
O sistema MES para coleta de dados no chão de fábrica e supervisão de produção proporciona o sensoriamento 

de toda a produção, observando tempos, paradas de máquina, quebras, etc. A comunicação dos dados 

coletados acontece em tempo real para toda a empresa, assim como a integração com sistemas ERP e outros 

sistemas relacionados ao processo produtivo. São informações em tempo real que permitem a análise precisa 

para que ações possam ser planejadas e garantam a produtividade da fábrica.

Gestão da produção na Manufatura Avançada

Supervisão e monitoração
da produção

Indicadores de
desempenho OEE e TRS 

Análise de perdas,
falhas e causas 



O NC-MES é uma ferramenta da tecnologia da informação para controle e execução da produção, consistindo de equipamentos 

e módulos de software para a coleta de dados diretamente no chão de fábrica, armazenamento em banco de dados central, 

resguardando o histórico de eventos da empresa, e a geração de informações que proporcionam conhecimento sob a forma de 

gráficos e relatórios analíticos.

TECNOLOGIA NC-MES

Coleta de dados no chão de fábrica 

A partir da implantação do sistema MES a Irwin apresentou 

ganhos no índice de OEE que antes da implantação era na 

ordem de 70%, hoje o índice está acima de 80% e a capacidade 

produtiva das células chegou a 172 mil peças/dia.

Diego de Moura Nunes da Irwin Industrial Tool Ferramentas

do Brasil.
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Coleta de dados no local e no momento de origem
ApontamentoS PRECISOS

A solução é composta pelo software de coleta de dados que é executado em 

terminais industriais. Um servidor de aplicações gerencia a consistência e a 

reposição dos dados, via rede TCP-IP e Wi-Fi.

Apontamentos manuais: o operador realiza os apontamentos como 

motivos de paradas e rejeitos que podem ser feitos via teclado do 

terminal e/ou via um leitor de código de barras.

Apontamentos automáticos: o sistema recebe e identifica os sinais dos 

recursos produtivos como paradas e contagens de ciclos de produção.



Módulo Manutenção: Monitore e reaja com rapidez a 

eventos de manutenção não programada, obtenha 

históricos e indicadores de MTBF, MTTR, Break Down, etc.

Módulo Gestão Móvel: Configure e receba alertas por e-mail 

ou mensagens SMS (“torpedos”).

A modularidade do software permite a adequação do 

sistema às particularidades de cada cliente, 

proporcionando conhecimento sobre a real situação no 

chão de fábrica e fornecendo subsídios para decisões ágeis 

e fundamentadas.

E ainda, múltiplos usuários podem acessar 

simultaneamente o sistema.

Modularização customizada

Oferece uma solução abrangente para gestão da produção, 

com monitoramento em tempo real, indicadores de 

desempenho, mapeamento de perdas, análise de 

causalidade e históricos de produção.

• Supervisão da produção em tempo real 

• Monitoração de produtividade em tempo real

• Indicadores de desempenho OEE e TRS 

• Suporte a programas LEAN: medir, identificar, dimensionar 
e determinar causa de perdas (ciclos de PDCA)

• Análise de defeitos e retrabalho 

• Detecção automática de paradas e micro paradas

• Mapeamento e análise de perdas

• Rastreamento da produção

• Análise de qualquer período de tempo

Módulo básico Veja quais são os tempos reais de ciclo, set-up, paradas, etc.

Acompanhe como foram consumidas as horas
disponíveis dos recursos produtivos

Conheça os reais índices de utilização dos equipamentos

Hoje realizamos estudos de retorno de investimentos 

utilizando como base dados do MES. Após a aquisição de 

novos equipamentos conseguimos mensurar e comparar o 

desempenho planejado na aquisição com o desempenho real 

dos novos equipamentos.

Rafael Crestani, Gerente de Manufatura da Unidade de 

Plásticos da Cemar. 
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Saiba onde é possível obter ganhos,
melhorando o processo e a produtividade da empresa

Acompanhe o que está acontecendo na fábrica neste instante

Elimine o uso de papel e acompanhe as informações digitais

Módulo Qualidade: Monitore e analise refugo e 

retrabalho por peça, recurso, máquina, turno, operador.

Módulo Logística (LES): Acompanhe a logística interna 

e a movimentação de materiais e ordens de produção. 

Previna o desabastecimento de recursos produtivos e 

identifique problemas facilmente.

Módulo Controle da Produção: Tenha em mãos a 

rastreabilidade de suas Ordens de Produção ou Itens, 

analise a carga planejada para seus recursos 

produtivos, determine tempos efetivos de produção.

Módulo Visual: Tenha a gestão à vista no chão de 

fábrica com monitores e painéis com indicadores de 

desempenho, manufatura enxuta, ANDON, etc.

Módulo Interface: Permite integrar e automatizar a 

troca de informações entre o sistema NC-MES com 

sistemas ERP, Planejamento e Sequenciamento 

Avançado de Produção, sistemas de qualidade, 

manutenção e outros. 

Manufatura sem papel: Fornece uma abordagem mais 

visual para produção com o uso de informações 

digitais, através de telas no chão de fábrica que 

eliminam o uso de papel.

Gráficos e relatórios em tempo real no chão  de fábrica 
GESTÃO VISUAL 



Módulo Ferramentaria: Monitore a utilização e a vida útil 

de seus moldes, controle as manutenções preventivas  e 

o custo de suas ferramentas.

Módulo DNC: Use a transferência bidirecional de 

programas para máquinas CNC e transferência contínua 

de programas extensos.

Módulo I/O: Tenha a expansão de entradas e saídas 

digitais nos terminais de coleta, para a monitoração de 

múltiplos sinais em um equipamento e/ou de vários 

equipamentos assim como acionamento de dispositivos 

externos, como andons e bloqueio.

Conseguimos melhorar nosso monitoramento, saber o 

tempo real das peças, reduzir tempo de setup e tempo de 

paradas de máquina. Tudo isso ajuda na formação dos 

custos, além de um feedback imediato para o cliente sobre 

o status dos produtos.

Anderson Serapião, Administrador de T.I Usimaza
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Encontre onde estão as perdas e as deficiências na produção

Valiosas informações para a elaboração de planos 
de melhoria e a tomada de decisões

pLANEJAMENTO



Escritórios em São Leopoldo-RS, Caxias do Sul-RS, Joinville-SC, Curitiba-PR, São Paulo-SP, Americana-SP, 
São José dos Campos-SP, Sorocaba-SP, Nova Lima-MG e Rio de Janeiro-RJ

SKA Automação de Engenharias Ltda.
0800 510 2900 | ska@ska.com.br | www.ska.com.br

Clientes

As soluções de engenharia e manufatura fornecidas pela SKA são eficazes e 

comprometidas com o sucesso dos nossos clientes. Nossas soluções são 

desenvolvidas para atender profissionais com interfaces intuitivas, 

incorporando a experiência do usuário desde o início. O resultado: 

conectividade em grau completo, total transparência, menor complexidade 

e investimento com baixo custo. Todos os módulos ao longo de todo o 

processo conectados a pessoas e sistemas de terceiros, que ajudam a 

melhorar continuamente os indicadores de desempenho.


