhamento do escopo e das atividades de cada funcionalidade é obtido na norma parte 1, capítulo 6 e anexo D-XI.
Os números relacionados às funcionalidades referem-se diretamente à identificação utilizada na norma ISA95 (Ex: 3.0 Controle de
produção).
2
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5.2.5

Fase 1- Atividade III b): Definição do escopo

Neste cenário definido, o passo seguinte é a contextualização da arquitetura dos principais
sistemas, relacionando-os às funcionalidades do modelo detalhado.
Para tal, na Figura 40, é apresentada a arquitetura do sistema completo com as
funcionalidades de fronteira definidas; resta, então, atribuir aos sistemas que podem compor o
conjunto, as responsabilidades, dentro de cada domínio.
A definição de responsabilidade de cada sistema é obtida considerando-se o resumo teórico
apresentado no capítulo 2 item 2.2.8, em que cada sistema de informações está locado em um
nível específico e apresenta atribuições bem definidas, bem como o detalhamento das
funções,no item 5 da parte 1 da norma.
Considerando o exposto no capítulo 2.2.8, tem-se a arquitetura do sistema de informações,
visto que é apresentado o escopo funcional de cada sistema, em relação às funcionalidades
gerais dos domínios.
Sistema de
Informações da
Organização

Planejamento
do Negócio

Automação e
Controle de
Processo

Controle da
Manufatura

(1)
Processamento
de Ordens

ERP

(2)
Escalonamento
de Produção

MES

PIMS

LIMS

AM

(3) Controle de
Produção

Coleta de dados

Gerenciamento de
analises

(10)
Gerenciamento de
Manutenção

(6) Gerenciamento
de Qualidade

Analise de
performance de
processo

Histórico de
ordens

SDCD

(5) Seleção de
Fornecedores

(8)
Contabilidade
de Custo de
Produção

(9) Expedição de
produção

(4) Controle de
Materiais e
Energia

(3.3.3) Controle
Discreto

(3.3.3) Controle
Multivariavel

Ver
Figura 39

(7) Controle de
Inventario de
Produto

Figura 40 – Arquitetura do sistema com funcionalidades e definição da fronteira.
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5.2.6

Fase 1- Atividade IV: Definição dos Inter-relacionamentos dos sistemas

Para auxiliar na definição dos inter-relacionamentos entre os sistemas, suas funcionalidades e
subfuncionalidades, as entidades externas e os usuários, pode-se utilizar a ferramenta descrita
no item 4.8 e inclusa no Anexo I.
Conforme comentado no capítulo 2 item 2.3, o escopo, como exemplificação desta
dissertação, engloba os sistemas ERPs pertencentes ao nível 4 e aos sistemas MES do nível 3,
porém, o conceito se estende para todos os demais sistemas que compõem o SIC.
Nesse contexto, na Figura 41, é apresentado o diagrama de inter-relacionamento do ERP,
baseado na arquitetura anterior e nos inter-relacionamentos definidos pela ISA95 contidos na
ferramenta de auxílio. (Parte 1 da norma: Anexo D -16, detalhado nos fluxos D-17 a D-28).

ERP

(1)
Processamento
de Ordens

(7) Controle de
Inventario de
Produto
(4) Controle de
Materiais e
Energia

(3) Controle de
Produção

Planejamento
de execução do
Negócio

(2)
Escalonamento
de Produção

(8)
Contabilidade
de Custo de
Produção

(6) Gerenciamento
de Qualidade
(9) Expedição de
produção

(5) Seleção de
Fornecedores

Ver
Figura 40
Marketing e
Vendas

Fornecedores

Cliente

Contabilidade

Fluxo de caixa

Suprimentos

Companhia de
Trânsito

Figura 41 - Diagrama de pacotes – Inter-relacionamento do sistema ERP.

107

Segundo o mesmo conceito, a seguir é representado o inter-relacionamento do sistema MES.
MES

(3) Controle de
Produção

(6) Gerenciamento
de Qualidade

(1)
Processamento
de Ordens

(2)
Escalonamento
de Produção

(4) Controle de
Materiais e
Energia

(7) Controle de
Inventario de
Produto

(8)
Contabilidade
de Custo de
Produção

Sistema de
Execução da
Manufatura

(9) Expedição de
Produção

(5) Seleção de
Fornecedores

Ver
Figura 40

Marketing e
Vendas

Fornecedores

Subcontratados

P&D e
Engenharia

Grupos de
execução

Figura 42 - Diagrama de pacotes – Inter-relacionamento do sistema MES.
Para definição do inter-relacionamento dos demais subsistemas que compõem o sistema de
informação apresentado na arquitetura da Figura 40, basta aplicar o mesmo conceito descrito
anteriormente.
5.2.7

Fase 2: Organização dos processos de negócio (Visão Empresa)

Aplicando os diagramas de arquitetura e de inter-relacionamento definidos anteriormente, é
possível, então, definir a organização do processo do negócio, a partir da ISA95, e do ponto
de vista-empresa do RM-ODP.
A Fase 2 atividade I é definida no item 5.1.1 e 5.1.2 da norma ISA95.
5.2.7.1 Fase 2- Atividade II: Comunidades
Conforme anteriormente mencionado, a norma não aborda interações com usuários ou outros
tipos de comunidades internas que se relacionam com o sistema, pois a interação maior ocorre
entre sistemas de forma computacional automática. A partir desse fato, temos os seguintes
usuários, como comunidades, relacionados na Tabela 27:
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Tabela 27 - Descrição dos atores da comunidade de usuários ERP e MES.

Pacote

Comunidade de usuários
ERP/ MES

Comunidade de usuários
ERP/ MES

Comunidade de usuários
ERP/ MES

Comunidade de usuários
ERP/ MES

Comunidade de usuários
ERP/ MES

Nome do ator

Descrição das Atividades

Usuário_ de_ operação

Solicita relatórios; insere dados;
modifica status; altera conteúdo;
cria notas; altera notas; solicita
manutenção; solicita mão-de-obra.

Usuário_ de_ supervisão

Usuário_ de_ compras

Usuário_ de_ manutenção

Usuário_ de_ controladoria

Aprova notas;cancela notas; insere
dados; modifica dados; cria notas;
solicita relatórios.

Emite pedidos; manipula notas;
altera status; altera documentos;
acessa ordens; recebe workflow.

Recebe workflow; emite relatórios;
manipula ordens e notas; acessa
estoques.

Gerência produção; emite ordem e
notas; altera planejamento.

Fonte: Própria
Podem existir outros usuários, dependendo do tamanho e da estrutura da organização. Como
este não é o objetivo deste trabalho, visto que as interações na integração B2M ocorrem
envolvendo os sistemas computacionais, a comunidade de usuários é identificada unicamente
para exemplificar a aplicação do roteiro.

5.2.7.2 Fase 2- Atividade III: Federações de entidades externas e de outros sistemas:
São detalhadas, nas tabelas 28, 29,30,31 e 32 as federações mencionadas na norma, conforme
já apresentado nas Figuras 41 e 42.
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Tabela 28 - Descrição dos atores das Federações do ERP.

Pacote

Federações Entidades Externas

Federações Entidades Externas

Nome do ator

Descrição das Atividades

Envia pedido; recebe confirmação;
recebe nota fiscal e documentos de
entrega; emite recibos.

Cliente

Fluxo de caixa

Federações Entidades Externas

Contabilidade

Federações Entidades Externas

Fornecedores

Federações Entidades Externas

1

Atualiza custos; fluxo de caixa;
recebe dados de controles e
andamento de horas trabalhadas.

Atualização de pagamento; recebe
custos de energia, mão-de-obra e
insumos; recebe produção.

Recebe ordem; emite nota fiscal.

Federações Entidades Externas

Federações Entidades Externas

Fonte: Própria

1

(Compradores e Departamento de contratos)

Compradores

Marketing e Vendas

Companhia de Trânsito

Envia dados fornecedor; recebe
desempenho do fornecedor.

Envia requerimentos de inventário;
recebe vendas anuais; envia limite
de crédito e outras políticas de
vendas; recebe custos de produção.

Recebe ordens de transporte; emite
nota fiscal.
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Tabela 29 - Descrição dos atores - Federações de Entidades Externas
(Outros Sistemas de Informação) do ERP1.

Nome do ator
Pacote

Federações de
Entidades
Externas
(Outros
pacotes de
sistema de
informação)

Federações de
Entidades
Externas
(Outros
pacotes de
sistema de
informação)

Federações de
Entidades
Externas
(Outros
pacotes de
sistema de
informação)

Controle de
Produção (MES)

Atribuições

Envia capacidade de
produção; Recebe
programação básica de
produção; Envia
desempenho de custos;

• Controle de transformação de materiais e
insumos em produto final, de acordo com o
planejamento de produção e padrões;

Recebe objetivos de
custos; Emite
requisições de ordem de
compra ;Envia dados de
processo.

Controle de
Material e Energia
(MES)

Gerenciamento da
Qualidade (MES)

Fonte: Própria

1

Descrição das
Atividades

Conforme tabela D-XI da norma ISA95 parte 1

• manutenção dos equipamentos do processo
(demanda programação);
• Gera relatório de custos e desempenho;
• Teste e diagnósticos de produção e
controle de equipamentos.

Envia
ordem
de
requisição de materiais,
insumos e energia;
recebe requerimentos
de longo prazo; envia
confirmação de chegada
de materiais e energia;
envia
posição
de
estoque de material e
energia.

• Mantém estoque de matéria-prima e de
consumo;

Recebe variações, envia
variações de produção,
envia certifica dor e
classificação
de
resultados
de
produção,envia dados
de Processo.

• Classificação e teste de materiais e
produto final;

• Reorganiza matéria-prima de acordo com
os requerimentos produção;
• Recebimento de matéria-prima, requisição
de teste de qualidade e liberação para
aplicação após aprovação;
• Relatório de matéria-prima (utilização e
estoque).

• Define padrões de produção de acordo com
o mercado e com os requerimentos de
tecnologia.

111

Tabela 30 - Descrição dos atores das Federações de entidades externas (MES).

Pacote

Nome do ator

Descrição das Atividades

Recebe status de ordem, realiza venda e divulgação de
produtos.

Federações
Entidades Externas

Marketing e Vendas

Federações
Entidades Externas

Fornecedores

Fornecimento de materiais, equipamentos, mão-de-obra e
insumos; envia informações de partes; recebe especificações;
envia
propostas
detalhadas;
informa
novos
desenvolvimentos.

Federações
Entidades Externas

Sub-contratados

Executam modificações no processo e em equipamentos;
fornecem suporte.

Federações
Entidades Externas

P&D e Engenharia

Recebe solicitações; informa novas tecnologias de processo e
padrões; recebe requisições de estudos; disponibiliza
conhecimento, dados e informações; desenvolve pesquisas e
projetos.

Federações
Entidades Externas

Coordenação de
execução

Disponibiliza desempenho do trabalho; recebe planejamento
para o grupo de trabalho.

Fonte: Própria
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Tabela 31 – Descrição dos atores - Federações de Entidades Externas
(Outros Sistemas de Informação) do MES.
Nome do ator
Pacote

Descrição das Atividades

Federações de
Entidades Externas
(Outros pacotes de
sistema de
informação)

Recebe ordens de clientes; aceita e confirma ordens; define
fluxo de vendas; formaliza e envia reservas, relatório de
disponilidade marginal; determina ordens de produção.

Federações de
Entidades Externas
(Outros pacotes de
sistema de
informação)

Federações de
Entidades Externas
(Outros pacotes de
sistema de
informação)

Federações de
Entidades Externas
(Outros pacotes de
sistema de
informação)

Federações de
Entidades Externas
(Outros pacotes de
sistema de
informação)

Processamento de
Ordens (ERP)

Escalonamento de
Produção (ERP)

Seleção de
Fornecedores (ERP)

Inventário de Produção
(ERP)

Contabilidade de custos
de produção

Determina programa de produção; identifica requerimentos
de longo prazo para matéria-prima; determina cronograma
de saída para produto final; determina disponibilidade de
produtos para vendas; envia requerimentos de energia e
materiais de longo prazo; envia planejamento de produção;
recebe capacidade de produção.
Coloca pedidos com fornecedores de matéria-prima,
sobressalentes, ferramentas, equipamentos e outros
materiais necessários para monitorar o progresso de
pedidos; atualiza entrada de nota fiscal para aprovação e
liberação de pagamento à fornecedores; recebe confirmação
de entrada de matéria-prima; recebe requerimentos de
ordem de matéria-prima; recebe solicitação de pedido de
compra;
Mantém estoque de produção e produto final; faz reservas
de produtos; expedição de produto final conforme
planejamento; emite relatórios de estoque para
planejamento de produção e relatórios de balanços de
perdas e custos para contabilidade; controla arranjo físico
de carregamento e armazenamento de produtos; recebe
dados de produção; recebe certificado e classificação de
matéria-prima, produto e produção.
Envia objetivo de custos; recebe confirmação de entrada de
materiais e energia; recebe desempenho e custos de
produção; cálcula e emite relatório do custo total de
produção e do produto; emite relatório para ajustes; define
conjunto de metas de custos para produção.

Fonte: Própria.
5.2.7.3 Fase 2- Atividade IV: Diagramas pacotes dos sistemas envolvidos (ERP e MES)
Definidas as comunidades, federações, arquitetura e inter-relacionamentos, é possível
apresentar o diagrama de pacotes dos sistemas envolvidos e abordados que compõem o
processo do negócio, ERP e MES (apresentados na Figura 43 e 44).
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Comunidade de
Usuários

Federações
Entidades externas

ERP

Clientes
Usuário_ de_ operação
Compradores
Usuário_ de_ supervisão

(1)
Processamento
de Ordens

(2)
Escalonamento
de Produção

(5) Seleção de
Fornecedores

(7) Controle de
Inventario de
Produto

(8)
Contabilidade
de Custo de
Produção

(9) Expedição de
produção

Contabilidade
Usuário_ de_ compras

Usuário_ de_ manutenção

Fornecedores

Companhia de Trânsito

Fluxo de caixa

Usuário_ de_ controladoria
Marketing e Vendas

*
1

*

Outros Sistemas de
Automação (MES)

Politicas

(3) Controle de
Produção

1

(4) Controle de Materiais e
Energia

Regras e políticas
(6) Gerenciamento de
Qualidade

Figura 43 – Organização do processo de negócio: Diagrama de Pacotes do ERP.

Figura 44 – Organização do processo de negócio: Diagrama de Pacotes do MES.

114

5.2.7.4 Fase 2- Atividade V: Diagramas caso de uso - Processo do negócio (ERP e MES)
Partindo dos diagramas de pacotes apresentados, dos diagramas de inter-relacionamentos, das
tabelas de descrição dos atores e dos diagramas de fluxos de dados, definidos na ISA95 (Parte
1- Anexo D- 16 a 28), desenvolvem-se os diagramas de caso de uso com as interações das
comunidades de usuários, das federações de entidades externas e dos outros pacotes de
sistema de informação, mostrados nas Figuras 45, 46,48 e 49.

Figura 45 - Organização do processo de negócio: - Diagrama de casos de uso –
Comunidade de usuários (ERP).

Figura 46 – Organização do processo de negócio: Diagrama de casos de uso Federações
Externas (ERP).
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De forma a tornar a modelagem mais completa, durante o desenvolvimento dos diagramas de
caso de uso relacionados aos “Outros sistemas de informação” do ERP e do MES, são
identificados primeiramente os diagramas de classes de cada sistema, o que considera seus
sub-sistemas.
A definição preliminar das classes de cada sistema, ERP (Figura 48) e MES (Figura 49),
possibilita definir as interações entre os domínios, já considerando os sub-sistemas
envolvidos.
Segue um diagrama geral esquematizando esse conceito:

Figura 43

Figura 44

Figura 48

Figura 49

Figura 47 – Esquema de interação – Sub-sistemas ERP e MES .

Neste sentido, definem-se as classes de cada sistema (MES e ERP) e, posteriormente, os
diagramas de caso de uso dos outros pacotes de sistemas para cada um deles.
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ERP

(1)
Processamento
de Ordens

(8) Contabilidade
de Custo de
Produção

(9) Expedição de
produção

(5) Seleção de
Fornecedores

(1.1)
Previsibilidade de
Produção (Longo
prazo)

(8.1) Balanço de
Custos e
orçamentos

(9.1) Planejamento
de entrega de
Produto

(5.1) Colocação
Pedidos
Fornecedores

(1.2) Histórico de
ordens

(8.2) Gestão de
custos de
materiais

(9.2) Gestão de
custos de entrega

(5.2) Controle de
Processo de
aquisições
material e energia

(1.3) Controle de
Entrada de Ordens

(8.3) Controle de
custos de produto

(9.3) Gestão de
confirmação de
entrega de
produtos

(5.3) Controle de
custos
fornecedores

(1.4) Gestão de
Ordens de
produção

(8.4) Controle de
Custos de
Produção

(1.5) Aceitação de
Ordens

(7) Controle de
Inventario de
Produto

(2) Escalonamento
de Produção

(7.1) Supervisão
de Inventario

(2.1)
Processamento de
Ordens de
produção

(7.2) Controle de
Perdas Produto

(2.2) Inventário de
Produção e
balanço de
Processo

(7.3) Analise e
relatorio de
Inventario

(2.3)
Previsibilidade de
Produção (curto
prazo)

(9.4) Gestão de
Nota fiscal

(7.4) Gestão da
entrega de
produtos ao
cliente

(2.4)
Escalonamento
de Produção

(9.5) Gestão de
confirmação de
entregas

(7.5) Gestão de
movimentação de
estoques

(9.6) Gestão de
documentação de
entrega

(7.6) Controle de
movimentação de
materiais

Ver
Figura 39
(7.7) Validação de
Inventario

Figura 48 – Organização do processo de negócio: Diagrama de classes – ERP.
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Figura 49 - Organização do processo de negócio: Diagrama de classes – MES.

São apresentados nas Figuras 50 e 51 os diagramas de caso de uso para outros pacotes de
sistemas, o que considera as Figuras 48 e 49.
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(2.0) Escalonamento
de produção

(2.3) Previsibilidade de
produção (curto prazo)

(2.2) Inventário de
produção e balanço
de processo

Nota 1

(2.4) Escalonamento de
produção

Envia planejamento
de produção (3.4)

Envia requerimento de
material e energia de longo
prazo (4.1)

Recebe capacidade
de produção (3.4)

(8) Contabilidade de custo
de produção

Recebe desempenho de
custos de produção (3.3)

(8.2) Gestão de custos
de materiais

(8.3) Controle de custos
de produto

Nota 1

Recebe entrada de
material e energia (4.2)

(8.4) Controle de custos
de produção

Define objetivos
de custos (3.3)
(5) Seleção de
fornecedores
(1.0) Processamento
de notas

(5.3) Controle de custos
fornecedores

(5.2) Controle de processo
de aquisições material e
energia

Nota 1

Nota 1
Recebe requerimento de
material e energia
(4.1)

Recebe requerimento de
ordem de compra (3.3)

(7.0) Controle de
inventário de produto

(1.5) Aceitação
de ordens

Envia autorização
oficial (6.4)

Nota 1

(7.4) Gestão de entrega de
produtos aos
clientes

Recebe resultados de
certificação e classificação de
produtos (6.4)

Recebe dados de
processo (3.0)

(7.2) Controle de
perdas produto

Recebe balanço de
invetário (8.3)

(7.1) Supervisão de
inventário

Recebe classificação e
certificação de produtos e
materiais (6.4)

Ver
Figuras
48 e 49

Figura 50 - Organização do processo de negócio: Diagrama de caso de uso
(ERP - Outros sistemas de informação)1

1

Estes atores não têm interação com o sistema em questão, por isso não são detalhados.
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(3.0) Controle de produção
Envia capacidade de
produção (2.2)

Recebe planejamento
de produção (2.4)

(3.1) Engenharia de suporte
ao processo

(3.2) Manutenção
para produção

(3.3)Controle de
atividades de produção

(3.4)Planejamento de
Operações

Recebe objetivos
de custo (8.1)

Requisita partes de
partes compradas(5.2)

(3.2.1)
Planejamento de
manutenção

Nota 1

Nota 1

Requisita ordens
de compra (5.2)

(3.3.1)
Supervisão de
operações

Envia performance
de custo (8.4)
(4) Controle de materiais
e energia

(4.1)Controle de
necessidades de material e
energia

(4.2) Otimização de
material
e energia

Informa a chegada de
materiais e insumos (8.2)
Envia requisiçaõ de
ordens de materia-prima
(5.2)

(4.3) Controle e entrada
de material e energia

Nota 1

Envia confirmação de
chegada de materiais
(5.3)

(6) Gerenciamento de
qualidade

Recebe requisição de
materiais de longo prazo
(2.2)

Envia variações de
produção (2.0)

Nota 1

(6.4) classificação
e certificação
de produtos e
materiais

Envia certificado e
classificação de resultados de
produto (3.3.4)

Ver
Figuras
48 e 49

Recebe autorização
oficial (1.5)

Figura 51- Organização do processo de negócio: Diagrama de caso de uso
(MES - Outros sistemas de informação).
Com esse diagrama, temos, então, representados, dentro das orientações da visão- empresa do
RM-ODP, os sistemas MES e ERP ,no tocante à integração entre os níveis 3 e 4.
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5.2.8

Fase 3- Composição e interação das informações de negócio (Visão Informação)

5.2.8.1 Fase 3- Atividade I: Definição dos objetos-Informação
Os objetos-informação que são manipulados pelos objetos-empresa são definidos e aplicados
diretamente na parte 1 item 7 da ISA95, conforme já apresentado na Figura 14 e
exemplificado no item 4.5. Os tipos de objetos-informação trocados entre os sistemas B2M
dependem exclusivamente dos cenários e das transações demandadas pelo ambiente de
produção apresentados na parte 5 da norma.
5.2.8.2 Fase 3- Atividade II: Diagrama de pacotes das informações do negócio
O diagrama de pacotes das informações do negócio parte da definição dos diagramas de
pacotes do esquema estático e dinâmico, no tocante ao relacionamento das federações de
outros pacotes de sistemas de informação, de ambos os sistemas em estudo (ERP e MES).
O mesmo conceito pode ser aplicado para as demais comunidades e federações envolvidas
com o sistema.
A definição das partes do esquema estático utiliza as informações contidas nas categorias de
informações, visto que o esquema dinâmico consiste na interação dinâmica entre os atores dos
pacotes de outros sistemas de informação e os objetos-empresa do sistema em estudo, que
manipulam os objetos-informação definidos no esquema estático.

Figura 52: Composição/Interação das informações do negócio: Diagrama de pacotes
(ERP)
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5.2.8.3 Fase 3- Atividade III: Esquema estático
O detalhamento de cada diagrama de pacote da informação estática é obtido diretamente do
modelo de categorias de objetos da norma (Parte 1, item 7.2), o qual já está apresentado na
Figura 14, e seus atributos, na Figura 15.
É importante esclarecer que, conforme proposto pela norma ISA95, as categorias de
informação devem padronizar e otimizam as trocas de informações, o que permite a
reutilização de software, e, assim, informações das diversas funcionalidades distintas da
Figura 39 utilizam o mesmo modelo para interação.

5.2.8.4 Fase 3- Atividade IV: Esquema dinâmico
O esquema dinâmico pode ser obtido utilizando a parte 5 da ISA95, de forma a apresentar a
dinâmica da troca de objetos-informação entre os objetos-empresa dos sistemas em estudo.

Relembrando o capítulo 3 item 3.2.7, a norma define os cenários em que as informações são
trocadas. Esses cenários compõem o esquema dinâmico do ponto de vista-informação.
Ressalta-se que, no anexo A da norma, são apresentados exemplos dos cenários que podem
ser estendidos para as outras funcionalidades do sistema B2M.

Como exemplo de aplicação, utilizam-se as interações relacionadas ao planejamento de
produção, desempenho de produção e alteração de produção de materiais, entre o sistema ERP
(nível 4) e o sistema MES (nível 3).

Assim, apresenta-se o esquema dinâmico ERP na Figura 53 e 54 desses cenários descritos.
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:(3.4)Planejamento de
Operações
:(2.4) Escalonamento de
produção

:(3.3) Controle de Atividades
de Produção

:(2.2) Inventário de
produção e balanço
de processo
Planejamento de produção: solicita()

Planejamento de produção: envia()

Detalhamento de produção: envia()

Conclusão parcial

Desempenho de produção: envia()
Desempenho de produção: solicita()

Conclusão total
Desempenho de produção: envia()

Desempenho de produção: envia()

Desempenho de produção: solicita()

Desempenho de produção: envia()

Ver
Figuras
50 e 51

Figura 53 - Composição/Interação informações do negócio: Esquema dinâmico (ERP)
Cenário – Planejamento e desempenho de produção.

Observações importantes:
•

As transações entre os objetos-empresa internos ao sistema são obtidas nos fluxos
de dados, definidos nas figuras D-16 a D-28 da norma ISA95 parte 1.

•

É utilizado o modelo pull e push pull como exemplo. A escolha do modelo
depende do sistema a ser especificado.
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:(3.4)Planejamento de
Operações
:(2.4) Escalonamento de
Produção

:(3.3) Controle de Atividades
de Produção

:(2.2) Inventário de
produção e balanço
de processo
Planejamento de produção: envia()
Planejamento detalhado: envia()
Mudança planejamento

Conclusão parcial
Desempenho de produção: envia()
Desempenho de produção: envia ()

Capacidade de produção: solicita()

Capacidade produção: solicita()

Capacidade de produção: envia()

Capacidade produção: Atualiza()

Planejamento produção: altera()

Planejamento de produção: altera()

Conclusão parcial
Desempenho de produção: envia()
Desempenho de produção parcial: envia()
Conclusão total
Desempenho produção final: envia()

Desempenho de produção parcial: envia()

Ver
Figuras
50 e 51

Figura 54 - Composição/Interação informações do negócio: Esquema dinâmico (ERP)
Cenário – Alteração de Planejamento.
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5.2.9

Fase 4- Mecanismo de interação e decomposição funcional (Visão Computação)

5.2.9.1 Fase 4- Atividade I: Objetos Computacionais
Conforme mencionado no item 4.6, os objetos computacionais para o estudo de caso em
questão envolvem as subfuncionalidades da ISA95 “Planejamento de Operações” e o
“Escalonamento de Produção”. Esse roteiro, porém, pode ser estendido para qualquer
funcionalidade da norma, dependendo do ambiente e do processo a ser aplicado.
5.2.9.2 Fase 4- Atividade II: Interfaces Computacionais e objetos de ligação
As subfuncionalidades destacadas para o estudo de caso fazem parte de um sistema
distribuído e, por isso, considera-se que sejam executadas em diferentes aplicações e que
necessitam de Objetos de Ligação (OL) para que as interfaces entre os objetos computacionais
possam interagir.
Para a definição dos tipos de interfaces, devem-se combinar as transações definidas na ISA95
com os conceitos da RM-ODP. Para o estudo de caso temos :

•

Interface Operação: Para execução das ações entre os objetos;

•

Interface de Fluxo: para a troca das informações que dependem das ações definidas
nas interfaces de operação.

Podem-se, também, segmentar as definições dos conjuntos de interfaces de cada objetocomputação pelas categorias de informações da ISA95. Segue exemplo, na Figura 55, que
visa à definição das interfaces e de objetos de ligação relacionados ao Planejamento de
Produção:
(OC1-Objeto
Computação 1)

(OC2-Objeto
Computação 2)
<< I_Planejamento_Produção >>
Interface T1 - Tipo Operação

<< I_Planejamento_Produção >>
Interface T2 - Tipo Operação

(OB)

(2.4)
Escalonamento
de Produção

(3.4)
Planejamento de
Operações

Objeto de Ligação
<< I_Dados_Planejamento >>
Interface T3 - Tipo Fluxo

<< I_Dados_Planejamento >>
Interface T4 - Tipo Fluxo

Figura 55 – Estudo de caso -Definição dos objetos de ligação e das interfaces.
A interface de operação ( I_Planejamento_ Produção) manipula as ações de processamento
dos dados e o reconhecimento das solicitações.
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A interface de Fluxo (I_Dados_Planejamento) manipula os dados que foram negociados na
interface de operação tais como:

•

Parâmetros de produção ( Produto A: Pacotes de papel A4);

•

Necessidade de Material ( 10 Toneladas );

•

Expectativa de consumo ( 300 KWh );

•

Segmento de Produção ( Linha 3: T3-T11-T4-Rebobinadeira 3, Empacotadeira 1-T6);

•

Parâmetros de Planejamento ( Início 10-Mar-2007, Fim 12-Mar-2007).

É importante observar que essas informações são aquelas definidas nas categorias da ISA95 e
mapeadas no item 5.2.8.2 como objetos-informação do RM-ODP.
Assim, segue-se a configuração do modelo dos objetos computacionais, para o exemplo da
figura 56, já identificadas as interfaces computacionais:

Ver
Figura 55

Figura 56 – Estudo de caso –Modelo dos Objetos Computacionais.
O detalhamento do modelo da Figura 56, a exemplificação da segmentação por categorias da
ISA95 e o detalhamento das interfaces podem ser encontrados na figura 57.
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Ver
Figura 56

Figura 57 – Estudo de caso – Detalhamento dos Objetos Computacionais.
Conforme definido pela norma, são consideradas assinaturas de interfaces quantas forem as
transações envolvidas, sendo, por exemplo, que, para as transações entre os objetos
computacionais OC1 e OC3, existe somente um conjunto de interfaces (I_Planejamento
_Produção), os quais podem ser dos três tipos possíveis (Fluxo,Operação e Sinal). Já para a
comunicação entre os objetos OC1 e OC2, existem três conjuntos de interfaces, visto que, na
norma ISA95, são definidos três tipos diferentes de interações entre essas funcionalidades
(I_Escalonamento_Produção, I_Variações_Produção e I_Atualizações_Produção), cada qual
pode ser composta, também, de até três tipos de interface (Fluxo,Operação e Sinal).
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5.2.9.3 Fase 4- Atividade III: Modelos Computacionais
Segue, para o estudo de caso, a apresentação dos modelos computacionais das interfaces
envolvidas na figura 581, definido como típico e que pode ser estendido para os outros
objetos.

<<VC_Típico_Interface_Computacional
:Assinatura_Interface_Operação>>
para <<VC_Objeto_ Ligação_1>>
:I_Planejamento_Produção
Tipo=Operação
Objeto=Cliente

<<VC_Assinatura_Interface_Operação>>
I_Planejamento_Produção_Interrogação
<<VC_Assinatura_Invocação>>
PROCESSAR ( I_Dados_Planejamento): Parâmetro_Planejamento

<<VC_Típico_Interface_Computacional
:Assinatura_Interface_Operação>>
para <<Planejamento_Operações>>
:I_Planejamento_Produção
Tipo=Operação
Objeto=Ligação

PROCESSAR ( I_Dados_Planejamento): Necessidade_Material
PROCESSAR ( I_Dados_Planejamento): Segmento_Produção

<<VC_Objeto_Computação_2>>
Planejamento_Operações

<<VC_Típico_Interface_Computacional
:Assinatura_Interface_Operação>>
para <<Escalonamento_Produção>>
<<VC_Assinatura_Interface_Operação>>
I_Planejamento_Produção_Interrogação

<<VC_Típico_Interface_Computacional
:Assinatura_Interface_Fluxo>>
para <<VC_Objeto_ Ligação_1>>

:I_Planejamento_Produção
Tipo=Operação
Objeto=Ligação

<<VC_Assinatura_Terminação>>
RECONHECIMENTO ( Aceito ): Parâmetro_Planejamento
RECONHECIMENTO( Modificado): Necessidade_Material

:I_Dados_Planejamento_Produção
Tipo=Fluxo
Objeto=Produtor

RECONHECIMENTO ( Rejeitado ): Segmento_Produção

<<VC_Objeto_Ligação_1>>
Planejamento_Produção

<<VC_Típico_Interface_Computacional
:Assinatura_Interface_Operação>>
para <<VC_Objeto_ Ligação_1>>
:I_Planejamento_Produção
Tipo=Operação
Objeto=Servidor

<<VC_Objeto_Computação_1>>
Escalonamento_Produção

<<VC_Típico_Interface_Computacional
:Assinatura_Interface_Fluxo>>
para <<Planejamento_Operações>>
:I_Dados_Planejamento_Produção
Tipo=Fluxo
Objeto=Consumidor

<<VC_Assinatura_Interface_Fluxo>>
I_Dados_Planejamento_Produção
<<VC_Típico_Interface_Computacional
:Assinatura_Interface_Fluxo>>
para <<VC_Objeto_ Ligação_1>>

<<VC_Assinatura_Fluxo>>
PARAMETROS_PLANEJAMENTO ( Aceito ): Início 01-abril-2007
NECESSIDADE_MATERIAIS ( Rejeitado): 10 Ton bobina base

:I_Dados_Planejamento_Produção
Tipo=Fluxo
Objeto=Consumidor

<<VC_Típico_Interface_Computacional
:Assinatura_Interface_Fluxo>>
para <<Escalonamento_Produção>>

SEGMENTO_PRODUÇÃO ( Rejeitado ): Reb 01 para Reb 02

:I_Dados_Planejamento_Produção
Tipo=Fluxo
Objeto=Produtor

PARAMETRO_PRODUÇÃO ( Aceito ): Bobina A4, 1,5m,10Ton
EXPECTATIVA_CONSUMO ( Aceito ): 9,5Ton bobina base,1MWh

Figura 58 – Estudo de caso – Detalhamento do Modelo de Objetos Computacionais.

1

Notação baseada na referência [62] de ROMERO (UML 2.0)
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5.2.10 Fase 5- Especificação da estruturação e implementação funcional (Visão
Engenharia)
Nessa fase, são desenvolvidas as cinco atividades a seguir relacionadas:
•

Fase 5- Atividade I: Mapeamento dos Objetos Básicos de Engenharia;

•

Fase 5- Atividade II: Definição dos Clusters;

•

Fase 5- Atividade III: Composição das Cápsulas;

•

Fase 5- Atividade IV: Definição dos Nós;

•

Fase 5- Atividade V: Estabelecimento do Canal de comunicação.

No item 4.7 desta dissertação, foram apresentados as definições dos Objetos Básicos de
Engenharia, a definição dos Clusters, das Cápsulas, dos Nós e do Canal de comunicação,
utilizando, como exemplo, os itens aplicados no estudo de caso e por isso não é necessário
redefini-los. Os itens do capítulo 4.7 são os mesmos utilizados para este estudo de caso.
A arquitetura do sistema, considerando-se somente o estudo de caso em questão, apresenta-se
na figura a seguir:

Figura 59 – Estudo de caso – Arquitetura do sistema ERP x MES 1.

1

O arquivo XML para essa aplicação é definido no anexo IV. No anexo III é definido um arquivo XML
completo para a transação de planejamento de produção com todas as classes e objetos informação.
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6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1 Conclusões
Esta dissertação contribui para o desenvolvimento de uma sistemática (roteiro) que auxilie na
especificação de um sistema de informações corporativo para a integração das
funcionalidades do nível de manufatura com o nível de gestão de negócios, baseando-se na
norma ISA95 e, principalmente, nas definições do RM-ODP.
A questão da complementaridade, abordada de modo central, sustenta-se principalmente pelo
fato de que o RM-ODP permite organizar de forma sistêmica o roteiro para especificar os
sistemas que integram B2M, ou seja, define “o que fazer”. Já a ISA95 contempla todas as
informações, domínios e conceitos de sistemas que compõem B2M, ou seja, define “o
conteúdo”. O roteiro proposto aplica ambas as normas e define o “como fazer”.
Entende-se que as motivações para o desenvolvimento da pesquisa, principalmente a
relacionada à dificuldade de introduzir, de forma sistemática e fácil, as normas técnicas
internacionais no ambiente industrial, são atendidas. O valor agregado é adicionado, visto que
alcançou-se, dentro dos objetivos propostos, um roteiro de complementaridade, que fornece
ao usuário final a utilização transparente dessas normas técnicas.
Entre os objetivos estabelecidos no capítulo 1, os seguintes resultados e conclusões são
encontrados:
Primeiro Objetivo: Apresentação de uma proposta de complementaridade entre a ISA95 e o
RM-ODP:
• Conforme apresentado no capítulo 4, a análise intensiva dos conceitos teóricos de
ambas as normas permite identificar diversos pontos de complementaridade para a
especificação de um SIC;
• Alguns pontos da ISA95 puderam ser identificados e facilmente mapeados, diretamente
para as visões do RM-ODP, tais como os clusters e federações de entidades externas;
• Outros pontos precisaram de uma análise mais detalhada e constituem-se de uma
proposição da dissertação sustentada por argumentos, para compor as visões do RMODP;
• Há ainda alguns conceitos do RM-ODP que não puderam ser mapeados tais como:
comunidades de usuários, regras/obrigações e os canais de comunicação.
Considerando o aspecto teórico da pesquisa, a identificação dos pontos de complementaridade
exigiu alto grau de persistência e profundidade nos conceitos de ambas as normas, para
garantir total atendimento às definições de forma conjungada e orientada para a necessidade
do usuário final, ou seja, os desenvolvedores de sistemas de integração. Nesse aspecto, a
principal contribuição acadêmica identificada é a redução do esforço futuro para o
estabelecimento dessa complementaridade, pelo fato de ela já ter sido mapeada.
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Considerando o aspecto de aplicação, essa complementaridade torna transparente ao
desenvolvedor e, simultaneamente, garante a utilização das principais normas relacionadas
tanto à integração B2M quanto aos sistemas computacionais abertos e distribuídos RM-ODP.
Segundo Objetivo: Definição de uma planilha e um roteiro de complementaridade:
• Conforme mostrado no capítulo 4.8, uma planilha baseada na norma ISA95 permite
agilizar o processo de definição dos limites de responsabilidade entre os sistemas e
principalmente entre os níveis do SIC. Tal definição pode ser considerada peça
fundamental na especificação de uma integração B2M, pois garante que todos os
sistemas e funcionalidades que a compõem estejam totalmente identificados e com
suas responsabilidade e atividades claramente definidas;
• O roteiro proposto no capítulo 4.9, totalmente baseado no capítulo 4.4 a 4.7, é o
principal resultado do trabalho, visto que permite sistematizar e facilitar o processo de
especificação da integração B2M de um SIC. A segmentação em fases e em atividades
permite a visão detalhada das etapas da especificação e a execução das mesmas de
forma separada e independente. O principal ponto relativo ao roteiro visa refletir de
forma simples a complementaridade identificada na dissertação.
Considerando o aspecto industrial (de aplicação), o roteiro proposto, reflexo da
complementaridade identificada, juntamente com a planilha de auxílio, garante a efetiva
utilização no ambiente fabril, das melhores práticas do mercado mundial tanto relacionadas à
integração B2M, quanto aos sistemas distribuídos. Esse aspecto talvez seja o mais importante,
visto que garante os resultados a médio e longo prazo para os acionistas e demonstra o valor
agregado das normas desenvolvidas e do roteiro proposto.
Terceiro Objetivo: Exemplo de aplicação do roteiro proposto:
• Conforme demonstrado no capítulo 5, o uso do roteiro proposto permite especificar um
SIC completo e definir a integração entre B2M para qualquer funcionalidade e sistema
que pertençam aos domínios;
• A exemplificação do roteiro proposto constitui peça fundamental para o entendimento
e a perfeita utilização das fases e das atividades propostas, uma vez que somente a
apresentação do roteiro teórico textualmente não transfere ao usuário, ou ao
desenvolvedor, toda a forma de aplicação e o nível de detalhamento que se podem
extrair das normas para estabelecimento da especificação do SIC.
Considerando o aspecto didático, a exemplificação através de uma aplicação, auxiliou nas
correções do roteiro durante as pesquisas e execução da dissertação, quanto também auxiliará
aos usuários do roteiro na especificação dos sistemas, para esclarecimento de dúvidas e
principalmente na utilização como modelo inicial, pois apresenta um grau de modelagem
bastante avançado e comum à diversas aplicações industriais.
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6.2 Comentários Gerais
Um fator crítico a ser comentado, e que esta dissertação busca auxiliar, está em garantir o
transporte dos conceitos e da forma de aplicação do RM-ODP, que é oriundo do segmento de
Tecnologia da Informação, para o mundo e o ambiente de automação, buscando formar um
grupo único a longo prazo, ou pelos menos incentivar a sinergia entre essas especialidades,
fator ideal para maximizar os resultados das empresas do futuro. O roteiro proposto garante
esse transporte de forma transparente ao desenvolvedor, seja esse da área de Tecnologia da
Informação (TI) ou de Automação.
Com relação à abrangência do roteiro, como existem diversos níveis de complexidade de SICs
nos variados segmentos industriais, cujas funcionalidades também dependem do grau de
automatização do ambiente fabril, o roteiro proposto pode ser aplicado de forma modular,
para sistemas novos, existentes, legados, ampliações e agregação de funcionalidades, ou seja,
pode ser aplicado de forma bastante abrangente na área industrial.
Também é importante salientar a dificuldade em encontrar referências bibliográficas, material
de pesquisa, artigos e teses que abordassem o tema em si, ou seja, a integração ou aplicação
de ambas as normas. Fato esse, talvez, por ser realmente uma idéia inovadora, ou por não ter
sido explorada com a profundidade de uma pesquisa científica. Portanto a complementaridade
proposta se sustenta unicamente nos conceitos de ambas as normas, de forma que podem
existir pontos que, por quaisquer motivos, não tenham sido totalmente aprofundados,
cabendo, assim, como qualquer outro roteiro ou pesquisa, sugestões, melhorias e adaptações.
Esperava-se também, o que não foi realizado por motivos práticos, a implementação de
software referente à especificação obtida no exemplo do capítulo 5. Porém, tal exemplo
buscou apresentar uma especificação o mais completa possível para um SIC, bem como
permite que qualquer desenvolvedor implemente a solução utilizando as linguagens e
ferramentas de mercado que sejam adequadas às necessidades da especificação.
6.3 Continuidade da Pesquisa
Considerando-se as contribuições efetivas desse trabalho, observa-se um conjunto de aspectos
que podem ser explorados futuramente:
• Implementação prática da especificação obtida no capítulo 5, o que permite verificar se
o nível de detalhamento do roteiro proposto é suficiente e, com isso, efetuar possíveis
correções, melhorias, e até mesmo possíveis pontos não abordados que possam
complementar o roteiro;
• Avaliar os pontos em que não foi possível identificar a complementaridade entre as
normas, propondo adendos para a ISA95 e, com isso, auxiliar na definição dos canais de
comunicação, comunidades de usuários e regras/políticas dos sistemas;
• Desenvolvimento de um roteiro com a mesma filosofia (RM-ODP), porém para a
especificação de sistemas de integração entre o nível de manufatura e os sistemas de
controle/automação.
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ANEXOS
Anexo I – Ferramenta de auxílio – Planiha principal
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Anexo I – Ferramenta de auxílio – (Continuação): Planilha Auxiliar 1
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Anexo I – Ferramenta de auxílio – (Continuação): Planilha Auxiliar 2.1
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Anexo I – Ferramenta de auxílio – (Continuação): Planilha Auxiliar 2.2
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Anexo II – Esquema de relacionamento das figuras do capítulo 3.2

Figura 2

Figura 13

Figura 7

Figura 11

Figura 12

Atividades agrupadas por
segmento

Figura 9
Figura 8

Fronteiras
Fronteiras

Figura 14

Figura 15

Figura 10
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Anexo III – Arquivo XML completo (Production schedule) 1
Esse arquivo XML apresenta todos as classes e objetos informação relativos ao planejamento
de produção definido na ISA95. Os campos com pontilhado são os campos para inserir a
informação a ser transmitida.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.exemplo.com.br/xml/XMLSchema"
xsd:schemalocation="http://www.exemplo.com.br/xml/XMLProductionScheduleSchema"
targetNamespace="http://www.exemplo.com.br/xml"
xmlns="http://www.exemplo.com.br/xml"
elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
- <!--Arquivo

XML completo (Planejamento Producao / Production Schedule)-->

- <xsd:ProductionSchedule>
- <xsd:ProductionScheduleType>
<ID>.....................................</ID>
<Description>............................</Description>
<Location>...............................</Location>
<PublishedDate>..........................</PublishedDate>
<StartTime>..............................</StartTime>
<EndTime>................................</EndTime>
<EquipmentElementLevel>..................</EquipmentElementLevel>
<ProductionRequest>......................</ProductionRequest>
</xsd:ProductionScheduleType>
- <xsd:SegmentRequirementType>
<ProductSegmentID>.......................</ProductSegmentID>
<ProcessSegmentID>.......................</ProcessSegmentID>
<Description>............................</Description>
<EarliestStartTime>......................</EarliestStartTime>
<LastEndTime>............................</LastEndTime>
<Duration>...............................</Duration>
<ProductionParameter>....................</ProductionParameter>
<PersonnelRequirement>...................</PersonnelRequirement>
<EquipmentRequirement>...................</EquipmentRequirement>
<MaterialProducedRequirement>............</MaterialProducedRequirement>
<MaterialConsumedRequiremen>.............</MaterialConsumedRequiremen>
<ConsumableExpectedRequirement>..........</ConsumableExpectedRequirement>
<SegmentRequirement>.....................</SegmentRequirement>
<RequiredByRequestedSegResponse>....</RequiredByRequestedSegResponse>
</xsd:SegmentRequirementType>
- <xsd:ProductionParameterType>
<ProductSegmentID>.......................</ProductSegmentID>
<ProcessSegmentID>.......................</ProcessSegmentID>
<Parameter>..............................</Parameter>
</xsd:ProductionParameterType>
- <xsd:PersonnelRequirementType>
<PersonnelClassID>.......................</PersonnelClassID>
<PersonID>...............................</PersonID>
<Description>............................</Description>
1
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<Location>...............................</Location>
<Quantity>...............................</Quantity>
<PersonnelRequirementProperty>...........</PersonnelRequirementProperty>
<RequiredByRequestedSegResponse>.....</RequiredByRequestedSegResponse>
</xsd:PersonnelRequirementType>
- <xsd:PersonnelRequirementPropertyType>
<ID>........................................</ID>
<Value>..................................</Value>
<Description>............................</Description>
<Quantity>...............................</Quantity>
</xsd:PersonnelRequirementPropertyType>
- <xsd:EquipmentRequirementType>
<EquipmentClassID>.......................</EquipmentClassID>
<EquipmentID>............................</EquipmentID>
<Description>............................</Description>
<Location>...............................</Location>
<Quantity>...............................</Quantity>
<EquipmentRequirementProperty>...........</EquipmentRequirementProperty>
<RequiredByRequestedSegResponse>.....</RequiredByRequestedSegResponse>
</xsd:EquipmentRequirementType>
- <xsd:EquipmentRequirementPropertyType>
<ID>.....................................</ID>
<Value>..................................</Value>
<Description>............................</Description>
<Quantity>...............................</Quantity>
</xsd:EquipmentRequirementPropertyType>
- <xsd:MaterialProducedRequirementType>
<MaterialClassID>........................</MaterialClassID>
<MaterialDefinitionID>...................</MaterialDefinitionID>
<MaterialLotID>..........................</MaterialLotID>
<MaterialSubLotID>.......................</MaterialSubLotID>
<Description>............................</Description>
<Location>...............................</Location>
<Quantity>...............................</Quantity>
<MaterialProducedRequirementProperty>....</MaterialProducedRequirementProperty>
<RequiredByRequestedSegResponse>.....</RequiredByRequestedSegResponse>
</xsd:MaterialProducedRequirementType>
- <xsd:MaterialProducedRequirementPropertyType>
<ID>.....................................</ID>
<Value>..................................</Value>
<Description>............................</Description>
<Quantity>...............................</Quantity>
</xsd:MaterialProducedRequirementPropertyType>
- <xsd:MaterialConsumedRequirementType>
<MaterialClassID>........................</MaterialClassID>
<MaterialDefinitionID>...................</MaterialDefinitionID>
<MaterialLotID>..........................</MaterialLotID>
<MaterialSubLotID>.......................</MaterialSubLotID>
<Description>............................</Description>
<Location>...............................</Location>
<Quantity>...............................</Quantity>
<MaterialConsumedRequiremProperty>....</MaterialConsumedRequiremProperty>
<RequiredByRequestedSegResponse>.....</RequiredByRequestedSegResponse>
</xsd:MaterialConsumedRequirementType>
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- <xsd:MaterialConsumedRequirementPropertyType>
<ID>.....................................</ID>
<Value>..................................</Value>
<Description>............................</Description>
<Quantity>...............................</Quantity>
</xsd:MaterialConsumedRequirementPropertyType>
- <xsd:ConsumableExpectedRequirementType>
<MaterialClassID>........................</MaterialClassID>
<MaterialDefinitionID>...................</MaterialDefinitionID>
<MaterialLotID>..........................</MaterialLotID>
<MaterialSubLotID>.......................</MaterialSubLotID>
<Description>............................</Description>
<Location>...............................</Location>
<Quantity>...............................</Quantity>
<ConsumableExpectedRequireProperty>..</ConsumableExpectedRequireProperty>
<RequiredByRequestedSegResponse>.....</RequiredByRequestedSegResponse>
</xsd:ConsumableExpectedRequirementType>
- <xsd:ConsumableExpectedRequirementPropertyType>
<ID>.....................................</ID>
<Value>..................................</Value>
<Description>............................</Description>
<Quantity>...............................</Quantity>
</xsd:ConsumableExpectedRequirementPropertyType>
</xsd:ProductionSchedule>
- <xsd:ProductionRequest>
- <xsd:ProductionRequestType>
<ID>.....................................</ID>
<Description>............................</Description>
<ProductproductionRuleID>................</ProductproductionRuleID>
<PublishedDate>..........................</PublishedDate>
<StartTime>..............................</StartTime>
<EndTime>................................</EndTime>
<Priority>...............................</Priority>
<SegmentRequirement>.....................</SegmentRequirement>
<SegmentResponse>........................</SegmentResponse>
</xsd:ProductionRequestType>
</xsd:ProductionRequest>
</xsd:schema>
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Anexo IV – Arquivo XML (Production schedule) do estudo de caso1
Esse arquivo XML apresenta somente as informações mencionadas no exemplo do estudo de
caso do capitulo 5, e foi baseado no arquivo XML completo do anexo III.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.exemplo.com.br/xml/XMLSchema"
xsd:schemalocation="http://www.exemplo.com.br/xml/XMLProductionScheduleSchema"
targetNamespace=http://www.exemplo.com.br/xml
xmlns="http://www.exemplo.com.br/xml"
elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
- <!--Arquivo XML estudo de caso (Planejamento Producao/Production Schedule)-->
- <xsd:ProductionSchedule>
- <xsd:ProductionScheduleType>
<ID>B2M_PS_1</ID>
<Description>Teste_Estudo_Caso_1</Description>
<Location>Maquina_Papel_1</Location>
<PublishedDate>08-Marco-2007</PublishedDate>
<StartTime>10-Marco-2007</StartTime>
<EndTime>12-Marco-2007</EndTime>
<EquipmentElementLevel>Area</EquipmentElementLevel>
<ProductionRequest>B2M_PR_1</ProductionRequest>
</xsd:ProductionScheduleType>
- <xsd:SegmentRequirementType>
<ProductSegmentID>PA410T</ProductSegmentID>
<ProcessSegmentID>Linha_3_T3-T11-T4-R3-E1-T6</ProcessSegmentID>
<Description>Pacotes_papel_A4</Description>
<EarliestStartTime>09-Marco-2007</EarliestStartTime>
<LastEndTime>13-Marco-2007</LastEndTime>
<Duration>2_dias</Duration>
<ProductionParameter>B2M_PS_1_PA410TPP</ProductionParameter>
<PersonnelRequirement>B2M_PS_1_PA410TPR</PersonnelRequirement>
<EquipmentRequirement>B2M_PS_1_PA410TER</EquipmentRequirement>
<MaterialProducedRequirement>B2M_PS_1_PA410TMPR</MaterialProduced
Requirement>
<MaterialConsumedRequiremen>B2M_PS_1_PA410TMCR</MaterialConsum
edRequiremen>
<ConsumableExpectedRequirement>B2M_PS_1_PA410TCER</Consumable
ExpectedRequirement>
<SegmentRequirement>Linha_3</SegmentRequirement>
<RequiredByRequestedSegmentResponse>.....</RequiredByRequestedSegm
entResponse>
</xsd:SegmentRequirementType>
- <xsd:ProductionParameterType>
<ProductSegmentID>PA410T_1</ProductSegmentID>
<ProcessSegmentID>Linha_3_T3-R3-T11-T4-E1-T6_1</ProcessSegmentID>
<Parameter>Pacote</Parameter>
<Parameter>A4</Parameter>
<Parameter>10T</Parameter>
<Parameter>Imprimir_escrever</Parameter>
</xsd:ProductionParameterType>
1
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- <xsd:EquipmentRequirementType>
<EquipmentClassID>Transportador</EquipmentClassID>
<EquipmentID>T3</EquipmentID>
<Description>Saida_R3</Description>
<Location>Maquina_1_Linha_3</Location>
<Quantity>01</Quantity>
</xsd:EquipmentRequirementType>
- <xsd:EquipmentRequirementType>
<EquipmentClassID>Rebobinadeira</EquipmentClassID>
<EquipmentID>Reb_3</EquipmentID>
<Description>Rebobinadeira_Bobinas</Description>
<Location>Maquina_1_Linha_3</Location>
<Quantity>01</Quantity>
</xsd:EquipmentRequirementType>
- <xsd:EquipmentRequirementPropertyType>
<ID>Reb_3</ID>
<Value>10T</Value>
<Value>1.5m</Value>
<Description>10T_Bobinas_1.5m</Description>
</xsd:EquipmentRequirementPropertyType>
- <xsd:EquipmentRequirementType>
<EquipmentClassID>Transportador</EquipmentClassID>
<EquipmentID>T11</EquipmentID>
<Description>Estoque_Acabamento</Description>
<Location>Maquina_1_Linha_3</Location>
<Quantity>01</Quantity>
</xsd:EquipmentRequirementType>
- <xsd:EquipmentRequirementPropertyType>
<ID>T11</ID>
<Value>Direto</Value>
<Description>Sentido_T4</Description>
</xsd:EquipmentRequirementPropertyType>
- <xsd:EquipmentRequirementType>
<EquipmentClassID>Transportador</EquipmentClassID>
<EquipmentID>T4</EquipmentID>
<Description>Entrada_Emp1</Description>
<Location>Maquina_1_Linha_3</Location>
<Quantity>01</Quantity>
</xsd:EquipmentRequirementType>
- <xsd:EquipmentRequirementType>
<EquipmentClassID>Empacotadeira</EquipmentClassID>
<EquipmentID>Emp_1</EquipmentID>
<Description>Empacotadeira_A4</Description>
<Location>Maquina_1_Linha_3</Location>
<Quantity>01</Quantity>
</xsd:EquipmentRequirementType>
- <xsd:EquipmentRequirementPropertyType>
<ID>Emp_1</ID>
<Value>10T</Value>
<Description>Empacotaderia_A4</Description>
</xsd:EquipmentRequirementPropertyType>
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- <xsd:EquipmentRequirementType>
<EquipmentClassID>Transportador</EquipmentClassID>
<EquipmentID>T6</EquipmentID>
<Description>Entrada_Estoque_PF</Description>
<Location>Maquina_1_Linha_3</Location>
<Quantity>01</Quantity>
</xsd:EquipmentRequirementType>
- <xsd:MaterialConsumedRequirementType>
<MaterialClassID>Bobina</MaterialClassID>
<MaterialDefinitionID>Bobina_Produto_Intermediario</MaterialDefinitionID>
<MaterialLotID>PI_MP_1</MaterialLotID>
<MaterialSubLotID>PI_MP_1.1</MaterialSubLotID>
<Description>Bobina_8M_30T_Base_Jumbo</Description>
<Location>Maquina_1_estoque_intermediario</Location>
<Quantity>01</Quantity>
</xsd:MaterialConsumedRequirementType>
- <xsd:ConsumableExpectedRequirementType>
<MaterialClassID>Energia_Eletrica</MaterialClassID>
<Quantity>300KWh</Quantity>
</xsd:ConsumableExpectedRequirementType>
</xsd:ProductionSchedule>
- <xsd:ProductionRequest>
- <xsd:ProductionRequestType>
<ID>B2M_PR_1</ID>
<Description>Teste_Estudo_Caso_1</Description>
<ProductproductionRuleID>B2M_PS_1_teste</ProductproductionRuleID>
<PublishedDate>08-Marco-2007</PublishedDate>
<StartTime>10-Marco-2007</StartTime>
<EndTime>12-Marco-2007</EndTime>
<Priority>media</Priority>
<SegmentRequirement>Processar</SegmentRequirement>
<SegmentResponse>Rejeitado</SegmentResponse>
</xsd:ProductionRequestType>
</xsd:ProductionRequest>
</xsd:schema>

