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PROCESSOS PRODUTIVOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: UTILIZAÇÃO 

DE SOFTWARES DEDICADOS PARA GESTÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS 

 

1. RESUMO  

O presente trabalho tem como objetivo apresentar os principais tipos e 

aplicações de softwares dedicados ao gerenciamento e otimização de processos 

produtivos, bem como, os resultados potenciais advindos de sua utilização. Para a 

realização da pesquisa foram efetuados levantamentos bibliográficos na base de 

dados disponíveis sobre o assunto, incluindo artigos científicos, monografias, teses 

de doutorado, dissertações de mestrado e livros relacionados. Os resultados 

preliminares permitem visualizar os principais softwares dedicados para gestão e 

otimização de processos produtivos e suas aplicações. 

Palavras-chave: Softwares, Engenharia de Produção, Tecnologia da 

Informação.  

 

2. INTRODUÇÃO 

A tecnologia da informação evoluiu significativamente nas últimas décadas 

promovendo mudanças significativas nos sistemas de produção e operação das 

empresas.  Estas alterações possibilitaram a melhoria da produtividade e qualidade 

dos produtos e processos. O avanço tecnológico permitiu, também, a redução dos 

preços do hardware e software ampliando as possibilidades de suas aplicações nas 

empresas. Nos dias atuais constata-se a disseminação de ferramentas gerencias 

qualitativas e quantitativas sofisticadas, tais como, ERP (Enterprise Resource 

Planning), WMS (Werehouse Managerment System), TMS (Transportation 

Management System), voltadas para a gestão e otimização dos processos 

produtivos. McGee e Pruzak (1997) consideram que o gerenciamento da informação 

é um importante fator de competitividade empresarial. Assim sendo, considera-se de 

relevância o tema abordado nesta pesquisa em vista de sua importância no contexto 

atual das organizações empresariais. 

 

3. OBJETIVOS 

Identificar os principais tipos e aplicações de softwares dedicados ao 

gerenciamento e otimização dos processos produtivos, os requisitos necessário para 

sua implementação e resultados potenciais apresentados. 



4. METODOLOGIA 

O desenvolvimento do trabalho foi dividido em quatro etapas que estão 

detalhadas, como seguem: 

Etapa 1: pesquisa exploratória visando o aprofundamento dos conhecimentos 

relativos ao gerenciamento e a otimização dos processos com o apoio da tecnologia 

da informação.  

Etapa 2: listagem e caracterização dos principais softwares aplicados ao 

gerenciamento dos processos produtivos disponíveis no mercado, incluindo 

softwares de simulação e otimização de linhas produtivas. 

Etapa 3: classificação dos softwares de acordo com suas aplicações nas 

empresas de acordo com as subáreas da Engenharia de Produção. 

Etapa 4: elaboração do artigo na categoria em andamento para ser submetido 

e apresentado no Congresso Nacional de Iniciação Científica – CONIC. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Na era digital a tecnologia da informação tornou-se uma ferramenta essencial 

para o planejamento estratégico dos negócios e a melhoria do desempenho. No 

segmento da engenharia de produção e no gerenciamento dos processos produtivos 

a tecnologia de informação assume importância significativa para a implementação 

da automação industrial e no desenvolvimento e aplicação de softwares dedicados 

para apoio a produção. Para Walton (1993), a TI pode ser definida como a utilização 

das ferramentas de informática, comunicação e automação juntamente com as 

técnicas de organização e gestão alinhadas com a estratégia de negócio, com o 

objetivo de aumentar a competitividade da empresa. 

Porter (1986) considera vital o uso efetivo da TI para a estratégia competitiva 

das organizações, bem como, sua manutenção no mercado. Com as crescentes 

exigências dos mercados e com a escassez dos recursos as organizações 

necessitam produzir com melhores níveis de produtividade e qualidade e menores 

custos. Uma das maneiras para atingir estes objetivos é fazendo uso eficaz da 

tecnologia de informação nas operações empresarias.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O projeto está em andamento, tendo sido realizado, inicialmente, um 

levantamento de dados bibliográficos em livros da biblioteca da FACENS, sites, 



artigos científicos, teses e dissertações, visando o aprofundamento no tema 

estudado e a identificação dos principais recursos de softwares disponíveis no 

mercado e suas aplicações. Posteriormente, realizamos uma Revisão Bibliográfica 

com o tema Principais Softwares Aplicados à Engenharia de Produção, onde foi feito 

um levantamento considerável dos principais softwares de Tecnologia da Informação 

para o apoio às 10 áreas e subáreas da Engenharia de Produção. Foram 

identificados e estudados 8 softwares da área de Engenharia de Operações e 

Processos da Produção, entre eles MRP (Material Requirement Planning), 20 

softwares da área de Logística, entre eles EDI (Eletronic Data Interchange) e WMS 

(Werehouse Managerment System), 8 softwares da área de Pesquisa Operacional, 

entre eles simuladores de processos (ProModel), 6 softwares da área de Engenharia 

do Produto, entre eles AutoCad, 6 softwares da área de Engenharia Organizacional, 

entre eles EDI (Electronic Data Interchange), 6 softwares da área de Engenharia 

Econômica, entre eles SRM (Supplier Relationship Management), 4 softwares da 

área de Engenharia do Trabalho, 2 softwares da área de Engenharia da 

Sustentabilidade, entre eles EM (Emissions Management) e 5 softwares da área de 

Educação em Engenharia de Produção, entre eles Dev-C++ e Code-Blocks, entre 

outros. Posteriormente os mesmos serão caracterizados em relação as suas 

principais aplicações, disponibilidade no mercado, custos, requisitos de aplicação, 

etc. Esse estudo poderá contribuir como um guia de auxílio para as organizações 

que pretendam melhorar as suas performances com base no apoio das ferramentas 

de TI aplicadas ao gerenciamento dos processos.  
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