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RESUMO 

Este trabalho faz um estudo das mais avançadas tecnologias da manufatura e as competências 

que um engenheiro mecânico deve ter para atuar nas novas fábricas inteligentes que estão 

surgindo.  A metodologia utilizada foi qualitativa exploratória, onde através de uma pesquisa 

documental e bibliográfica acerca das novas tecnologias, da implementação em uma fábrica 

brasileira e das competências demandadas de um engenheiro mecânico chegou-se a um quadro 

síntese sobre as novas competências que o engenheiro mecânico deve desenvolver. 

O resultado mostra que o engenheiro deve dar um enfoque maior em tecnologia da informação 

e novos métodos de fabricação, como a manufatura aditiva. Apesar de o acervo de artigos e 

pesquisas sobre o assunto são bem recentes e pouco abundantes, este estudo conseguiu propor 

ações sólidas para o ensino brasileiro.  

Palavras-Chave: Indústria 4.0, manufatura avançada; Competências engenheiro mecânico; 

Produtividade na indústria; 

 

 

  



 

ABSTRACT 

This study addresses the most advanced manufacturing technologies and the skills that a 

mechanical engineer must have to operate in the new intelligent factories that are emerging. 

The methodology used was qualitative exploratory, where through a documentary and 

bibliographic research about the new technologies, the implementation in a Brazilian factory 

and the skills required of a mechanical engineer came to a synthesis table about the new 

competences that the mechanical engineer should develop. 

The result shows that the engineer must take a greater focus on information technology and new 

manufacturing methods, such as additive manufacturing. Although the collection of articles and 

research on the subject are very recent and not very abundant, this study managed to propose 

solid actions for Brazilian education. 

 

Keywords: Industry 4.0, Advanced Manufacturing; Competencies Mechanical Engineer; 

Industrial productivity. 
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1  CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contexto 

 

Passado o último período de recessão da economia brasileira, o Brasil vive atualmente 

um grande desafio que poderá definir o futuro de nossa indústria: crescer e manter-se 

competitivo no comércio global. A competição com países como Estados Unidos e Alemanha, 

que possuem mão de obra qualificada e realizam um alto investimento em inovação, é um 

grande desafio para nós. 

A globalização trouxe inúmeros benefícios para as sociedades em geral. Países do 

mundo inteiro, através do intercâmbio de mercadorias, passam a ter acesso a bens e serviços 

antes inimagináveis em sua cultura e país. Junto a esses benefícios vêm também desafios, 

principalmente para as indústrias e produtores em geral. A competição pelo consumidor passa 

do nível regional/nacional para o global, criando um paradigma para todos, desde a pressão 

incessante para a redução do custo dos produtos, até a uma maior exigência por sua qualidade. 

A empresa de consultoria Delloite em conjunto com o US Council on Competitiveness 

(Conselho americano de competitividade) realiza uma pesquisa que aponta o índice global de 

competitividade da Manufatura. O último ranking divulgado aponta para uma grande queda do 

Brasil, tanto em colocação quanto em pontuação, conforme mostrado na figura 1 abaixo. Em 

2010 o Brasil ocupava a 5ª colocação, a frente de países considerados referências como 

Alemanha e Japão. Já em 2016 apareceu na 29ª posição, uma queda muito acentuada para um 

espaço de tempo não muito grande. Essa queda pode ter sido causada tanto por uma melhora 

dos outros países em relação ao Brasil, quanto por uma piora dos Brasil em relação aos seus 

competidores. 
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Figura 1- Ranking de competitividade da manufatura em 2010 e 2016 (Fonte: Delloite) 

Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI 2018), o avanço de outros países 

rumo à Industria 4.0 cria um duplo desafio para o Brasil. Além de buscar a incorporação e o 

desenvolvimento dessas tecnologias, é preciso fazê-lo com agilidade, a fim de evitar que a 

defasagem de competitividade aumente em relação a nossos principais competidores. 

Indústria 4.0, 4ª revolução industrial, manufatura 4.0 ou manufatura avançada são 

termos que caracterizam a adoção de tecnologias digitais, em larga escala, à produção industrial. 

Juntas formam “fábricas inteligentes” onde a produção é automatizada, o que gera aumento na 

produtividade e, por consequência, na competitividade das indústrias. Novos processos de 

fabricação, produtos e modelos de negócios, que a pouco tempo eram impensáveis, estão 

surgindo e tornando ineficientes os modelos convencionais de produção. As indústrias se 

tornam inseridas em uma realidade totalmente digital, que altera padrões atuais de fabricação e 

operação, além de impactar as relações de trabalho, a economia e, consequentemente, a 

sociedade como um todo (PEREIRA; ROMERO, 2017). 

 Para a CNI (2018), incorporar tecnologias digitais é essencial para o aumento de 

produtividade e, por consequência, para impulsionar o crescimento do país. A constante 
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necessidade de aumento de produtividade e eficiência para se manter competitivo num mercado 

globalizado faz com que a adoção de novas tecnologias da chamada Manufatura 4.0 seja crucial.  

1.2 Situação Problema 

O site Industria40 (http://www.industria40.gov.br/; acesso em 26 de janeiro de 2019) do 

governo federal diz que o Brasil possui atualmente grandes desafios, os quais a adoção da 

Indústria 4.0 pode ajudar a solucionar: 

• A participação da Indústria de transformação no PIB (Produto Interno Bruto) 

caiu de 21,6% em 1985 para 11,9% em 2016; 

• O Brasil está na 69ª posição do ranking global de inovação, que leva em conta a 

quesitos como crescimento da produtividade, investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento (P&D); 

• Entre 2006 - 2016 a produtividade da indústria brasileira caiu mais de 7 pontos 

percentuais; 

A produtividade da indústria brasileira diminuiu 7% entre 2006 e 2016, como mostra a 

figura 2 abaixo. A partir de 2012 podemos ver a produtividade em constante queda, tendo em 

2017 uma grande melhora, o que demonstra que é possível reverter esse quadro da 

competitividade brasileira. 

 

Figura 2 - Histórico da produtividade industrial brasileira (Fonte: Industria40.gov.br) 
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A adoção das tecnologias da manufatura avançada pode, ao mesmo tempo reduzir o 

custo com mão de obra e aumentar a eficiência geral da produção, e com isso melhorar a 

competitividade da indústria brasileira no comercio global. João Emílio Gonçalves, gerente-

executivo de política industrial da CNI, diz “A Indústria 4.0 tem um papel dinamizador 

importante. É uma grande oportunidade para a indústria brasileira ser mais competitiva frente 

às indústrias internacionais e representa a chance de recuperarmos o terreno perdido nas últimas 

décadas”. 

Todos os benefícios gerados pela implementação da indústria 4.0 nas fábricas brasileira 

trazem jutos diversos desafios e barreiras que devem ser resolvidos e superados, de forma se 

desenvolver uma indústria competitiva. Os desafios de implementação devem ser enfrentados 

tanto pelas indústrias quanto pelos engenheiros, devendo ambos se adaptar às novas demandas 

que estão surgindo com essa revolução. 

 

1.3 Perguntas da Pesquisa 

 

Este projeto envolve o estudo documental de técnicas e métodos da manufatura 

avançada e a análise de estudos sobre a implementação das tecnologias de fabricação na 

indústria. Desse modo, a questão que guia o estudo é:  

• O que é Manufatura Avançada? 

• Quais as competências necessárias ao engenheiro mecânico para implantar e 

operar a manufatura 4.0? 

 

 

1.4 Objetivos Geral e Específicos 

  

O objetivo geral deste trabalho é identificar as competências que serão exigidas do 

engenheiro mecânico para implementar, desenvolver e operar na manufatura 4.0 no Brasil e 

suas implicações para a sua formação. 
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Os objetivos específicos são:  

• Definição do que é transformação digital em uma organização industrial ou de 

serviços no brasil; 

• Identificar as competências necessárias para operar a manufatura 4.0 e o perfil 

atual do engenheiro mecânico; 

 

1.5 Justificativa e Relevância da pesquisa 

 

O site da Escola de Engenharia da UFF diz que, o objetivo do curso de graduação em 

Engenharia Mecânica é formar profissionais capazes de resolver problemas de Engenharia 

Mecânica, não somente aplicando o conhecimento científico e tecnológico, mas também 

desenvolvendo pesquisas e projetos. O aluno adquire conhecimentos específicos da Engenharia 

Mecânica, não deixando de lado disciplinas de formação geral que ampliam a visão do 

profissional para questões humanas, econômicas, administrativas e legais. A cultura 

empreendedora é estimulada e os alunos são encorajados a empreender, seja desenvolvendo 

seus próprios negócios ou no mercado de trabalho em empresas dos setores industriais, de 

serviços, de projetos e de consultoria.      

É de suma importância para o mercado de trabalho que o profissional esteja preparado 

para trabalhar com as novas tecnologias e sistemas para a sua indústria. O entendimento dos 

benefícios de sua aplicação, conhecer as barreiras que o profissional irá enfrentar ao introduzir 

e operar esses novos sistemas em sua fábrica, além das competências necessárias pessoais que 

ele deve desenvolver. É com este objetivo que esta pesquisa foi desenvolvida, pois a questão 

não é se uma revolução em nossa indústria ocorrerá, mas quando e como ela afetará a nossa 

profissão. 

Como trabalhadores, devemos entender os impactos dessa mudança em nossas 

atividades e no funcionamento das indústrias. Atividades feitas por humanos atualmente serão 

cada vez mais substituídas por máquinas, da mesma forma que novos papéis deverão ser 

adotados pelos atuais engenheiros. Como gestores, que almejamos um dia nos tornar, temos 

que nos atentar também aos impactos na economia e na performance de empresas. Uma vez em 
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cargos gerenciais, a decisão de quais estratégias adotar para suprir as novas demandas do 

mercado além de quais investimentos em novos métodos de fabricação adotar será nossa. 

 

1.6 Delimitação da Pesquisa 

 

O trabalho foi delimitado ao estudo da tecnologia em questão, do entendimento das 

competências exigidas para a manufatura 4.0. Os artigos estudados serão limitados aos 

publicados nos últimos 10 anos, período em que se começou a discutir as mudanças na indústria. 

 

1.7 Estrutura do Trabalho 

Este trabalho foi estruturado em três partes principais: 

• A primeira contém tanto o capítulo dois quanto o capítulo três, e reúne toda a 

parte de revisão de literatura e metodologia da pesquisa. No capítulo dois foi 

consolidado todo o conhecimento adquirido através do estudo de artigos 

científicos da academia, e no capítulo três foi descrita a metodologia utilizada 

no desenvolvimento deste trabalho. 

• A segunda parte do trabalho contém o desenvolvimento do trabalho em si, de 

forma a atingir o objetivo perseguido e contribuir, mesmo que de forma 

simplória, com um produto para com a sociedade. 

• Por fim, a terceira parte deste trabalho contém a conclusão e comentários sobre 

o que foi desenvolvido nos capítulos anteriores, bem como comentou-se as 

limitações encontradas durante seu desenvolvimento. 
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2 CAPÍTULO II – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo de revisão da literatura, são tratados todos os temas abordados neste 

projeto de pesquisa. Para tal, foi realizada uma pesquisa nas obras mais relevantes e atuais, com 

o objetivo de explicar os elementos teóricos e proporcionar uma melhor interpretação do estudo. 

 

2.1 Histórico do desenvolvimento da Indústria 

 

O início do desenvolvimento industrial data do final do século XVIII, com a ciência 

entrando em um processo de crescente evolução que dura até os dias de hoje. Impulsionado 

principalmente pela guerra, o ser humano passou a buscar cada vez mais tecnologias, que 

também ajudaram na fabricação de novas mercadorias para o comércio. Nessa época, na 

Inglaterra começou a 1ª Revolução Industrial. A partir da utilização do carvão surgiram duas 

invenções que mudaram completamente o setor produtivo e de transportes: A Máquina a Vapor 

e a Locomotiva. O ganho de produtividade foi enorme para a indústria como um todo: o 

transporte mais rápido de mercadorias e pessoas e a produtividade aumentada do setor 

produtivo fez com que os lucros aumentassem. Com isso, a atratividade do negócio industrial 

aumentou, fazendo com que mais fábricas fossem criadas, impulsionando o desenvolvimento 

da sociedade fosse cada vez mais voltado para a área urbana. 

No início do século XX, a divisão do trabalho, a utilização de linhas de montagem para 

produção em série, ambas introduzidas por Henry Ford, e a utilização de eletricidade marcam 

a 2ª Revolução Industrial. Visando aumentar a escala de produção e reduzir custos, para 

alcançar uma parcela maior da população, o trabalho passou a ser menos artesanal e cada 

indivíduo passou a ser responsável por um processo da produção. Para que essa produção em 

série funcionasse, todos os produtos que por ela passava deveriam ser iguais, como explicitado 

na famosa frase do próprio Henry Ford: “O cliente pode ter o carro da cor que quiser, contanto 

que seja preto”. 

A 3ª Revolução Industrial ficou conhecida como Revolução Técnico-Científica e 

Informacional, começando no início dos anos 70. Os avanços se deram no campo da 

Informática, Robótica e Telecomunicações, tendo como principal contribuição a automação da 

Indústria, com o advento dos controladores com programação lógica. Processos repetitivos, 

antes controlados ou executados por indivíduos passaram a ser feitos por pequenos 
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computadores. As máquinas trabalhavam de forma individualizada, não se integrando à fábrica 

como um todo. Além disso, o modelo proposto por Ford (chamado de Fordismo) foi 

aprimorado. A produção passou a ser flexibilizada de acordo com a demanda, reduzindo o 

tamanho dos estoques e do número de trabalhadores necessários na linha de produção. Este 

aprimoramento, conhecido como Toyotismo, foi muito facilitado com as novas tecnologias. A 

comunicação melhorada entre as diversas etapas de uma produção melhorou a previsão de 

demanda e por consequência permitiu a redução do tamanho dos estoques, podendo chegar até 

ao modelo Just-in-time. Vale notar, também, que a terceira revolução industrial consolidou o 

fenômeno da globalização. 

 

Figura 3 - Histórico do desenvolvimento da indústria. Fonte: Pedro M. N. Coelho (2016) 

 

2.2 Conceitos da Indústria 4.0 

 

Kagermann (2013) publicou as ideias iniciais da indústria 4.0, baseando-a em sistemas 

ciberfísicos para a manufatura e serviços de inovação. Hofmann e Rüsch (2017) definem como 

bens de produção e serviços, incluindo serviços de entrega, automatizados e otimizados sem a 

intervenção humana, operados por sistemas auto adaptáveis e com poder preditivo. As redes de 

valor e produção são controladas por sistemas organizados de forma descentralizada, onde 

elementos desse sistema, como fábricas e elementos de transporte, tomam decisões autônomas 

ao longo do processo. 
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Pelo fato de Indústria 4.0 ser um tema amplo, diversos autores interpretam em diferentes 

contextos. A interpretação mais comum, porém, do termo engloba: novas tecnologias, 

digitização e robotização (MARESOVA et al. 2018). Um estudo, realizado por Lu (2017), 

detalha ainda as áreas mais relevantes para o termo: internet das coisas (IoT), sistemas 

cibefísicos (CPS), tecnologia da informação e comunicação (ICT), arquitetura empresarial (EA) 

e integração empresarial (EI). 

Definiremos abaixo os aspectos mais relevantes para a Indústria 4.0 e para a pesquisa. 

 

2.2.1 Fábricas Inteligentes 

 

Um dos grandes benefícios proporcionados pela indústria 4.0 a nós engenheiros 

mecânicos são as fábricas inteligentes (smart factories). São um produto da integração, 

digitização e da adoção de estruturas flexíveis (PEREIRA e ROMERO, 2017). Segundo Lu 

(2017), as fábricas inteligentes e a manufatura avançada são os objetivos principais da adoção 

e do desenvolvimento da Industria 4.0.  

Mueller (2017) diz que as principais características de uma fábrica inteligente são: 

• Funções integradas de identificação, localização e diagnóstico de parâmetros 

internos; 

• Funções integradas de identificação, localização e diagnostico de parâmetros 

internos; 

• Capacidade de detectar no mundo físico dados e realizar medições de 

performance; 

• Alta capacidade de processamento de dados para tomada de decisões relevantes; 

• Capacidade de interagir com outros objetos inteligentes e sistemas de decisões 

centralizadas; 

• Utilização de protocolos e normas padronizadas; 

• Abertura e acessibilidade à todas as partes participantes da cadeia de produção; 
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• Multifuncionalidade para diferentes aplicações 

Com a adoção de sensores, atuadores, robôs, sistemas autônomos e outros, cria-se um 

ambiente inteligente por toda a cadeia de produção, tornando-a mais dinâmica, flexível e 

inteligente. O ambiente de uma fábrica inteligente consiste em um espaço integrado, com 

intercomunicação em tempo real entre todas as partes do processo produtivo.  É através deles 

que as máquinas e os equipamentos irão atingir altos níveis de auto otimização e automação. 

Tudo isso resultará em uma manufatura mais eficiente, e capaz de atender as exigências mais 

complexas do mercado consumidor (PEREIRA; ROMERO, 2017). 

Do ponto de vista de um engenheiro mecânico, a fábrica inteligente pode ser vista como 

um sistema fechado onde haverá sempre a entrada e saída de informações, onde ele deverá atuar 

na coordenação dos equipamentos e máquinas com o auxílio das ferramentas avançadas de 

análise de dados. A fábrica inteligente possui dois níveis de tomada de decisões de forma 

autônoma, o nível local e o nível global. No nível local estão as próprias máquinas e 

equipamentos inteligentes, que possuem ciência de sua localização, estado e de como devem 

contribuir para a fabricação. Já no nível global temos os sistemas de controle e coordenação da 

produção centralizados em um componente lógico único capazes de processar uma grande 

quantidade de dados (WANG, 2015). 

A colaboração entre as máquinas e equipamentos durante a produção visa melhorar a 

eficiência através da tomada de decisões autônoma. Essa decisão, porém, deve ser controlada e 

ajustada pelo sistema de controle global, uma vez que as máquinas possuem uma noção local 

da produção e, portanto, míope da produção com um todo. A máquinas devem enviar as 

informações de seu estado e processos para a central de controle e sensores distribuídos pela 

fábrica também. Através da análise desse grande volume de dados em tempo real, a central de 

controle coordena as ações de todas as máquinas e equipamentos inteligentes de forma a 

aumentar a produtividade global das fábricas e fornece informações para o engenheiro como 

análises de performance e o estado da fábrica (WANG, 2015). 

Wang (2015) diz que as diz que as fábricas tradicionais se diferem das fabricas 

inteligentes em alguns pontos, listados na tabela 1 abaixo: 
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Tabela 1 Diferenças entra as fábricas tradicionais e inteligentes 

 
Fábrica Tradicional Fábrica Inteligente 

Flexibilidade 

da 

Fabricação 

Capaz de fabricar somente o produto para 

qual foi projetada. 

Capaz de fabricar diversos produtos, mesmo 

que em lote reduzido. 

Controle de 

Recursos 

Demanda de materiais pré-calculada de 

forma a evitar desperdícios. 

Possibilidade de coexistência de diversos 

materiais e recursos, dada a flexibilidade da 

produção. 

Conexão 

entre 

Sistemas 

As máquinas no chão de fábrica são 

separadas dos sistemas de informação 

Fábrica opera em um sistema em rede, onde 

todos as partes físicas são integradas com os 

sistemas de informação 

Organização 

Cada máquina é programada para realizar 

ações pré-determinadas. Um problema em 

uma máquina quebraria toda a cadeia de 

produção 

As fábricas inteligentes são capazes de 

organizar e monitorar a produção. Máquinas 

são capazes de se adaptar a novas demandas. 

Dados 
Informações armazenadas pelas máquinas 

não integradas aos sistemas 

Produção e análise de um grande volume de 

dados, através de uma ligação em rede de 

todas as partes da fábrica 

 

 

2.2.2 Sistemas Ciberfísicos 

 

Da tradução do termo em inglês Cyber-Physical Systems (CPS), faz referência a 

sistemas integrados física e virtualmente, local e globalmente, horizontal e verticalmente, com 

autonomia parcial ou total, controle em tempo real e cooperação entre os seres humanos e as 

máquinas. É um conceito resultante da junção de diversas tecnologias em desenvolvimento que 

se espera que revolucione a operação e o papel atual de muitos sistemas industriais (Egon 

Mueller 2017). 

Sung (2017) sintetiza o funcionamento dizendo que “os sistemas ciberfísicos monitoram 

os processos físicos, criam uma cópia virtual do mundo físico e tomam decisões 

descentralizadas”. Os CPSs, de acordo com Lu (2017), são sistemas de automação industrial 

que permitem a conexão de operações do mundo físico e real, com a infraestrutura de 

comunicação e computação. O foco principal do CPS é não somente a virtualização do mundo 

físico, mas também a estrutura de análises de dados em tempo real para a tomada de decisões 
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autônomas. Por isso, o retorno de comandos do mundo virtual para o físico é considerado 

crucial para o bom funcionamento dos sistemas ciberfísicos (MUELLER, 2017). 

Um sistema ciberfísico complexo, dinâmico e integrado será capaz de planejar, analisar, 

modelar, implementar e realizar manutenção em todos os processos da produção, criando assim 

a fábrica inteligente (LU, 2017). Pelo fato de os CPSs combinarem informação e materiais, a 

descentralização e a autonomia são cruciais para aumentar a performance da fábrica. Os CPS 

aumentam a produtividade, fomentam o crescimento, modificam a performance da força de 

trabalho e produzem bens com uma maior qualidade e um menor custo (BRETTEL, 2014). 

 

 

Figura 4 - Sistemas Ciberfísicos. Fonte: CNI (2016). 

Integrar esses sistemas entre a produção, logística e serviços levará a uma transformação 

na indústria, já que esses sistemas conectarão todos os níveis da cadeia de produção entre 

elementos autônomos e cooperativos, como as máquinas inteligentes. 

   

2.2.3 Descentralização dos sistemas de controle 

 

A descentralização dos sistemas de controle, responsáveis pela tomada de decisões 

autônomas, é um aspecto fundamental para o funcionamento eficiente dos processos. Francisco 

Almada-Lobo (2015) explica a descentralização com o exemplo de um produto inteligente, ou 

o CPS que tem a capacidade de se identificar e conectar ao sistema fisicamente centralizado, 
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informando sua posição e estado. O processamento computacional pode estar em qualquer 

lugar. Wang (2015), diz que apesar da descentralização da tomada de decisões ser muito 

importante para a melhor execução dos processos, ela sempre deve ser monitorada por uma 

central para evitar ações que possam impactar as próximas fases do processo. 

Brettel (2014) diz que as demandas dos consumidores por produtos menos padronizados 

criam a necessidade de o controle da produção ser redirecionada para o chão de fábrica, para 

que as reações e a utilização de conhecimentos específicos de um produto sejam mais rápidas. 

Ele reconhece, porém, que as informações devem ser armazenadas de forma centralizada, para 

que todas as centrais utilizem a mesma fonte de dados para tomar a decisão. 

 

2.2.4 Interoperabilidade da Industria 4.0 

 

De acordo com Lu (2017), a indústria 4.0 possui dois fatores chave: a interoperabilidade 

e a integração. A integração de sistemas mal desenvolvidos gerará uma fábrica dessincronizada 

e com uma operação custosa. A interoperabilidade é uma das maiores vantagens da indústria 

4.0, definida por Chen (2017) como a  habilidade de dois sistemas se entenderem e 

conversarem entre si, para um utilizar a funcionalidade do outro. Em suma, é a capacidade de 

dois sistemas trocarem dados e compartilhar informações e conhecimento, e essa capacidade 

irá garantir uma integração de toda a cadeia de valor bem-feita. 

Oito princípios devem ser seguidos para garantir a interoperabilidade:  

• Acessibilidade: Significa que a indústria 4.0 deve oferecer oportunidades iguais 

para todos os participantes; 

• Plurilinguagem: Deve suportar diversas linguagens para transmitir com sucesso 

as informações e conhecimentos no CPS; 

• Segurança: Políticas de segurança são necessárias para manter as informações e 

processos em segurança; 

• Privacidade: De forma a evitar que informações confidenciais sejam expostas; 

• Padrões universais:  necessário para garantir a correta troca de informação entre 

todos os participantes da cadeia de produção em diferentes níveis; 
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• Programas de código aberto (open-source): Todos precisam usar códigos 

conhecidos para o bom funcionamento e integração; 

• Soluções multilaterais: faz com que a interoperabilidade seja atingida com 

diferentes demandas de diversos parceiros; 

 

2.2.5 Integração da cadeia de valor 

 

De acordo com Kagermann (2013), um dos grandes benefícios do conceito indústria 

4.0 é a integração entre todas as partes na cadeia de produção. Uma operação integrada significa 

que todos os processos estão digitalmente conectados. Com isso, toda a cadeia de valor opera 

de forma integrada e sistêmica, onde processos em uma ponta da cadeia são otimizados de 

acordo com acontecimentos em outra ponta.  

A integração ocorre em sistemas de TI, processos e informações que circulam dentro de 

uma organização e entre as empresas. Brettel (2014) diz que a disponibilidade de informações 

sobre o produto em toda a cadeia é um pré-requisito para que se possa otimizar de forma global 

os processos de produção tanto na fábrica quanto nas fronteiras entre empresas. Ela permite 

reconfigurar e flexibilizas processos produtivos, e ocorre em três dimensões diferentes: 

• Integração horizontal: quando ocorre entre empresas. Permite, por exemplo, que 

um fornecedor tenha acesso ao estoque de um cliente, permitindo que se planeje 

melhor para uma entrega just-in-time. 

• Integração vertical: integração dos equipamentos, departamentos e todos os 

níveis hierárquicos de uma mesma empresa. 

• Integração digital de ponta a ponta: integração de engenharia ponta a ponta na 

cadeia inteira de produção, através da utilização de métodos avançados de 

comunicação e virtualização (BRETTEL, 2014). 

Atualmente as estruturas não são completamente integradas: empresas, fornecedores e 

consumidores não estão inseridos em um único ambiente, até mesmo os departamentos de uma 

mesma empresa não são integrados da forma certa (RÜßMANN, 2015). 



27 

 

2.3 Tecnologias habilitadoras da indústria 4.0 

 

Diversas são as tecnologias que estão nos levando à quarta revolução industrial, um 

levantamento feito pela CNI em 2018 listou as principais: Internet das coisas (IOT), sensores e 

atuadores, robótica avançada, manufatura aditiva (Impressão 3D), o surgimento de novos 

materiais, big data, computação na nuvem, sistemas de conexão máquina-máquina, o 

desenvolvimento de uma nova infraestrutura de comunicação, inteligência artificial e sistemas 

simulação 

 

2.3.1 Internet das Coisas Industrial (IIoT)  

 

Do inglês Internet of Things (IoT), são máquinas e bens de consumo, com sistemas que 

permitem conexão à internet. Por exemplo, as linhas smart de TVs, smartphones, geladeiras, 

entre outros equipamentos (CNI, 2018). Na indústria, a internet das coisas para a indústria se 

dará em sensores e máquinas conectadas à rede. Segundo Alcácer, é o elo entre o mundo virtual 

da internet e o físico dos equipamentos. Quando integralmente utilizada, tem-se um cenário que 

todas os objetos físicos da indústria podem ser reconhecidos por objetos próximos, pelo sistema 

de controle e na base de dados. 

Os sensores atuais são conectados a máquinas com capacidade de automação limitada e 

sistemas de controle com pouca inteligência. O advento da manufatura avançada criou a 

necessidade de uma alta confiabilidade dos processos e fornecimento de informações em tempo 

real. A internet das coisas industrial surgiu para conectar as máquinas à toda a cadeia de valor 

para suprir essa demanda (RÜßMANN, 2015). 

Os avanços se darão a dispositivos com computação embutida, conectados através de 

tecnologias padronizadas. Isso permitirá que os dispositivos da fábrica interajam entre si sem a 

necessidade de se utilizar centrais controladoras e reajam em tempo real, uma vez q a tomada 

de decisão está descentralizada. O RFID, por exemplo, que além de ser um identificador e 

localizador por rádio frequência, pode ser usado não só para localizar e acompanhar o status de 

todos os bens, mas também para armazenar todas as informações de produção e histórico 

daquele item (BRETTEL, 2014). 
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2.3.2 Sensores e Atuadores 

 

Segundo a CNI (2018) são dispositivos que respondem a estímulos (luminosidade, 

movimentos, temperatura) capazes de registrar informações, sendo que os atuadores são 

responsáveis por comandar estímulos (capazes de gerar alguma ação). Egon Mueller (2017) 

afirma que os sensores possuem um papel muito importante na operação da internet das coisas 

e nos sistemas ciberfísicos, convertendo informações do mundo físico para o virtual. 

Brettel (2014) diz que o preço de sensores e atuadores caiu significativamente nos 

últimos anos, tornando acessível a obtenção de diversas informações no chão da fábrica. Esses 

dados podem ser usados para melhorar a comunicação entre as diversas partes da cadeia de 

valor se armazenados em rede. 

Na indústria 4.0, o princípio básico de funcionamento dos sensores e atuadores será ligá-

los em rede, capturar informações em tempo real da linha de produção e enviá-los aos sistemas. 

Com os algoritmos de análise de dados no sistema ciberfísico, as instruções serão transmitidas 

de volta para o mundo físico e executada pelos atuadores, de forma a se obter um melhor 

resultado no controle da fabricação. Sensores acústicos, por exemplo, podem ser usados na 

detecção de abrasão em máquinas como esteiras rolantes de um galpão logístico. Através deste 

monitoramento em tempo real das condições das máquinas, é possível estabelecer os períodos 

ideais para a realização da manutenção das mesmas (MUELLER, 2017). 

 

2.3.3 Robótica Avançada 

 

O uso de robôs para a realização de tarefas repetitivas ocorre há muitos anos, podendo 

estes realizar tarefas consideradas complexas. A evolução atual se dá em uma maior autonomia, 

flexibilidade e cooperatividade desses robôs. Os robôs passarão a entender o meio em que estão, 

tomar decisões próprias e interagir até com humanos na linha de produção (RÜßMANN, 2015). 

Albertin (2017) diz que os novos robôs são mais fáceis de usar e mais acessíveis, de 

forma a reduzir as barreiras de automação para pequenas e médias indústrias, além de atuarem 

em áreas antes mais complexas. 

 

2.3.4 Manufatura Aditiva (Impressão 3D) 

 

Fabricação de partes, peças e componentes por deposição de material em camadas – 

processo semelhante ao de uma impressora. É utilizado na construção de protótipos e de 
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componentes individuais. Com a indústria 4.0, será largamente utilizado para produzir 

personalizações em produtos, dependendo da necessidade do consumidor (CNI, 2018). Essa 

necessidade de customização em massa para o consumidor faz com que a manufatura aditiva 

seja parte crucial da Industria 4.0, segundo Dilberoglu (2017).  

Alcácer aponta os benefícios para o engenheiro ao adotar as tecnologias da manufatura: 

• Peças fabricadas direto do software de desenho com nenhum ou pouco 

processamento posterior; 

• Maior customização sem custo adicional de manufatura; 

• Fabricação de peças de geometria complexa, que não é possível com os 

processos convencionais se separar a peça em partes; 

• Fabricação de peças ocas; 

• Maximização do aproveitamento dos materiais, com pouca geração de lixo; 

• Possibilidade de produzir as mais variadas peças com a utilização da mesma 

máquina, reduzindo o custo com maquinário, espaço e mão de obra; 

• Alta escalabilidade e fabricação sob demanda; 

A pesquisa da consultoria Rüßmann (2015) nos mostra que empresas aéreas já utilizam 

a manufatura aditiva para reduzir o peso das aeronaves e reduzir o gasto com materiais como o 

titânio. Porém, a utilização em massa dessa forma de fabricação esbarra em problemas como 

custo, velocidade de produção, qualidade de acabamento de superfície, microestrutura não-

homogênea, além de problemas com a dureza do material e fadiga. Dilberoglu (2017) acredita 

que em breve, os problemas nos processos de fabricação e os problemas na ciência dos materiais 

serão resolvidos. 

 

2.3.5 Novos Materiais 

 

De acordo com a CNI (2018), com os avanços das tecnologias de fabricação, surgiu a 

necessidade de se gerar novos materiais e materiais avançados, para possibilitar, por exemplo, 

a manufatura aditiva. Podemos dividir esses novos materiais em 4 categorias: metais, materiais 

inteligentes, materiais especiais e materiais hidráulicos e eletrônicos imprimíveis. 

Os metais são mais comuns na engenharia mecânica por possuírem características 

mecânicas favoráveis. Com isso, Dilberoglu (2017) diz que a indústria da impressão 3D busca 

incessantemente novas soluções para criar partes metálicas que possam ser geradas através da 

manufatura aditiva, e assim substituir as produzidas de forma convencional. Diversas partes 
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metálicas feitas de materiais convencionais como aço inoxidáveis, alumínio e titânio já podem 

ser produzidos dessa forma. 

 

2.3.6 Big data 

 

A definição de Big Data da empresa EMC diz que “o Big Data é uma nova geração de 

tecnologias e arquiteturas, desenvolvida para extrair valor de um grande volume de informações 

diversas, de forma a permitir a captura, descoberta e análise em alta velocidade”. Em suma, são 

centrais de armazenamento e tratamento de grandes bases de dados advindas de diversas fontes. 

Este tratamento dos dados, se bem-feito, permite evitar problemas não visíveis, como por 

exemplo a perda de carga em dutos.  

Com o adento da indústria 4.0, a coleta e análise de dados de diversas fontes, como 

máquinas de fabricação e sensores, são imprescindíveis para a tomada de decisão em tempo 

real por parte dos sistemas (VAIDYA, 2018). Segundo a empresa de consultoria Boston 

Consulting Group (RÜßMANN, 2015), a utilização do Big Data na indústria traz benefícios 

como: a otimização da qualidade de produção e a economia de energia. 

Fernández-Miranda (2017) diz que o Big Data se baseia em três Vs no seu 

funcionamento: variedade, velocidade e volume. Quanto à variedade, é importante a utilização 

de dados diversos, com a maior quantidade de fontes possíveis. O volume de dados é a base 

para o Big Data, um atributo fundamental que difere essa tecnologia. Atualmente, esse volume 

de dados processados já passou a barreira do Petabyte.  Quanto à velocidade, é importante ser 

capaz de processar essas informações de forma rápida, para que as decisões possam ser tomadas 

em tempo real. 

As formas que os dados tomam podem ser as mais variadas, entre elas números, textos, 

símbolos, imagens e sons. A partir dessas formas, é possível subdividir em duas categorias: 

• Quantitativo: Geralmente números que podem ser medidos de forma nominal, 

ordinária, em intervalos ou de forma relativa. 

• Qualitativo: Quando textos, imagens, sons e outros tipos de informações não 

numéricas são convertidas para dados quantitativos para posterior análise.  

 

2.3.7 Computação em nuvem 

 

Infraestrutura com capacidade de grande armazenamento de dados, para auxiliar nos 

processos de manufatura e big data. Atualmente as companhias já utilizam largamente essa 
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tecnologia, restrita aos dados e informações dela. O próximo avanço será a inserção de todos 

os controles e sistemas na rede, além do compartilhamento de dados com parceiros além das 

fronteiras da empresa, a fim de permitir avanços como o controle de demanda e estoque 

automáticos (RÜßMANN, 2015). 

Zhong (2017) diz que a computação na nuvem está presente em todas as fases da vida 

de um produto: no projeto, simulação, fabricação, teste e manutenção. Por isso é considerada 

como um sistema da manufatura, onde dados sobre a produção e o produto são armazenados e 

analisados. A grande vantagem de se utilizar a computação na nuvem é que diferentes fábricas 

podem utilizar os mesmos recursos e serviços, independentemente de onde estejam. 

Os dados da fábrica coletados em tempo real são enviados para os servidores em nuvem 

e são processados e analisados. Decisões precisas podem ser tomadas continuamente e de forma 

autônoma, com pouca ou nenhuma intervenção do engenheiro. Além disso, informações podem 

ser compartilhadas entre todos os envolvidos na cadeia de produção. Ao combinar tecnologias 

como IoT e computação na nuvem, um ambiente eficiente, integrado e inteligente surge para 

dar forma a um novo paradigma na manufatura (CHEN, 2017). 

 

2.3.8 Sistemas de Simulação Avançada 

 

Albertin (2017) diz que utilizar a simulação é indispensável para a solução de problemas 

da vida real, sendo essencial para que o desenvolvimento dos produtos tenha qualidade e 

eficiência. Segundo Rüßmann (2015) os sistemas de simulação em 3-D de produtos, materiais 

e processos de fabricação serão estendidos à todas as operações da fábrica e usados de forma 

mais extensiva na manufatura avançada.  

O processo de tomada de decisões do engenheiro mecânico será facilitado, a eficiência 

da produção aumentará e sua qualidade melhorará. A simulação poderá ser tanto em 2-D quanto 

em 3-D e serão feitas em tempo real, de forma a simular os processos de fabricação em um 

mundo virtual. Máquinas, produtos e até seres humanos operando-as poderão ser simulados, de 

forma a tornar a relação homem máquina cada vez mais harmoniosa (VAIDYA, 2018). 

A alta demanda por produtos com uma qualidade cada vez maior torna o uso de 

simulações cada vez mais intenso e necessário. A cadeia de produção inteira poderá ser 

abordada pelos sistemas de simulação, Albertin (2017) cita os seguintes exemplos: 

• Desenvolvimento do produto: A simulação pode ser utilizada para o design, 

prever as forças envolvidas quando a peça for utilizada, escolher o material a ser 

utilizado. 
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• Fabricação: Simular os processos de fabricação e os possíveis problemas, como 

por exemplo um corte a laser. 

• Montagem da peça: Simular a montagem na linha de produção, o 

comportamento dos robôs, aspectos ergonômicos das partes operadas por 

humanos e os possíveis desafios que podem surgir. 

• Gestão da produção: Para antever o comportamento da cadeia de fabricação 

como um todo, desde a disposição das máquinas para aumento de eficiência, até 

a projeção da necessidade de suprimentos como água, ar-comprimido e energia 

elétrica. 

 

2.4 Benefícios da adoção das tecnologias 

 

Os benefícios da adoção das novas tecnologias da manufatura na indústria brasileira são 

diversos, dentre os quais podemos listar: 

 

• Alta eficiência: 

Menon (2018) diz que a adoção das tecnologias da manufatura avançada pode aumentar 

a eficiência da indústria. Os diversos dados que são gerados durante a fabricação, quando 

analisados de forma contínua e em tempo real, podem prover informações relevantes sobre 

ineficiências e problemas não visíveis ao olho do engenheiro.  

Rüßmann (2015) cita um exemplo de como a adoção intensiva de tecnologia pode 

melhorar a eficiência de um processo de fabricação. Segundo ele, a empresa Siemens, na 

Alemanha, ao utilizar um sistema de simulação para virtualizar a usinagem de uma peça reduziu 

o tempo de preparo da máquina em 80%. 

 

• Maior qualidade do produto: 

A manufatura avançada pode prever e detectar problemas com a qualidade de um 

produto e os comportamentos que as geram antes dos métodos tradicionais. Além disso, a total 

virtualização da fábrica permite identificar o objeto gerador dessa anomalia seja ele humano, 

máquina ou até mesmo um distúrbio no ambiente. Esta rápida predição ajuda na otimização dos 

processos e permite a otimização dos processos e com isso melhorar a qualidade final do 
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produto fabricado. O número de ocorrências de recalls, descarte de produtos e defeitos de 

fabricação diminuirá com essa implementação. (MENON, 2018) 

 

• Redução de custos operacionais: 

Automação avançada, ferramentas de análises, maior volume de informações 

compartilhadas e sistemas flexíveis de fabricação irão ajudar a indústria a reduzir o descarte e 

aumentar a precisão das previsões de demanda. Com isso a manufatura avançada irá contribuir 

para a redução significativa dos custos de fabricação relativos à estocagem excessiva e volume 

de produção inesperado, pois a previsão de demanda será mais precisa e os estoques mais 

eficientes (KUMAR, 2019).  

Outro ponto considerado importante por Kumar (2019) para a redução de custos, a 

automação de tarefas repetitivas irá reduzir a necessidade de humanos para realizar tais tarefas, 

reduzindo o custo com funcionários e reduzindo também erros por falha humana que geram 

descartes e retrabalho. Wang (2015) completa dizendo que os equipamentos e máquinas da 

indústria 4.0 são mais eficientes no consumo de energia, o que contribui de forma significativa 

para a redução dos custos operacionais.  

Uma pesquisa realizada pela empresa de consultoria PWC em 2016 estima que dois 

terços das empresas brasileiras irão reduzir seus custos em mais de 10% da sua receita, valor 

muito considerável que impulsionará a competitividade da indústria brasileira no mercado 

global. 

 

• Flexibilidade 

Maresova (2018) define a flexibilidade como a capacidade da fábrica se adaptar 

rapidamente ao ambiente e às demandas dos consumidores. Os sistemas inteligentes podem ser 

inseridos e removidos das fabricas com facilidade e alta adaptabilidade, de forma que se torna 

fácil a configuração de um novo sistema baseado na demanda de diferentes produtos (MENON, 

2018).  

 

• Manutenção Preditiva 

É uma estratégia muito utilizada em equipamentos de funcionamento contínuo, como 

por exemplo robôs em linhas de montagem. Borlido (2017) diz que o principal enfoque é evitar 
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a manutenção quando o equipamento quebra através de um monitoramento contínuo seja das 

condições das máquinas, dos parâmetros de injeção, vibrações etc.  

Com o avanço da indústria 4.0, essa estratégia será cada vez mais utilizada. Sensores 

acoplados às máquinas aliado à um monitoramento contínuo por parte dos sistemas e ao 

histórico de comportamento das peças permitirão que se chegue ao melhor momento para 

realizar a manutenção dos equipamentos, de forma a gerar a menor perda de produtividade 

possível (SUNG, 2017). 

Sackey (2016) fala sobre outros benefícios durante a manutenção. Uma vez que o 

técnico está no local para realizá-la, ele terá toda a assistência da tecnologia para direcionar e 

instruir seu trabalho. Ele será auxiliado por equipamentos de realidade aumentada que o 

instruirão em tempo real e por engenheiros que acompanharão a operação em tempo real de 

forma remota, tornando-a mais eficiente e precisa. 

 

• Segurança do Trabalho 

 

Os benefícios da manufatura avançada se estendem também ao bem-estar dos 

funcionários das indústrias. A automação diminui a necessidade de interação do homem com 

as máquinas, e com isso o risco de acidentes de trabalho. Além disso, ao se associar a internet 

das coisas com o Big Data e os sistemas de monitoramento das fábricas, se torna mais fácil 

controlar em tempo real todas as atividades que estão sendo realizadas e indicadores como 

estado das máquinas, indicadores de segurança dos locais de trabalho.  

Outro benefício percebido é o fato de monitoramento em tempo real contribuir para uma 

comunicação mais rápida e eficiente, através de alertas disparados automaticamente pelo 

sistema de controle da operação, diminuindo consideravelmente o tempo de resposta em caso 

de acidentes na fábrica. (KUMAR, 2019) 

 

2.5 Barreiras para a implementação 

O aumento da utilização de tecnologia em todas as partes de um processo de fabricação 

impõe diversos desafios para as indústrias. Dentre estas barreiras, podemos separá-las em 

técnicas e internas.  

2.5.1 Barreiras técnicas 

Dentre as barreiras que impõem dificuldades técnicas para a implementação das 

tecnologias da indústria 4.0 no Brasil podemos listar: 
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• Manufatura aditiva 

A adoção em larga escala da manufatura aditiva, enfrenta algumas barreiras atualmente 

como: O número limitado de materiais que podem ser empregados no processo, a imprecisão 

da peça fabricada, o alto custo ao se utilizar a manufatura aditiva para produção em massa e a 

limitação no tamanho dos componentes fabricados com esse processo. Essas barreiras fazem 

com que a manufatura aditiva seja um caso de sucesso somente na produção de protótipos e 

componentes individuais. 

 

• Integração entre a decisão do homem e da máquina 

Segundo Panetto (2018) ao se adotar o sistema ciberfísico na indústria, a fábrica se torna 

inteligente e passa a ser capaz de tomar decisões de forma autônoma e sem a interferência de 

um humano. As informações capturadas pelos sensores ao longo da cadeia de fabricação passam 

a estar disponíveis tanto para decisões dos operadores humanos, quanto para a decisão do 

sistema de controle central de forma autônoma. Com isso, a adoção das transformações digitais 

nas indústrias gera esta barreira técnica de integrar as decisões tomadas entre o homem é os 

sistemas de controle. 

 

2.5.2 Barreiras internas 

Chamaremos de barreiras internas, os desafios oriundos de dentro das empresas ou 

desafios originados da estrutura e situação do Brasil: 

• Investimento inicial alto 

Apesar de um dos benefícios de implementação da manufatura avançada ser a redução 

de custos operacionais, a necessidade de um investimento inicial alto para se adotar as novas 

tecnologias é uma barreira significativa para sua adoção. Segundo um levantamento feito pela 

CNI (2016) o alto custo da implantação das novas tecnologias de manufatura é a principal 

barreira interna das empresas. O levantamento da consultoria PWC em 2016 no Brasil mostrou 

que apenas 10% das empresas brasileiras investem mais de 8% de sua receita na indústria 4.0, 

número considerado baixo por ela. Ela estima ainda que em 2020 aproximadamente 21% das 

empresas irão investir esse montante. 
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Uma das tecnologias cuja implementação se torna uma barreira segundo a empresa de 

consultoria PWC e deve ser foco das empresas em sua implementação, é a capacidade robusta 

de análise de dados. Segundo esta pesquisa, a grande maioria das empresas afirma que, ou não 

possui capacidade bem estruturada para a análise de dados, ou é seletiva e concentrada em 

poucos funcionários. 

 

• Qualificação dos trabalhadores 

O levantamento da CNI (2016) aponta ainda que a qualificação dos trabalhadores 

brasileiros é outro fator decisivo que se torna uma barreira na implementação dos avanços 

digitais nas indústrias do Brasil. Realizar um alto investimento em tecnologias que não possuem 

operadores capacitados para operá-las é atualmente uma grande barreira para as fábricas 

brasileiras. 

O problema na educação dos futuros profissionais não é exclusivo do nosso país. Petra 

Maresova (2018) diz que a indústria 4.0 irá aumentar a automação de tarefas antes realizadas 

por humanos, com isso os trabalhadores precisarão se preparar para realizar novas atividades, 

inclusive os engenheiros. Ela completa que atualmente os jovens não são preparados para os 

avanços que estão por vir, nem estão cientes da existência das tendências que terão de lidar 

quando ingressarem no mercado de trabalho. 

 

• Falha de comunicação 

Kumar (2019) diz que uma barreira que se torna um risco para a implementação da 

indústria 4.0 são os problemas gerados por falhas de sistema, que podem ser gerados por perda 

da conexão com a internet, falha no fornecimento de energia elétrica e outros problemas 

técnicos associados. Estas falhas geram a ruptura da comunicação das máquinas e dos 

equipamentos com a rede de controle e o sistema de fabricação, afetando toda a cadeia da 

fábrica e impondo custos extras para reparar os danos causados.  
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2.6 Caso da implementação em uma empresa brasileira 

2.6.1 Descrição da empresa 

O estudo de Mana (2018) fornece informações de uma empresa multinacional alemã do 

ramo de instrumentação e controle de manufatura, com filial no Brasil. Essa empresa produz 

instrumentos de metrologia para diversos setores, entre eles: açúcar e álcool, óleo e gás, 

farmacêutico. Os instrumentos de medição em sua maioria medem pressão, temperatura e 

vazão. A empresa está presente em 43 países, possui mais de 10.000 funcionários e fatura 

anualmente aproximadamente 1 bilhão de Euros. Na figura abaixo temos os seguintes 

percentuais de participação no mercado da empresa (MANA, 2018). 

 

 

Figura 5 - Participação no mercado brasileiro. Fonte: JIGP 2018 

A empresa objeto do estudo é uma empresa de grande porte, conforme referência da 

classificação do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). A 

relevância da empresa analisada no mercado brasileiro pode ser notada principalmente pela sua 

expressiva participação no mercado de medidores de pressão. 

 

 

 

 

60%

17%

9%

3,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Medidores de
Pressão

Medidores de
Temperatura

Medidores de Nível Medidores de Vazão

Participação no Mercado Brasileiro



38 

 

Tabela 2 - Classificação das empresas por receita anual. Fonte: BNDES 

Classificação Receita Operacional Bruta Anual Ou Renda Anual 

Microempresa Menor ou igual a R$ 360 mil 

Pequena empresa Maior que R$ 360 mil e menor ou igual a R$ 4,8 milhões 

Média empresa Maior que R$ 4,8 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões 

Grande empresa Maior que R$ 300 milhões 

 

A empresa já aplica em sua fábrica tecnologias da indústria 4.0 que podem ser divididas 

em 3 categorias: gestão de informação, gestão da manutenção e gestão da produção. Neste 

trabalho será discutida a gestão da manutenção, pois é uma área onde o engenheiro mecânico 

desempenha um papel muito importante em todas as fábricas. Esta empresa não só desenvolveu 

um sistema de controle de variáveis do processo de fabricação como temperatura, pressão e 

nível de reservatórios, como também de variáveis secundárias como consumo de energia, água, 

variação da voltagem do sistema elétrico. Mana (2018) diz que para melhorar continuamente e 

reduzir o desperdício de materiais ao longo da fabricação, é necessário controlar também estas 

variáveis secundárias. 

Para criar este sistema a empresa desenvolveu controladores baseados em Arduino, e 

conectou-os ao servidor de dados para permitir gerenciamento remoto, ou seja, o engenheiro 

pode acessar as informações controladas pelo sistema de qualquer lugar. Os dados são 

monitorados em tempo real e gravados em uma base de dados do servidor para permitir a 

consulta de dados históricos. Além de controlar as variáveis em tempo real, este sistema é capaz 

de tomar decisões de forma autônoma para resolver os problemas e envia alertas via mensagem 

de texto para o engenheiro e técnicos responsáveis pelo controle. 

As variáveis controladas são mostradas na tabela abaixo: 
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Tabela 3 - Variáveis controladas. Fonte: JIGP 2018 

Variável Controlada Comentários 

Controle de Voltagem 

Análise em tempo real da energia consumida, além da previsão de consumo. 

Verificação de picos de luz. 

Prevenção de pequenas faltas de energia ao utilizar equipamentos de alta 

voltagem. 

Controle de 

Temperatura 

Controle de temperatura em todos os processos de produção onde é uma 

variável de controle. 

Redução de materiais descartados através de um melhor controle da 

temperatura na fabricação. 

Sala de eletrônicos com controle de temperatura, prevenindo o mal 

funcionamento de equipamentos eletrônicos. 

Controle de Pressão 

Controle da pressão em todos os processos de produção onde é uma variável 

de controle. 

Redução de materiais descartados através de um melhor controle da pressão na 

fabricação. 

Controle da pressão em ambientes pressurizados, mantendo a fábrica em 

perfeita operação. 

Controle de Nível 

Controle de nível de água nos tanques e na cisterna, mantendo os devidos 

padrões para manter a fábrica em operação. 

Controle do nível de glicerina em todos os processos de produção onde é uma 

variável de controle. 

Armazenamento dos 

Dados e Controle das 

Máquinas 

Armazenamento do histórico de manutenção de todos os equipamentos da 

planta industrial. 

Controle de todas as máquinas, estando ou não operação. 

Custos de manutenção reduzidos com um monitoramento mais preciso. 

Controle dos indicadores de manutenção de todas as máquinas em tempo real. 

Redução do tempo de resposta em caso de manutenção corretiva. 

Alarmes para todos os indicadores críticos das variáveis dos processos de 

fabricação, embora o sistema seja capaz de resolver grande parte dos 

problemas de forma autônoma. 

Intervenção remota da sala de controle. 
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2.6.2 Resultados obtidos 

 

Mana (2018) realizou diversas análises de performance para chegar a um entendimento 

sobre as vantagens da utilização das tecnologias da indústria 4.0. Segundo ele, foi criado um 

“índice de economia” para representar em termos percentuais o quanto a companhia 

economizou com as implementações citadas acima. Renato Mana reitera que os valores são 

representados em percentuais devido à política de confidencialidade da empresa.  

 

O índice leva em conta três fatores para o seu cálculo: 

 

• Financeiro: Considera a redução de custos diretos dos materiais de fabricação e 

manutenção, além da redução de custos com a diminuição do número de 

funcionários envolvidos no processo; 

• Tempo: Considera a redução do tempo empregado na realização do processo; 

• Precisão: Considera a precisão da informação fornecida pelos novos 

equipamentos. 

  

Ter um bom desempenho no fator financeiro é importante pois, quanto menos uma 

empresa gasta com a produção de um produto, maior sua competitividade no mercado, uma vez 

que pode vende-lo mais barato. O fator tempo é importante para a empresa poder aplicar o 

tempo economizado com outras tarefas, ou até mesmo aplicá-lo em produzir uma maior 

quantidade do mesmo produto. Uma alta precisão faz com que as tomadas de decisões sejam 

mais assertivas, tanto as decisões originadas dos sistemas de controla, quanto as tomadas de 

decisões de seres humanos. 

 

Após medição na planta da empresa, Mana (2018) chegou aos valores de economia, 

conforma a Tabela abaixo. 
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Tabela 4 - Melhorias após a implementação. Fonte: JIGP 2018 

Item Melhorias Identificadas 

Economia (%) 

Financeira Tempo Precisão Total 

Controle de 

Voltagem 

Melhor previsão de consumo para tomada de 

decisões. 
0,0% 0,0% 1,0% 1,0% 

Redução com gastos de manutenção. 5,2% 5,0% 1,0% 11,2% 

Redução do consumo de energia. 11,3% 0,0% 1,0% 12,3% 

Controle de 

Temperatura 

Redução das interrupções na produção. 4,4% 3,0% 1,0% 8,4% 

Redução de retrabalho ou descarte de materiais de 

produção. 
0,5% 0,0% 1,0% 1,5% 

Redução da interrupção dos serviços. 0,2% 2,3% 1,0% 3,5% 

Controle de 

Pressão 

Redução das interrupções na produção. 4,4% 3,0% 1,0% 8,4% 

Redução de retrabalho ou descarte de materiais de 

produção. 
0,5% 0,0% 1,0% 1,5% 

Maior disponibilidade de ar comprimido nos 

sistemas de produção, sem variação do 

fornecimento. 

6,7% 3,0% 1,0% 10,7% 

Redução de custos de manutenção e detecção de 

vazamentos em tempo real. 
11,8% 1,0% 1,0% 13,8% 

Redução das interrupções na produção. 1,0% 0,2% 1,0% 2,2% 

Controle da 

Disponibilidade 

dos Serviços 

Redução das interrupções na produção. 5,6% 2,0% 1,0% 8,6% 

Auxílio nas tomadas de decisões. 0,0% 0,0% 1,0% 1,0% 

Eliminação da coleta de informações por humanos. 2,0% 1,0% 1,0% 4,0% 

Redução do custo manutenção corretiva, dado o 

monitoramento em tempo real. 
21,7% 0,0% 1,0% 22,7% 

Redução do tempo de manutenção corretiva e 

aumento da preditiva. 
8,8% 12,0% 1,0% 21,8% 

Maior eficiência no planejamento de manutenção. 0,0% 0,0% 1,0% 1,0% 

Maior eficiência em equipamentos com controle 

próprio. 
9,0% 11,2% 1,0% 21,2% 

 

 

2.6.3 Comentários sobre os resultados 

 

É possível notar que a economia nos gastos e a melhora nos resultados ocorrem em 

várias frentes da estrutura da fábrica. Uma melhor coleta e análise de dados aliada a um melhor 

controle das variáveis da fabricação resultam em uma maior eficiência e redução de custos na 
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fabricação, mostrando que a adoção das novas tecnologias da manufatura avançada é de suma 

importância para as empresas se manterem competitivas a níveis globais. 

A melhora na conectividade das máquinas, implementação de análise de grande volume 

de dados (big data) e a implementação de decisões autônomas por parte dos sistemas de 

controle geraram diversos benefícios para a fábrica em questão. Dentre os resultados obtidos, 

podemos destacar os seguintes: 

 

• O aumento da precisão nos dados coletados e analisados é global. A inserção de 

sensores e o novo sistema de controle gerou benefícios não só como a redução 

de custos e maior precisão nos processos de fabricação, como também a redução 

no tempo despendido em diversos processos; 

 

• Após a implementação do novo sistema de controle, é possível notar uma 

redução de custos por desperdícios em diversas frentes. O consumo de energia 

foi reduzido devido ao maior controle de picos e maior previsão de demanda de 

energia elétrica. A detecção de vazamentos nos dutos de ar comprimido passou 

a ser feita de forma mais assertiva, reduzindo os desperdícios e melhorando a 

qualidade do fornecimento desse suprimento. 

 

• O novo sistema de controle da cadeia de suprimentos como ar-comprimido e 

eletricidade, além do controle da temperatura dos ambientes de fabricação 

melhora a qualidade dos produtos fabricados e diminui a interrupção por alguma 

variável em um ponto não ótimo. Isso leva a menos descartes por baixa 

qualidade do produto e a um maior tempo útil da linha de produção, aumentando 

a eficiência da fábrica e tornando-a mais competitiva; 

 

• Com a instalação dos sistemas de monitoramento das máquinas e equipamentos, 

a empresa passa a ter um menor custo com manutenções corretivas e passa a 

perder menos tempo nelas. Isso ocorre pois se torna mais fácil realizar as 

manutenções de forma preditiva, através do monitoramento contínuo do 

desgaste das peças e do comportamento das máquinas. As análises em Big Data 

são cruciais para auxiliar o engenheiro a decidir quando realiza os reparos; 
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• A instalação do sistema de monitoramento e controle reduziu a necessidade de 

se utilizar seres humanos para a coleta de dados. Além de aumentar a eficiência 

através da eliminação de uma possível falha humana durante o processo de 

coleta, o engenheiro passa a ter disponível um monitoramento contínuo e em 

tempo real. 

 

É possível compilar os benefícios gerados à empresa em um número: o ganho financeiro real 

no resultado operacional da empresa. De acordo com o levantamento feito por Mana (2018) 

mostrou uma economia de 8,72% nos gastos, considerando somente as implementações feitas 

na gestão da manutenção. Um resultado desta magnitude torna a empresa muito mais 

competitiva no cenário global. 

 

2.7 Competências, conhecimentos, habilidades e atitudes profissionais 

 

Rugarcia (2000) diz que o perfil de um bom engenheiro deve ser formado por três 

componentes:  

• Conhecimento: Os fatos que ele sabe e os conceitos que domina; 

• Suas habilidades: Que utiliza em gerir e aplicar o conhecimento, como 

computação, experimentação, análise, liderança; 

• Suas atitudes: Que ditam os objetivos para os quais ele direcionará suas 

habilidades e conhecimentos; 

Em suma, conhecimento é a base de dados de um engenheiro. Habilidades são as 

ferramentas que ele utilizará para manipular seus conhecimentos, visando atingir um objetivo 

que foi moldado pelas suas atitudes (RUGARCIA, 2000). 

 

2.7.1 Definição de competências 

 

No senso comum competência é uma palavra que designa uma pessoa com qualificação 

para realizar uma certa tarefa. Seu oposto não remete somente à ausência desta qualificação, 

como também possui implicitamente um viés pejorativo para a pessoa adjetivada, o 

incompetente. Tal característica pode sinalizar uma possível marginalização dos circuitos de 

trabalho e reconhecimento social (FLEURY, 2001). 
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Na academia, o conceito de competência recebe um maior aprofundamento acerca dos 

fatores que as caracterizam, sendo definida por Spencer (1993) como: o conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA), ou seja, capacidades humanas que justificam um 

alto desempenho, acreditando-se que os melhores desempenhos estão fundamentados na 

inteligência e personalidade das pessoas. Em outras palavras, a competência é tida como todos 

os recursos que o indivíduo detém. O foco da análise é o indivíduo, mas deve-se alinhar as 

competências de cada pessoa às exigências e necessidades dos cargos e das próprias 

organizações (FLEURY, 2001). 

Osvaldo Nakaoa (2012) define competência como: “o conjunto formado pelo 

conhecimento que é o saber, pela habilidade que é o saber fazer e pela atitude que é o optar por 

fazer. A competência é a mobilização de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao 

desempenho de atividades ou funções”. Ele resume a definição de competência na equação 

número 1 abaixo: 

 

Equação 1 - Definição de competência 

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 =  (𝑐𝑜𝑛ℎ𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 +  ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠) 𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠   

 

Ao se analisar a equação acima percebemos que conhecimento e habilidades são 

fundamentais para a existência da competência, e que as atitudes perante eles exercem uma 

grande influência no êxito de a alcançar (NAKAOA, 2012). Leandro Yanaze (2015) diz que na 

tese acima a definição de competências abrange um escopo maior do que possuir aptidões ou 

habilidades, pois deve-se levar em conta a atitude da pessoa perante o tema e o conhecimento 

que esta pessoa adquiriu acerca dele. 

 

2.7.2 Competência e habilidade 

 

O conceito de competência e o conceito de habilidade se misturam e podem causar 

confusão em sua definição. Determinar a diferença entre competência e habilidade depende de 

como se observa e faz um recorte. A solução de problemas, por exemplo, é uma competência 

que demanda o domínio de diversas habilidades. Calcular, interpretar, ler, tomar decisões, são 

alguns dos exemplos de habilidades necessárias para resolver problemas de aritmética. Fora 

deste contexto de solução de problemas, ao se considerar a complexidade envolvida no 
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desenvolvimento de cada habilidade, podemos valorizá-las como competências que, por sua 

vez, requerem outras tantas habilidades (MACEDO, 1999) 

Podemos entender a competência como uma habilidade de ordem geral, e a habilidade 

como uma competência de ordem específica. Lino de Macedo (1999) cita o exemplo da solução 

de problemas: ela não se limita aos cálculos que esta solução exige, o que não signofica que os 

cálculos não sejam uma condição importante. Igualmente, ainda que escrever a resposta é uma 

habilidade essencial, mas não a tudo que está envolvido na solução de um problema. 

A bibliografia estudada utiliza-se do termo skill, cuja tradução comumente aceita é a 

palavra habilidade. Para as competências técnicas utiliza-se de “hard ou technical skills” e para 

competências transversais ou não técnicas utiliza-se de “soft skills”. Como o objetivo das 

biografias e deste trabalho é tratar do conceito abrangente e não de habilidades específicas, 

entenderemos na literatura a palavra skill como competências, tese defendida também por 

Leandro Yanaze (2015). 

 

2.7.3 Competência técnica e competência transversal 

 

Podemos separar as competências de um profissional em duas categorias: as técnicas e 

as não técnicas ou transversais, as quais definiremos abaixo. 

As competências técnicas de um profissional são as competências científicas que podem 

ser definidas e medidas, e geralmente são relacionadas a um ramo específico da educação 

recebida pelo indivíduo (MOTYL, 2017). 

Leandro Yanaze (2015) define competência transversal como a conjunção de 

competências pessoais e interpessoais de um agente que contribuem para a execução de tarefas 

e processos em um nível mais elevado de eficiência. São competências que exigem as 

habilidades sociais e comportamentais de um indivíduo. 

As competências transversais são de caráter mais genérico e abrangem os seguintes tipos 

de aptidões: 

• Instrumentais: Cognitivas, metodológicas, tecnológicas e linguísticas; 

• Interpessoais: Relacionamento em grupo, comportamento e motivação; 

• Sistemáticas: Com relação ao funcionamento de um sistema, seja ele contexto, 

legislação, resolução de problemas. 
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2.7.4 Competências do engenheiro mecânico atual 

 

De acordo com Fernández-Miranda (2017) o engenheiro mecânico é um profissional 

treinado para o design industrial, gerenciamento, construção, montagem e manutenção de 

sistemas industriais. Ainda segundo ele, o currículo da engenharia mecânica objetiva atingir os 

itens anteriores através de cursos do chamado ciclo básico e do técnico, com uma forte 

especialização na mecânica, de forma a formar especialistas em mecânica. 

Motyl (2017) diz que as competências tradicionais de formação de um engenheiro 

mecânico são: alto conhecimento numérico e matemático; solução de problemas, criatividade e 

design; habilidades investigativas experimentais; processamento de informação; programação 

básica e conhecimento de alguns softwares específicos para a profissão. Além dessas 

habilidades, ele deve ter domínio de padrões da indústria e de computação, pois uma parte 

significativa de seu trabalho será nele para realizar desenho de projetos, simulações e teste de 

produtos e processos. 

O artigo 4º da Resolução Nº 2, de 24 de abril de 2019 do Ministério da Educação, que 

institui as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação de engenharia o curso de 

graduação em Engenharia deve proporcionar aos seus egressos, ao longo da formação, as 

seguintes competências gerais: 

I - Formular e conceber soluções desejáveis de engenharia, analisando e compreendendo 

os usuários dessas soluções e seu contexto;  

II - Analisar e compreender os fenômenos físicos e químicos por meio de modelos 

simbólicos, físicos e outros, verificados e validados por experimentação;  

III - Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e serviços), componentes ou 

processos;  

IV - Implantar, supervisionar e controlar as soluções de Engenharia;  

V - Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;  

VI - Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares; 

VII - Conhecer e aplicar com ética a legislação e os atos normativos no âmbito do 

exercício da profissão; 

VIII - Aprender de forma autônoma e lidar com situações e contextos complexos, 

atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação. 
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2.7.5 Habilidades do engenheiro mecânico atual 

Rugarcia (2000) lista as habilidades não técnicas exigidas dos engenheiros. Segundo 

ele, para conseguir resolver os desafios que a profissão exige, o engenheiro deve possuir 

habilidades não técnicas divididas em sete categorias: 

 

• Capacidade de aprendizado contínuo de forma independente: O engenheiro deve 

ter a capacidade de adquirir conhecimento de uma ampla fonte de informações 

de acordo com o próprio julgamento crítico. Ele deve desenvolver e acreditar em 

sua própria capacidade de raciocínio, ao invés de aceitar qualquer informação 

apresentada por outros. 

• Solução de problemas, pensamento crítico e criativo: Par ser considerado um 

profissional que resolve problemas o engenheiro deve desenvolver a análise, a 

síntese e a avaliação das condições, para então desenvolver um problema de 

ataque com a solução. 

• Trabalho em equipe: Por natureza, a engenharia é uma atividade que exige 

cooperação, feita por times com pessoas com competências diferentes, 

habilidades e responsabilidades. As habilidades associadas ao trabalho em 

equipe de sucesso são: saber ouvir, compreender pontos de vista diferentes, 

liderança sem domínio, delegar, aceitar responsabilidades e saber lidar com 

conflitos interpessoais que surgem quando se trabalha em grupo 

• Capacidade comunicativa: A capacidade comunicativa é crucial para o sucesso 

do trabalho em equipe. Os engenheiros do futuro deverão se comunicar 

claramente e de forma persuasiva, seja com outros engenheiros, cientistas, 

técnicos, gestores ou subordinados. 

• Capacidade de autoavaliação: Quanto melhor a qualidade da autoavaliação, 

maior é o aprendizado. Nas empresas atuais o engenheiro se deparará com 

avaliações periódicas sobre seu desempenho e qualidade do seu trabalho. 

• Pensamento multidisciplinar: Os engenheiros mecânicos deverão exercer papeis 

multidisciplinares nas indústrias, seja no papel de gestor ou de engenheiro. Para 

isso, ele deverá ter habilidades para resolver problemas de caráter genérico ou 

de engenharia. 
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• Gerir mudanças: A certeza na profissão do engenheiro é que ela irá mudar e 

acompanhar o desenvolvimento tecnológico. Com isso, os engenheiros bem 

posicionados para esse novo mercado de trabalho é o que sabe lidar com as 

mudanças da indústria e das demandas da profissão. 

 

2.7.6 Papéis atuais do engenheiro que desaparecerão 

De acordo com Sackey (2016), a indústria 4.0 irá promover mudanças significativas em 

como os trabalhadores de indústrias irão exercer seu trabalho. Uma vez que o trabalho dos 

engenheiros está diretamente relacionado às atividades do chão de fábrica, o exercício da 

profissão dos engenheiros também será impactado. Da mesma forma que o engenheiro 

mecânico deverá atuar em novas funções com o advento da indústria 4.0, algumas funções 

atuais serão substituídas por máquinas e terão seu papel muito reduzido ou até extinto. Sackey 

(2016) listou quatro atribuições que já estão desaparecendo do escopo do engenheiro mecânico: 

• Planejamento de linhas de montagem: Com a integração vertical das indústrias 

e o desenvolvimento dos CPSs, o sincronismo da produção, a definição do 

momento da manutenção das máquinas e o planejamento da fabricação em geral 

será feito de forma integral pelas máquinas, cabendo ao engenheiro somente 

fiscalizar e monitorar seu correto funcionamento. 

• Otimização de tarefas manuais e repetitivas: Atualmente o engenheiro deve se 

preocupar em fiscalizar e buscar a constante melhoria dos processos em uma 

indústria. Os processos repetitivos realizados por operadores humanos serão 

substituídos por máquinas. Com isso, observar partes críticas de um processo 

onde possa inclusive ter alta probabilidade de acidente de trabalho, deixará de 

fazer parte do escopo do engenheiro mecânico. Com a indústria 4.0, e com as 

máquinas realizando os procedimentos de fabricação, caberá ao engenheiro 

analisar e tratar os dados coletados pelos sensores em busca da otimização dos 

processos, que serão realizados por máquinas. 
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3 CAPÍTULO III – METODOLOGIA 

Aqui será apresentada a metodologia escolhida para elaborar este trabalho. O estudo 

realizado foi qualitativo, exploratório. Dividiu-se o método nas seguintes etapas: 

1ª Etapa  

Identificação do problema: Entender as novas tecnologias de manufatura, compreender 

os benefícios e barreiras de sua implementação e as competências necessárias para a atuação 

do engenheiro mecânico brasileiro. 

2ª Etapa 

Pesquisa bibliográfica sobre os temas envolvidos para a elaboração deste trabalho. 

Foram utilizadas as bases científicas Elsevier, Scielo e Scopus para melhor embasamento do 

assunto. Foram utilizadas as palavras chave: Industria 4.0, manufatura avançada, benefícios, 

barreiras, competências engenheiro. 

3ª etapa 

Seleção das tecnologias mais impactantes para o trabalho do engenheiro mecânico na 

indústria, bem como os benefícios e barreiras de sua implementação. Através dos artigos 

acadêmicos, buscou-se as tecnologias consideradas relevantes pelos autores. 

4ª etapa 

Realizou-se um estudo detalhado sobre as competências necessárias para o engenheiro 

mecânico operar na manufatura 4.0 e as competências atuais exigidas pelas indústrias. 

5ª etapa 

As informações consolidadas foram analisadas e utilizadas para apresentar propostas de 

valor para o ensino brasileiro de engenharia mecânica. 

 

Etapas do Método de Pesquisa 

 

  Fase 2: 

Pesquisa 

Bibliográfica 

Fase 3:  

Seleção das 

Tecnologias 

Fase 4: 

Análise das 

Competência

s 

Fase 1: 

Identificação 

do problema 

Fase 5: 

Análise dos 

resultados 
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4 CAPÍTULO IV – DISCUSSÃO E ANÁLISE: COMPETÊNCIAS DO 

ENGENHEIRO MECÂNICO PARA A MANUFATURA 4.0  

 

4.1 Competências demandadas pela indústria 4.0 na profissão do Engenheiro 

Mecânico 

Profissões como a do engenheiro mecânico que demandam uma maior capacidade 

cognitiva, apesar de não sofrerem o risco de serem extintas deverão se adaptar para as novas 

demandas da indústria. Além de a máquina futuramente começar a substituir o engenheiro nas 

atividades repetitivas, há também novas competências que deverão ser realizadas por nós, uma 

vez que novas tecnologias e formas de fabricação estão surgindo.  

De todas as tecnologias e inovações da Indústria 4.0, selecionou-se 3 das quais se 

entende que o engenheiro mecânico deverá dominar e atuar de forma majoritária durante seu 

trabalho: A análise de dados avançada (Big Data), a manufatura aditiva e os sistemas de 

simulação avançada. Discutiremos agora os impactos percebidos na profissão do engenheiro 

mecânico e as competências que ele deve se desenvolver. 

 

4.1.1 Análise de dados avançada (Big Data) 

A análise de dados é uma competência multidisciplinar que envolve a aplicação 

simultânea de estatística, programação, e pesquisas nas operações da fábrica, para entender 

quais dados são importantes para a devida coleta e tratamento. Ela irá permitir aos engenheiros 

analisar uma grande quantidade de dados (Big Data) provenientes de diversas fontes, como 

máquinas e sensores. Esses dados, após tratamento e análise, irão otimizar a atividade industrial 

e ajudar na tomada de decisão em tempo real. Por isso, dominar a análise de um grande volume 

de dados será imprescindível para a atuação dos engenheiros mecânicos. 

Esse papel deverá ser executado por engenheiros mecânicos, pois não será necessário 

somente dominar tecnologias da informação e TI. É de suma importância que o profissional 

domine também as técnicas de manufatura, para identificar as correlações entre 

comportamentos durante a fabricação e chegar a conclusões. Durante a fabricação mecânica, 

por exemplo, é necessário dominar o comportamento mecânico das peças e das ferramentas 

para identificar os possíveis problemas que geram um mal acabamento de superfície. 

Atualmente os engenheiros recém-formados na Universidade Federal Fluminense, por 

exemplo, já possuem conhecimentos de programação, métodos computacionais e estatística, 

competências importantes que servem como base para a análise de dados. O próximo passo 
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para avançar nessa área é o aprofundamento em programação por computadores, linguagens 

muito utilizadas na análise de dados com Phyton e R deveriam ser ensinadas. Apesar do 

desenvolvimento dos códigos ser atrelado aos profissionais de programação, é importante que 

o engenheiro tenha domínio de programação para participar ativamente com o conhecimento 

técnico dos processos e adaptar os códigos em caso de necessidade. 

Após aprender todas as ferramentas necessárias para a correta aplicação do BigData, 

propõe-se que a universidade ensine a análise de dados aplicada em laboratório. O objetivo 

deve ser unir toda a base aprendida anteriormente e ensinar a análise de dados avançada. Um 

exemplo prático seria a utilização de sensores para indicar o comportamento de um processo de 

fabricação em conjunto com a análise de dados, de forma a extrair os dados dos sensores e 

entender os comportamentos não visíveis da máquina, da peça e da ferramenta. Com isso, o 

engenheiro terá conhecimento de ferramentas aplicáveis tanto em indústrias quanto em 

pesquisas do meio acadêmico. 

 

4.1.2 Simulação Avançada 

Esta competência pode ser uma das mais complicadas de se implementar no currículo 

de um engenheiro mecânico, pois não há atualmente disciplinas de simulação do 

comportamento dos processos ou do comportamento de forma geral de uma fábrica. Os 

engenheiros deverão possuir habilidades com sistemas de simulação avançada para desenvolvê-

las e otimizá-las em suas fábricas.  

Após implementada, a virtualização dos processos irá auxiliar o engenheiro a identificar 

possíveis problemas que possam surgir na operação real, exercendo um papel crucial no 

aumento de produtividade. Simular, em tempo real as tensões existentes em uma ponte rolante 

enquanto ela trabalha, de forma a espelhar o que acontece no mundo físico será imprescindível 

para o engenheiro mecânico na era da indústria 4.0. 

Atualmente, nós engenheiros mecânicos concluímos a graduação com domínio dos 

processos de fabricação, tendo cursado diversas matérias que abordam o assunto ao longo dos 

anos de universidade. A simulação destes processos em tempo real será cada vez mais 

importante nas indústrias, com o objetivo de deixá-los sempre o mais eficiente e com a maior 

qualidade possível. Para um melhor preparo do engenheiro mecânico para atuar sobre esta nova 

demanda da indústria, temos como proposta a inserção da simulação dos processos de 

fabricação nas aulas práticas sobre os processos de fabricação.  

O tema pode ser abordado de forma a, primeiramente, simular o processo estudado, 

observando todas as variáveis de controle e as consequências geradas por sua alteração. Com 
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isso, os estudantes começam a entender o funcionamento dos processos e vão adquirindo um 

conhecimento da relação entre a alteração dos parâmetros de controle e os resultados obtidos. 

Em seguida o aluno pode ser direcionado para a realização física do processo de fabricação em 

laboratório, baseando-se na simulação realizada. O aluno terá com isso aplicado a teoria 

estudada e sua compreensão sobre o tema será consolidada. 

Outra forma de incentivo ao desenvolvimento dessa competência é a realização de 

visitas técnicas. Uma vez que o estudante já estudou este tema e aplicou em laboratório, 

incentivar visitas técnicas ajuda na assimilação com o mundo real e aplicado, o que pode servir 

de incentivo para pesquisas acerca do assunto. 

 

4.1.3 Manufatura aditiva 

Conforme vimos anteriormente a manufatura aditiva já é muito utilizada na fabricação 

de protótipos durante o desenvolvimento de novos produtos e na personalização de peças. A 

indústria aeronáutica por exemplo já utiliza peças fabricadas em seus produtos. Por isso, o 

engenheiro mecânico atual deve ter familiaridade com este processo e com o comportamento 

mecânico das peças fabricadas por ele. 

Atualmente os cursos de engenharia mecânica abordam de forma superficial este 

processo, uma vez que seu surgimento é recente. Inclui-lo no escopo do engenheiro mecânico, 

abordar as características da microestrutura das peças por ele fabricadas e colocar os futuros 

engenheiros em contato através de aulas práticas são as propostas encontradas para preparar o 

engenheiro para o avanço da indústria.  

 Uma vez que o principal desafio atualmente para a ampliação de sua utilização é o 

entendimento está no desafio de compreender o comportamento mecânico das peças fabricadas 

por este processo, propõe-se também o incentivo a pesquisas que possam ajudar a solucionar 

estes desafios da manufatura aditiva. As universidades brasileiras são um excelente espaço para 

pesquisas relacionadas a este tema e pode vir a ser a impulsionadora para tornar a utilização da 

manufatura aditiva mais abrangente.  

 

4.1.4 Competências não técnicas 

Por fim, algumas habilidades que serão cada vez mais demandadas dos engenheiros são 

habilidades consideradas não técnicas, as chamadas soft skills. Os engenheiros precisarão ser 

flexíveis para se adaptar a novos papéis e ambientes, que irão surgir conforme as tecnologias 

avancem. O aprendizado interdisciplinar contínuo será imprescindível, pois como visto 

anteriormente ele deverá desenvolver e otimizar sistemas de realidade aumentada, projetar a 
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colaboração de humanos e robôs no chão de fábrica, dominar sistemas de TI para análise de 

dados e simulação de forma a produzir um modelo virtual da fábrica e obter respostas em tempo 

real que auxiliarão os controladores das máquinas. 

A integração homem máquina exigirá competências e habilidades não técnicas. Prover 

e otimizar instruções para operadores que controlam diversas máquinas ao mesmo tempo 

demandara habilidades de comunicação, liderança e trabalho em equipe. 

 

4.2 Quadro de competências para a Indústria 4.0 

 

A partir da análise das competências atuais esperadas de um engenheiro mecânico, 

podemos resumi-las em uma matriz de competências para a Indústria 4.0:  

 

Tabela 5 - Matriz de competências para a Indústria 4.0 

Competências 

para a indústria 

4.0 

Conhecimento para s 

indústria 4.0 
Habilidades demandadas 

Conhecimento de  

“Big Data” 

Programação voltada para dados, 

como Phyton e R. 

Capacidade analítica e 

investigativa. 

Conhecimento aprofundado sobre 

formas de capitar e analisar um 

grande volume de dados 

Capacidade investigativa e de 

solução de problemas 

Domínio do processo 

de fabricação por 

Manufatura Aditiva 

Conhecimento aprofundado da 

microestrutura das peças 

fabricadas por este tipo de 

processo. 

Capacidade de compreender o 

comportamento mecânico das 

peças. 

Domínio do processo de 

fabricação por manufatura aditiva 

Capacidade de projetar peças 

fabricadas por impressão 3D 

Aplicação de 

Simulação Avançada 

na fábrica 

Simulação dos processos de 

fabricação em tempo real 

Computação avançada e 

manipulação de sistemas de 

simulação 

Planejar a 

Integração Homem 

Máquina no chão de 

fábrica 

Integrar o as atividades dos 

humanos com a das máquinas e 

torná-las mais eficientes 

Capacidade de planejamento, 

trabalho em equipe e liderança 

Liderar operadores responsáveis 

por diversas máquinas de forma 

simultânea. 

Capacidade de comunicação, 

trabalho em equipe e liderança 
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Em relação às atitudes que o engenheiro mecânico deve ter com relação à indústria 4.0, 

entende-se que, independente da competência, elas são iguais por serem competências para 

lidar com novas tecnologias e processos de fabricação. Essas atitudes envolvem um 

posicionamento de pesquisador por parte do engenheiro, como: curiosidade, vontade em 

melhorias contínuas, persistência e disposição para desafios. 

 

 

4.3 Propostas para o ensino da Engenharia Mecânica no Brasil 

 

A partir do quadro sintético de competências da indústria 4.0 desenvolvidas neste 

trabalho, elaborou-se algumas propostas para ajudar na formação dos novos profissionais 

dentro e fora das universidades, pois o tema da manufatura avançada é novo e ainda está em 

desenvolvimento nas universidades e nas indústrias. Para o engenheiro mecânico, os avanços 

da indústria 4.0 que mais impactam a profissão são: Big Data, manufatura aditiva e os sistemas 

de simulação, e é com base nisso que as propostas abaixo foram elaboradas. 
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Tabela 6 - Propostas para o ensino brasileiro 

 Situação Atual Propostas 

Análise de 

dados 

• Ensino de estatística, métodos 

computacionais. 

• Sem aplicação da análise de dados 

avançada. 

• Ensino de linguagem de programação 

voltada para dados, como Phyton e R. 

• Análise de dados avançada aplicada em 

laboratório. 

Manufatura 

Aditiva 

• Estudo Superficial sobre a manufatura 

aditiva, como a impressão 3D. 

• Aprofundamento no estudo da 

microestrutura das peças fabricadas por 

este tipo de processo. 

• Abordagem dos possíveis problemas que 

podem ser enfrentados 

• Aulas práticas para o ensino do processo 

de fabricação por impressão 3D. 

• Incentivo a pesquisas para desenvolver o 

conhecimento acerca do comportamento 

mecânico das peças fabricadas. 

Simulação 

Avançada 

• Não há o ensino de simulação em 

tempo real nas universidades. 

• Ensino da simulação durante as aulas 

práticas dos processos de fabricação. 

• Visitas técnicas para o melhor 

entendimento por parte dos alunos de 

como funciona a simulação nas fábricas 

 

• Não há ensino sobre a integração das 

atividades do homem com a máquina 

nas fábricas. 

• Visitas técnicas para a habituação dos 

discentes com o ambiente de fábricas 

integradas 
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5 CAPÍTULO IV – CONCLUSÕES E SUGESTÃO DE NOVOS ESTUDOS 

 

5.1 Conclusão 

A adoção de novas tecnologias na indústria com o objetivo melhorar o desempenho das 

operações é uma tendência, que já está em andamento. Conforme explicitado no capítulo 1, o 

objetivo desse estudo era entender as mudanças que estão ocorrendo tanto na indústria, quanto 

na carreira do engenheiro mecânico e propor um direcionamento na preparação dos futuros 

engenheiros. 

Em relação à preparação do engenheiro mecânico, propõe-se incluir na formação um 

direcionamento maior quanto à parte tecnológica, além da inclusão da manufatura aditiva no 

universo de processos de fabricação estudados. Programação básica já é uma habilidade que o 

engenheiro domina ao se formar. Porém, a implementação de métodos de análise de dados em 

tempo real através do Big Data faz com que esse conhecimento básico não seja mais o 

suficiente. É através dessa análise que o engenheiro irá ter um melhor controle dos processos e 

tomar decisões que impactam os processos de fabricação e as indústrias que trabalham. 

Não se pode depender exclusivamente dos profissionais de TI para o desenvolvimento, 

implementação e manutenção desses novos sistemas. São os engenheiros mecânicos que 

possuem o conhecimento técnico acerca dos processos de fabricação, de como eles devem ser 

analisados, quais as variáveis controladas e as especificidades de cada planta industrial. Por isso 

é de suma importância que esses tópicos sejam incluídos na formação dos engenheiros. 

Vale notar que por ser um tema em desenvolvimento e cuja implementação nas 

indústrias ainda não está maturado, o autor espera deixar sua contribuição para o 

desenvolvimento indústria brasileira.  As propostas de adaptação do ensino, a apresentação das 

competências necessárias para se trabalhar com as tecnologias, a consolidação das tecnologias 

envolvidas são o produto entregue para contribuir para com a engenharia mecânica brasileira. 

 

5.2 Limitações do Trabalho 

As principais limitações presentes na pesquisa são inerentes aos métodos escolhidos. 

Isto é, a Revisão Bibliográfica não cobre todas as possibilidades de implementação da indústria 

4.0, uma vez que foi necessário escolher as mais impactantes para o exercício da profissão do 

engenheiro mecânico.  
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A literatura relacionando a indústria 4.0 e as mudanças no papel do engenheiro são 

muito novas e ainda estão sendo desenvolvidas. Sendo assim, buscou-se prioritariamente 

estudos realizados com o papel do engenheiro mecânico, mas sempre levando em conta estudos 

realizados com engenharias que convergem em alguns pontos com a mecânica, como por 

exemplo a engenharia de produção, que possui pontos em comum quando se trata de atuação 

em fábricas, como o monitoramento e planejamento de processos. A escolha e interpretação da 

literatura identificada passa pela subjetividade do pesquisador na elaboração das conclusões. 

 

5.3 Sugestão de Novos Estudos 

 

Como proposição de novos estudos no futuro, para dar continuidade a este trabalho, 

propõe-se:  

• Ampliar o escopo do estudo, para analisar mais tecnologias da indústria 4.0 e os 

benefícios para os processos de fabricação. 

• Procurar estudos correlatos para que se possa comparar os resultados obtidos e 

novas opções a fim permitir um progresso das propostas; 

• Estimar o custo de implementação em uma empresa de pequeno porte e sua 

viabilidade técnico-econômica. 

• Encontrar universidades de engenharia mecânica que já estejam adaptando a 

grade curricular ou estejam estudando as alterações, para estudar os impactos 

gerados. 
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