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Integrada 
Pois através de módulos específicos, pode abranger várias áreas funcionais da Empresa, tais como área de recursos 
de produção, área de operações de funcionários, registo de equipamentos, controlo de produção. 
 
Incisivo
A informação é apresentada de forma o mais direto e percetível possível, sendo que podendo ser personalizável por 
utilizador, não há dispersão do foco do mesmo nos dados que realmente lhe dizem respeito. 

Simples
Em todas as tarefas procuramos o caminho mais simples e eficaz para a sua resolução, evitando no entanto caminhos 
simplistas que parecendo bons na altura se possam revelar fontes de estrangulamento num futuro mais ou menos 
próximo.

A nossa experiência no campo, ganha com o contacto com os clientes, permite-nos uma grande sensibilidade às 
necessidades dos mesmos, e uma rápida compreensão de novos problemas que surjam. É também assim, que nos 
mantendo a par das necessidades atuais dos clientes, nos conseguimos antecipar ao máximo a necessidades futuras.  

A Gestão de Produção derivou para 2 MÓDULOS GESOBRA® e GESOBRA® - Gestão de Qualidade. O primeiro, funciona 
como a aplicação base de suporte à atividade, permitindo uma gestão dos dados e fluxo comercial. Para a Gestão 
do Processo Produtivo existe o módulo GESOBRA® - Gestão de Qualidade, o qual sem o peso, quer das tarefas 
administrativas, quer das tarefas não produtivas, é um seu aliado na gestão da sua produção.

Indústria Produtiva
A CPS - Consultores de Informática S.A., apresenta uma solução 
integrada para um Rápido, Incisivo e Simples controlo da sua 
Empresa e do seu Processo Produtivo.

GESOBRA® - Dados Base
 
No GESOBRA® teremos o controlo dos dados base 
da nossa estrutura, que passam por um registo de:
 

. Recursos Humanos ao Nível Operacional

Com funções de comunicação interna, tarefas, 
avaliação de desempenho, e registo de operações 
entre outros fatores.
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. Registo do parque de Equipamentos 
existentes na Empresa

Poderemos ter um registo de características, 
intervenções, especificidades às quais é 
necessário atender, registo documental, registo 
de assistência preventiva/corretiva e outros 
registos.

. Registo de Moldes
 
Permite ter as características dos mesmos, 
características mecânicas que podem ser 
cruzadas com as da máquina, características 
de funcionamento, assistências, documentação 
associada, Artigos associados entre outras.

. Registo de Artigos

Conseguimos definir rapidamente além de características de controlo, a sua 
composição, quer pesquisando componentes e arrastando para a árvore de 
artigo, quer através da cópia integral da estrutura de um artigo para outro em 
casos em que apenas uma parte dos componentes variem.

. Registo de Aços

Uma vez que estes são artigos base para fábrica e têm características únicas, 
estas são possíveis de serem definidas individualmente.

www.cps-ci.com
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TAREFAS NÃO PRODUTIVAS

Há um conjunto base de tarefas que realizadas numa empresa que não sendo tarefas produtivas, são imprescindíveis 
ao funcionamento da mesma. De seguida apresentaremos algumas que no caso em análise serão mais pertinentes.

. Gestão de Encomendas e Faturação

Uma fase muito importante que inicia o desencadeamento do processo é o orçamento (que poderá originar 
automaticamente a encomenda). Com base nos custos de produção (mão-de-obra, matéria-prima, máquinas, moldes), 
nos custos de transporte e margens aplicadas é encontrado o preço da referência orçamentada para um determinado 
cliente. Após este registo obtêm-se valores teóricos que no fim do processo irão ser comparados com os reais, para 
avaliar os lucros ou os prejuízos de uma produção.
Por uma questão de associação ao processo comercial e produtivo, o processo nasce no GESOBRA®, e até à fase de 
faturação é aqui feito, ficando a Gestão Comercial a cargo do ARTSOFT®.
Desde que chega um pedido de um cliente, e é transformado em encomenda, estamos a alimentar quer o GESOBRA® 
e ARTSOFT®, mas também o GESOBRA® - Gestão de Qualidade, pois a encomenda é a base e início do processo 
produtivo, que se conclui na saída da encomenda para o cliente. Também a faturação é feita no GESOBRA® para que 
todos os dados fiquem ligados e coerentes.

. Gestão de Necessidades
 
Através de um conjunto de formulários 
específicos para um tipo de necessidades da 
empresa, conseguimos em poucos cliques e 
de uma forma simples, fazer uma gestão das 
necessidades da empresa, quer para o processo 
produtivo quer para as outras tarefas. 

Estas passam por gerir necessidades de 
material de produção, plásticos, embalagens, 
corantes, transporte, entre outros. Mas também 
por gerir pedidos para Moldes, Temperas, Aços 
entre outros, as vantagens desta divisão são 
várias, mas talvez a mais significativa, é que 
através de uma maior especificação de tarefa 
por formulário, estes são mais acessíveis a 
quem os preenche que pode ser desde uma funcionária administrativa, ao funcionário que está a trabalhar num molde e 
necessita de um determinado aspeto corrigido com recurso a fornecedores externos.
Toda esta gestão de necessidades é diretamente ligada à gestão de Encomendas a Fornecedores e respetiva Fatura, ou seja, 
existe todo um WorkFlow documental a acompanhar o processo de Gestão de Necessidades/Entradas desde que estas 
surgem até à receção da fatura do fornecedor.

. Registo Documental

Os documentos quer de Gestão Comercial, são transferidos em tempo real para o Sistema de Gestão Comercial 
ARTSOFT®, quer de Gestão da Empresa são lançados no GESOBRA® para uma melhor agregação da informação.

www.cps-ci.com
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. Requisição de Transporte

Sempre que as paletes de produtos sejam 
enviadas ao cliente por transportadora, é 
possível efetuar pedidos de cotação para os 
transportes a diversas transportadoras e 
posteriormente a confirmação de encomenda. 
Para cada requisição é feita uma avaliação 
sobre o transportador (prestável no serviço) 
e sobre o camião de transporte (limpeza e 
conservação).

. Operações de Funcionário
 
É possível para um determinado conjunto 
de funcionários por exemplo equipas de 
manutenção, definir que estes têm fazer um 
registo da sua atividade, este registo com 
ligação ao equipamento, permite não só 
acompanhar o trabalho do funcionário, mas 
associa-lo ao equipamento e assim ter um 
histórico das intervenções internas ao mesmo.

. Gestão de Equipamentos

Uma vez que este é uma atividade com necessidades específicas, o GESOBRA® evoluiu no sentido de as acompanhar. 
Assim há registo de dados específicos nos Equipamentos quer sejam moldes ou máquinas. Estes dados são 
interligados ou seja, um molde está associado a uma ou mais máquinas, e por sua vez um Artigo estará associado a 
um molde.
 
Com esta informação poderemos fazer um caminho num Artigo para o Molde e deste para a Máquina, o que nos 
permite um correto planeamento de produção do mesmo e uma avaliação correta dos custos do mesmo 
em produção. 

www.cps-ci.com
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. Ficha de Artigo

A Ficha de Artigo reveste-se de especial 
importância pois é este em ultima análise o 
focos do negócio, assim a ficha de artigo tem 
os dados base que o permitem caracterizar 
em termos de custos e produção, mas tem 
sobretudo uma árvore de composição com a 
qual podemos definir todos os elementos de 
uma produção, e se for caso disso proceder 
à sua otimização ou ainda à evolução do 
mesmo após análises de produções já 
realizadas. 

. Ficha de Terceiro

Inclui toda a informação respeitante aos clientes e fornecedores (definida no ARTSOFT®) bem como informação 
de possíveis clientes e fornecedores, no processo de estudo de mercado. Relativamente aos possíveis clientes
/fornecedores tem-se a possibilidade de os classificar. Existem diversas funcionalidades, de salientar: 

Relatório de Terceiro
Onde se pode efetuar o registo de diversas 
situações (alteração de preços, telefonemas, 
requisitos de produtos entre outros). 

www.cps-ci.com
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Fax/E-mail
Onde é possível registar os e-mails e fax que 
vão sendo enviados. 

Amostras Enviadas 
Sempre que se enviam amostras dos 
produtos o seu registo pode ser feito com a 
indicação do funcionário que prepara, envia, 
etc., com a lista de referências e respetiva 
quantidade que se pretende no envio. 
 

Visitas 
Esta funcionalidade permite registar todas 
as visitas que são efetuadas aos terceiros, 
bem como destes à empresa. 

www.cps-ci.com
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Para facilitar o agendamento das visitas 
é possível visualizar o calendário com as 
marcações, com a indicação de que funcionários 
irão estar presentes. 

Saldo/Faturação
Relativamente aos clientes é possível obter o 
extrato da situação do cliente, com a indicação 
(através de cores) das faturas liquidadas, por 
liquidar, anuladas, com recibos provisórios ou 
outro tipo de informação adicional. 

NC/Avaliações Periódicas 
Em relação aos fornecedores pode-se 
fazer um registo de não conformidades ou 
avaliá-los periodicamente. 

www.cps-ci.com
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Em relação a estas funcionalidades existe ainda a possibilidade de anexar documentos ao registo e sempre que o 
funcionário defina que o registo efetuado esteja em aberto, é despoletado um alerta que aparecerá ao funcionário no 
quadro de alertas (este tipo de alerta pode aparecer a outros funcionários desde que configurado para esse efeito). 
 

GESTÃO COMERCIAL

Uma forma de analisar as funcionalidades anteriormente explicadas e avaliar o trabalho desenvolvido pelos 
comerciais na prospeção de mercado de trabalho pode recorrer-se à gestão comercial, nesta existe diversos tipos de 
análise, quer a nível de quantidades quer a nível de valores dados aos clientes.

Análise Artigo 
Informação da faturação 
de cada artigo por anos, 
com visualização em 
gráfico e/ou grelha.

Análise Cliente 
Informação da quantidade 
faturada a cada cliente por 
tipos de cliente.

www.cps-ci.com
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Análise Cliente - Artigo
Informação das unidades 
vendidas de cada artigo para 
cada cliente, nos últimos 3 
anos, com os últimos 3 preços 
praticados e os documentos onde 
se encontram as quantidades 
indicadas.

Análise Comercial I 
Informação do número de 
contactos efetuados (através 
das funcionalidades descritas na 
ficha de terceiro) por comercial, 
consoante o número de semanas 
que se pretende analisar. 

É possível analisar detalhadamente 
estes contactos considerando por 
cliente, datas ou tipo de cliente, 
consoante o seu âmbito de venda.

www.cps-ci.com
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Análise Comercial II 
Informação complementar à 
Análise Comercial I, verificando 
para cada cliente o número de 
semanas que não são realizados 
contactos, quantos foram 
elaborados no ano corrente 
e registo da data do último 
contacto feito. 

GESOBRA® - Gestão de Qualidade
 . Paletização

Partindo das encomendas em aberto realizadas no Gesobra® temos aqui a base de definição do processo produtivo, 
em que definimos o que vamos produzir, quantidades, e quais os elementos de suporte e embalamento necessários 
para a produção. 
 

. Planeamento de Produção
 
Tendo as paletizações definidas, 
temos os dados necessários para 
um planeamento da produção. 
Este planeamento é alimentado 
não só pela paletização, mas pelos 
dados inseridos no GESOBRA® na 
ficha de Equipamento e Artigo, os 
quais nos permitem ter tempos 
de produção estimados. 
 
 

www.cps-ci.com
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. Controlo de Produção
 
Tendo o Planeamento definido, devemos associa-lo à produção. Assim conseguimos ter no mapa de planeamento, 
não apenas o planeado mas o trabalho corrente, sendo este alimentado em tempo real, ou seja atrasos ou avanços na 
produção refletem-se nos planeamentos sequentes à produção corrente. 
 
 

. Produção/Intervenções
 
Durante o processo de produção 
existem paragens (por avaria da 
máquina, falta de energia, entre 
outras) com ou sem previsão que 
poderão ser registadas para mais 
tarde serem analisadas. 
Para efetuar o controlo do 
produto recorre-se ao uso dos 
lotes de forma simples e eficaz. 
 

. Parâmetros de Moldação
 
Para que se possa avaliar as 
condições para as produções 
serem rentáveis faz-se uso 
do registo dos parâmetros de 
moldação que não é mais que 
o registo das características de 
cada produção. 
 
 

www.cps-ci.com
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. Picagens
 
Um outro aspeto é a Monitorização da Produção 
em qualidade, periodicamente podem ser 
registadas amostras refletindo assim a qualidade 
da produção. Este processo pode ser feito num 
PDA para uma mais fácil mobilidade. 
 
 

. Etiquetas
 
A produção pode ser terminada por palete e para 
a sua devida identificação pode-se criar uma 
etiqueta por cada caixa colocada na palete, com a 
informação dos produtos que contém e respetiva 
quantidade e lote de produção para efeitos de 
rastreabilidade.

. Aprovação de Paletes
 
O processo de produção termina com a aprovação 
das paletes onde se valida se está tudo correto a 
nível de etiquetas, podendo ainda ser retirada uma 
amostra de artigos para confirmar o seu estado. 
 

www.cps-ci.com
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. Relatório de Saída
 
Com a saída das paletes para o cliente pode-se 
fazer acompanhar um relatório discriminativo 
com as referências que compõem a carga e 
respetivas quantidades, nesta fase efetua-se a 
guia de transporte de forma simples.

 

. Localização de Paletes      
   (armazém)
 
Para facilmente saber a localização 
das paletes no armazém pode-
se usar o PDA para indicar a 
posição onde se encontra a palete 
e posteriormente na GESOBRA® 
- Gestão de Qualidade pode-se 
visualizar os lugares disponíveis 
e/ou ocupados com paletes, 
bem como a sua composição 
(referências e quantidades).

. Listagens
 
Existem outras pequenas funcionalidades mas não menos importantes, nomeadamente: registo de descargas das 
máquinas, colocação do plástico nos silos, requisitos de produtos, requisitos exigidos pelos clientes (alertar em 
determinados momentos do processo para não serem esquecidos), lista de moldes a planear entre o planeamento e 
o início da sua montagem, bloqueamentos de funcionalidades (por falta de pagamento do cliente ou para alertar os 
funcionários de armazém quando carregam as encomendas no camião da transportadora). 
 
Ao findar este processo existem diversas listagens para analisar valores: de faturação, quantidades vendidas, 
rentabilidade das máquinas, lotes, prazos encomenda, entregas pendentes e efetuadas. Seguem alguns exemplos de 
listagens: 

www.cps-ci.com
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Análise Custos de Encomendas 
Avaliar custos com cada encomenda para se 
poder fazer uma previsão dos lucros ou prejuízos 
que se terão, caso se continuem a praticar os 
mesmos valores, conseguindo-se reajustar 
valores nos orçamentos futuros. 
 

Análise Gráfica de Produção 
Referente aos últimos 3 turnos, pode-se analisar 
a produção para cada máquina (se está em 
produção, parada com molde ou parada sem 
molde). 
 

Listagem Tempos Planeamento
Colocando como objetivo um limite mínimo de 
10h para a preparação do molde antes do início da 
sua montagem na máquina para produção, pode-
se verificar se o objetivo foi ou não atingido, tendo 
também indicação do número de reparações que 
foram necessárias. 
 
 

www.cps-ci.com
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Listagem Processo Máquina
Permite verificar o processo de uma produção, 
com indicação de todas as intervenções 
realizadas num período de tempo. 
 
 

Listagem Prazos Encomenda 

Analisar o tempo a entregar uma encomenda, 
considerando para tal a data provável de entrega 
(definida na encomenda de cliente) e a data real 
em que se entregou a encomenda ao cliente, 
visualizando ainda a média do número de dias 
de entrega e o número de dias de atraso das 
encomendas. 

Ranking 
Analisar quais as produções mais 
rentáveis, recorrendo aos pesos das 
peças, ciclos, quantidade de rejeições 
e/ou tipo material usado.

www.cps-ci.com
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. Conclusão de Produção
 
O Processo Produtivo termina com a “Conclusão da Produção”. Mas esta fase não é o fim do Processo pois é 
necessário dar o OK à produção efetuada e executar as tarefas de Saída de Encomendas.
 
 . Contribuição para a Gestão de Stocks
 
Todo este processo, de entrada em produção, até à saída de dos artigos finais, implica alterações de stocks, estas são 
feitas através de documentos, os quais podem ser mais ou menos explícitos ao utilizador, consoante o processo em 
causa, mas que vão atualizando quer os stock de matéria-prima, dando baixa da mesma, quer aumentando o stock de 
artigos após a conclusão da produção, quer dando baixa dos artigos quando são feitos os documentos de saída. 
 
 . Módulo TV
 
Alimentado através das operações feitas em GESOBRA® 
e GESOBRA® - Gestão de Qualidade, existe uma aplicação, 
que é destinada a apresentação de resultados de Produção, 
desvios, objetivos, próximas produções a entrar e outros 
aspetos de Produção. Mas também notas a funcionários/
equipas de forma que através de monitores distribuídos pelo 
espaço de produção, os funcionários estejam o mais possível 
ao corrente do estado das produções atuais e seguintes, mas 
também de notas de funcionamento da própria Empresa. 
Agilizando assim a Comunicação interna. 
 

. Módulo PDA (Personal Digital Assistant)
 
Como o nome indica este é um dispositivo eletrónico móvel de 
dimensões reduzidas com capacidade computacional. Neste caso 
especifico este dispositivo possibilita um grau de mobilidade 
dentro das instalações bastante elevado em relação ao de um 
computador portátil, na medida em que é transportado na 
mão do funcionário. Outra característica imprescindível e útil 
disponibilizada pelo PDA é a inclusão de um leitor de códigos de 
barras.

www.cps-ci.com
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Com base neste tipo de processamento e aproveitando as características 
do dispositivo foi desenvolvida uma aplicação com o intuito de servir 
de suplemento ao processo de produção, armazenamento de paletes, 
aprovação de paletes e picagem. Esta aplicação é utilizada para otimizar 
o desenrolar destes processos através de um conjunto de ações simples 
e elementares. Tirando partido da mobilidade que este dispositivo 
proporciona é possível deslocá-lo para qualquer parte da área de 
produção e do armazém para que possa proceder às suas tarefas. 
 
 

O PDA possibilita que um funcionário que se encontre na área de 
produção se desloque a uma máquina ou palete e através da leitura do 
seu código de barras possa efetuar a ação desejada. Para isso foram 
definidas regras para atribuição de códigos de barras a máquinas, 
produções, paletes, condições de paragem das máquinas e parâmetros 
de picagem utilizados nas amostragens de peças. Utilizando a leitura de 
códigos de barras o PDA é possível registar ações de uma máquina, tais 
como, inicio da montagem do molde, fim de montagem do molde, inicio 
de produção da máquina, paragens da máquina etc. 
 
 

No caso das paletes e procedendo á leitura do código de barras 
correspondente é possível efetuar a aprovação de paletes, 
armazenamento e localização de paletes, controlo de qualidade de 
paletes, etc. 
 

www.cps-ci.com
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É ainda possível efetuar controlo de picagens em produções que estejam 
a decorrer, utilizando para isso o código de barras da produção em causa. 
 
 

O armazenamento dos dados recolhidos pelo PDA é efetuado diretamente na base de dados instalada no servidor da 
empresa utilizando para isso uma rede wireless que faz a comunicação entre o servidor e o dispositivo. 

A base de dados é atualizada em tempo real e os dados podem ser posteriormente consultados 
no GESOBRA® - Gestão de Qualidade. 
 
Em suma, a utilização deste dispositivo potencia um acréscimo de rapidez e simplicidade de execução de processos 
através de menus intuitivos e de fácil perceção para o utilizador.
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Comercialização, implementação e assistência técnica
de sistemas de informação (software de gestão).
Comercialização, configuração, instalação e assistência  técnica 
de hardware e redes informáticas.
Conceção, organização, desenvolvimento e execução 
de ações de formação.


