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RESUMO

A evolução da tecnologia traz mudanças profundas em toda a sociedade, revolucionando as
relações interpessoais, as organizações do trabalho e até as formas de ensino e aprendizagem.
O setor educacional é, atualmente, tema central dentro do novo paradigma produtivo
internacional, caracterizado pela presença de novas tecnologias, informatização crescente e
crescente demanda por qualidade, acompanhando a tendência dos demais setores. A busca pela
máxima produtividade aumenta as exigências dos processos produtivos, que precisam
reorganizar a produção baseados em princípios de flexibilidade, qualidade e rapidez. Essas
mudanças, consequentemente, requerem o desenvolvimento de novas habilidades e
competências. Cada vez mais instituições de ensino promovem modelos de treinamentos
práticos para preparar melhor seus estudantes para a vida profissional. Nessa direção, a
implantação de fábricas de ensino tem a intenção de aproximar os estudantes ao mundo real de
fabricação através da transmissão de conhecimentos sobre melhorias de processos e métodos,
e compreensão de ambientes complexos. A Fábrica POLI, um laboratório didático com
conceitos da Indústria 4.0 a ser implantada na Escola Politécnica da USP, foi inspirada nas
fábricas de ensino instalada, uma tendência internacional dos cursos de engenharia. O presente
trabalho tem como objetivo realizar o detalhamento desse projeto. O detalhamento abrange o
levantamento dos materiais e equipamentos necessários e adequados para atender ao propósito
da Fábrica. A metodologia do trabalho se deu em três fases. Primeiramente, através do
levantamento dos requisitos da Fábrica POLI - análise do projeto inicial da Fábrica; a realização
de entrevistas com docentes do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica
da USP; e elaboração de uma lista de requisitos sistematizada da Fábrica POLI. A segunda fase
se deu através da definição do enfoque da Fábrica POLI. Essa etapa envolveu a elaboração de
três cenários possíveis para a Fábrica e um método de tomada de decisão para a seleção do
cenário ideal. Na terceira fase, realizou-se o detalhamento dos materiais e equipamentos
necessários para a construção do cenário optado, através da especificação técnica destes. Por
fim, os resultados do trabalho incluem a definição dos requisitos da Fábrica POLI, a análise dos
cenários propostos, a seleção do cenário conforme os requisitos levantados, e o detalhamento
da melhor proposta. Resultam desse trabalho os primeiros passos para o início da estruturação
da Fábrica POLI, sendo este, portanto, de grande contribuição para a sua concretização e
desenvolvimento futuro.
Palavras-chave: Fábrica de ensino. Indústria 4.0. Internet das Coisas.

ABSTRACT

The evolution of technology brings profound changes throughout society, revolutionizing
interpersonal relationships, work organizations and even teaching and learning methods.
Education is currently a central theme within the new paradigm of international production,
characterized by the presence of new technologies, increasing informatization and growing
quality demand, following the trend of other sectors. The search for maximum productivity
increases the requirements of production processes, forcing them to be reorganized based on
flexibility, quality and speed. Therefore, these changes require the development of new skills
and abilities and so, more and more educational institutions are promoting practical training
models to better prepare their students for work. In this regard, the implantation of teaching
factories intends to bring students closer to the real world of manufacturing, as they have the
opportunity to learn about process and method improvements, and understand complex
environments. Fábrica POLI (translated as POLI Factory) is a teaching laboratory that applies
Industry 4.0 concepts. The Fábrica POLI will be implemented at the Polytechnic School of the
University of São Paulo and it follows the international trend of learning factories in
engineering schools. This paper aims to detail the project by surveying what materials and
equipment are required and suitable for serving the purpose of the Fábrica POLI. The
methodology of this study was divided in three parts. First, through the survey of requirements
of the Fábrica POLI by analyzing the initial design of the Fábrica; conducting interviews with
professors of the Industrial Engineering Department of the Polytechnic School of the University
of São Paulo; and elaborating a systematized list of requirements for the Fábrica. The second
stage defined the project scope of the Fábrica POLI and involved elaborating three possible
scenarios for the Fábrica, as well as a decision making method to choose the ideal scenario. In
the third stage, the materials and equipment required for building the chosen scenario were
detailed through their technical specification. Finally, this paper’s results include the definition
of the requirements of the Fábrica POLI, the analysis of the proposed scenarios, the selection
of the scenario according to the requirements previously raised, and the details of the best
proposal. This study sets out the first steps to allow the structuring of the Fábrica POLI, greatly
contributing, as so, to its achievement and future development.
Keywords: Learning factory. Industry 4.0. Internet of Things.
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1

INTRODUÇÃO

A Escola Politécnica (Poli) da Universidade de São Paulo (USP), uma das maiores escolas de
engenharia do Brasil, se destaca em diversos âmbitos no cenário nacional e internacional.
Acredita-se que suas pesquisas científicas e tecnológicas têm contribuído expressivamente para
o progresso social e econômico do país; e para a modernização, competitividade e qualidade
dos produtos e processos das empresasA.
O Departamento de Engenharia de Produção da Poli (PRO), criado há mais de 50 anos,
originou-se da ideia de criar um “curso de extensão para engenheiros formados que, já estando
dentro da indústria, teriam maior capacidade de aproveitamento”. Com um DNA
interdisciplinar, o corpo docente da primeira turma do curso era composto por engenheiros,
principalmente civis, químicos e, sobretudo, engenheiros que já possuíam experiências nas
áreas de administração e de engenharia nas indústrias de São Paulo B . E, até hoje, o corpo
docente ainda mantém essa característica, sendo formado por engenheiros dos mais diversos
campos de atuação, e até médicos.
Segundo

a

definição

Engineering (A.I.I.E.)

e

clássica

adotada

pela Associação

pela

American

Brasileira

de

Institute

of

Industrial

Engenharia

de

Produção

(ABEPRO), “compete à Engenharia de Produção o projeto, a implantação, a melhoria e a
manutenção de sistemas produtivos integrados, envolvendo homens, materiais e equipamentos,
especificar, prever e avaliar os resultados obtidos destes sistemas, recorrendo a conhecimentos
especializados da matemática, física, ciências sociais, conjuntamente com os princípios e
métodos de análise e projeto da engenharia”. Essa definição evidencia o caráter de ciência
aplicada da engenharia, que integra conhecimentos das ciências puras, sociais, e métodos de
engenharia para solucionar problemasC.
Com uma formação generalista, é esperado que o profissional de Engenharia de Produção esteja
preparado para a concepção, o planejamento e a otimização de sistemas de produção de bens e
serviços (NAKANO, 2016). Para criar as competências necessárias, as instituições de ensino
deste curso adotam em suas grades curriculares disciplinas que agregam métodos e técnicas de

A

Disponível em: http://pro.poli.usp.br/institucional/o-departamento/engenharia-de-producao/. Acessado em: 17
de setembro de 2016.
B
Disponível em: http://pro.poli.usp.br/institucional/o-departamento/engenharia-de-producao/. Acessado em: 17
de setembro de 2016.
C
Disponível em: http://www.abepro.org.br/interna.asp?ss=1&c=924. Acessado em 18 de setembro de 2016.
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otimização, como Pesquisa Operacional (PO), logística etc. Através de modelagem, facilitados
por softwares, simulam-se os diversos cenários possíveis, para se chegar à solução ótima.
Entretanto, quando se aproxima do ambiente fabril, onde ocorre a produção propriamente dita,
o profissional se depara frequentemente com um cenário tipicamente complexo, envolvendo
mais do que variáveis numéricas, mas a forma como as pessoas interagem, a organização do
trabalho, o arranjo físico, a ergonomia e outras tantas variáveis que interferem no desempenho
dos seres humanos.
Dessa forma, é essencial para a formação do engenheiro de produção compreender a fundo a
complexidade do ambiente fabril, para ser capaz de analisar criticamente os cenários e aplicar
métodos adequados.
Ao longo dos anos, o PRO tem buscado se manter atualizado e modernizado, acompanhando
as demandas acadêmicas e do mercado. Para tal, compromete-se em se vigiar constantemente,
para que as características de ensino profissionalizante intrínsecas a uma escola de engenharia
não sejam perdidas, e também em se transformar, para garantir a estreita relação com o processo
de desenvolvimento industrial brasileiro.D
Nesse contexto, surge a proposta da constituição de uma fábrica didática de ensino, cuja
concepção foi apresentada em Silva (2015). A Fábrica, denominada “Fábrica do Futuro POLI”,
fará parte de um conjunto de laboratórios da Poli focados em inovação, empreendedorismo e
tecnologias móveis, composto atualmente pelo Ocean USP, o Núcleo de Empreendedorismo
(NEU) da USP e o Inovalab@Poli.
Assim, o presente trabalho aborda o detalhamento do projeto da Fábrica do Futuro POLI, e seu
encaminhamento para a fase de implantação. A Fábrica do Futuro POLI, neste relatório
mencionada como Fábrica POLI, será uma unidade de ensino e pesquisa integrada ao PRO, de
caráter prático e multidisciplinar, com foco em fabricação e novas tecnologias (SILVA, 2015).
Nessa Fábrica, deseja-se instalar uma infraestrutura integradora, que sirva de apoio para o
ensino de diversas disciplinas do curso de Engenharia de Produção. Com o intuito de seguir a
tendência de modernização da indústria, a Fábrica POLI buscará incorporar elementos da
chamada indústria 4.0, movimento também denominado como Quarta Revolução Industrial.
Pretende-se simular, por meio da Fábrica, a produção de uma indústria inteligente, com cadeia

D

Disponível em: http://pro.poli.usp.br/institucional/o-departamento/engenharia-de-producao/. Acessado em: 20
de setembro de 2016.
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produtiva conectada, otimização dos recursos e com processos que possibilitem uma produção
em massa customizada.
Assim, este capítulo introdutório irá abranger a definição dos objetivos do trabalho, a relevância
do tema abordado, e a estrutura do trabalho.

1.1 Relevância do tema abordado
O tema abordado neste trabalho irá contribuir para o desenvolvimento e concretização do
projeto da Fábrica POLI. Por meio do detalhamento e especificação dos materiais e
equipamentos adequados para o processo produtivo do produto-exemplo escolhido, o projeto
seguirá para a fase de aquisição, intermediada pelo setor de compras da Escola. Com isso, a
Fábrica POLI poderá começar a se estruturar.
Segundo Matt et al., cada vez mais instituições de ensino promovem modelos de treinamentos
práticos para preparar melhor seus estudantes para a vida profissional. De acordo com esses
autores, a aplicação de estudos de caso e gamificação no campo da engenharia com o propósito
de simular situações reais tem se tornado mais comum.
Ao mesmo tempo, a evolução da tecnologia também vem trazendo mudanças profundas em
toda a sociedade, revolucionando as relações interpessoais, as organizações do trabalho e até as
formas de ensino e aprendizagem. Silva (2003) destaca que o setor educacional é, atualmente,
tema central dentro do novo paradigma produtivo internacional, caracterizado pela presença de
novas tecnologias, informatização crescente e crescente demanda por qualidade,
acompanhando a tendência dos demais setores. A busca pela máxima produtividade aumenta
as exigências dos processos produtivos, que precisam reorganizar a produção baseados em
princípios de flexibilidade, qualidade e rapidez. Essas mudanças, consequentemente, requerem
o desenvolvimento de novas habilidades e competências.
O acesso à informação, propiciado pela evolução da tecnologia, traz novos contextos para a
educação. O conhecimento hoje em dia está disponível, através da internet, universalmente.
Dessa forma, o conhecimento prático torna-se ainda mais valioso e, portanto, instituições de
ensino que queiram preparar seus estudantes cada vez melhor para a vida profissional devem
também se manterem atualizadas quanto às práticas educacionais.
Lamancusa (2008) aponta como uma das principais razões da necessidade de melhoria do
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ensino, especificamente na engenharia, o perfil dos estudantes. As gerações recentes, apesar da
abundância de informação, em geral têm menos experiências em seu cotidiano. Com isso, por
mais que se faça transmissão de informações, através dos métodos tradicionais de ensino, os
estudantes não conseguiriam ter seus conhecimentos fundamentados, que os capacitassem a
adaptá-los aos diferentes problemas que encontrarão em sua vida profissional.
Nessa mesma direção, a implantação de fábricas de ensino tem a intenção de aproximar os
estudantes ao mundo real de fabricação através da transmissão de conhecimentos sobre
melhorias de processos e métodos, e compreensão de ambientes complexos. As fábricas
didáticas podem auxiliar na aprendizagem prática, proporcionando aos estudantes uma
formação acadêmica mais completa. Seu principal objetivo é oferecer ao público alvo uma visão
dos processos de negócio complexa, e transmitir métodos, conceitos e ferramentas que
permitam identificar potenciais melhorias e implementar processos mais eficientes
(KREMEIER et al, 2014).
Assim, ao concentrar esforços na criação de um laboratório de ensino, a Poli mantém uma
postura de alinhamento às novas práticas de ensino, contribuindo para a recuperação do
potencial industrial do país e de sua competitividade internacional (SILVA, 2015).

1.2 Objetivos do trabalho
A partir da aprovação do projeto da Fábrica POLI no programa Santander e-Grad, uma parceria
da Pró-Reitoria de Graduação da USP com o Santander Universidades que fornece
investimentos em propostas para melhorar o ensino de graduação, passa-se para a fase de
detalhamento do projeto, essencial para a aquisição dos produtos por meio do processo de
licitação realizado pelo setor de compras da Poli.
Para dar andamento ao processo de estruturação da Fábrica POLI, foi formado um Comitê
Gestor Executivo, composto por alguns docentes do PRO. Assim, este trabalho tem como
objetivo principal detalhar o projeto da Fábrica POLI, levantando os materiais e equipamentos
necessários e adequados para atender ao propósito da Fábrica, servindo como guia na tomada
de decisão dos membros do Comitê.

25

1.3 Estrutura do trabalho
Este trabalho está dividido em 6 capítulos, sendo o Capítulo 1 finalizado pela presente seção.
O Capítulo 2, dividido em 9 seções, apresenta uma revisão bibliográfica dos temas relacionados
ao projeto da Fábrica POLI. São introduzidos conceitos de Administração da Produção, a
tendência de sistemas produto-serviço, a tipologia de operações de Slack (2002), as estratégias
de produção, o projeto de sistemas de produção, os tipos de processo e arranjo físico, um resumo
da história da produção, com destaque na Quarta Revolução Industrial, e o conceito de fábricas
de ensino e seus cenários de aplicação.
O Capítulo 3 apresenta o projeto da Fábrica POLI na sua versão original, mostrando sua
relevância, seus objetivos, seus fundamentos conceituais, seus potenciais benefícios, além da
escolha de um produto-exemplo e os processos envolvidos na sua fabricação e montagem.
Nesse capítulo, também são citadas as disciplinas atuais do PRO que potencialmente se
beneficiariam da Fábrica, e estabelece metas e indicadores para acompanhar o desenvolvimento
do projeto.
O Capítulo 4 apresenta a metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho,
definindo a sequência a ser seguida.
O Capítulo 5 apresenta os resultados do trabalho, iniciando pela definição dos requisitos da
Fábrica POLI, seguido pela análise de possíveis cenários para o enfoque da Fábrica, e
finalizando pela seleção da melhor alternativa, baseada na metodologia apresentada.
Por fim, o Capítulo 6 apresenta as conclusões finais deste trabalho e sugestões para futuras
iniciativas na Fábrica POLI.
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Este capítulo irá apresentar conceitos fundamentais e teorias que servirão de base para o
desenvolvimento deste trabalho. A primeira seção introduz o conceito de Administração da
Produção e um modelo clássico de produção. A segunda seção apresenta brevemente o conceito
de sistemas produto-serviço. A terceira seção mostra a tipologia de operações de acordo com
Slack (2002). Na quarta seção, são apresentadas as estratégias de produção. Na quinta seção, é
abordado o projeto de sistema de produção e apresentado um modelo de referência para
desenvolvimento de produto. Na sexta e sétima seção, são mostrados, respectivamente, os tipos
de processos e de arranjo físico. Na oitava seção, é apresentada, brevemente, a evolução
histórica da produção até a tendência atual da Indústria 4.0, abordando suas tecnologias
viabilizadoras. Por fim, na nona seção, é introduzido o conceito de fábrica de ensino e seus
cenários de aplicação.

2.1 Administração da Produção
Para contextualizar este conceito, introduz-se primeiramente o conceito de administração. De
acordo com Stoner e Freeman (1985), a administração é o processo de planejar, organizar,
liderar e controlar o trabalho das pessoas da organização e de usar da melhor forma possível os
recursos disponíveis da organização para conseguir realizar os objetivos estabelecidos. A
administração da produção, então, consiste em utilizar, da melhor forma, os recursos destinados
à produção de bens ou serviços (PEINADO; GRAEML, 2007).
Uma administração eficaz da produção exige que a empresa conheça seu mercado, as
necessidades de seus consumidores, e que estes enxerguem valor nos produtos ou serviços
oferecidos. Além disso, o modo como o ambiente de interface com o cliente é organizado, a
maneira como o serviço é oferecido, como os seus funcionários trabalham, e quais as instalações
e estrutura que dão suporte para a produção influenciam diretamente nas operações de uma
empresa (SLACK, 2002).
O conjunto de recursos destinados à produção de bens e serviços de uma organização é definido
como “função de produção”. Esse termo pode ser intercambiado com outras expressões, como
“produção”, “operações”, “sistema de produção” (SLACK, 2002).
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Assim, de acordo com Slack (2002), uma função de produção é eficaz quando ela usa
eficientemente seus recursos e produz bens e serviços de maneira que satisfaça seus
consumidores, é criativa, inovadora e vigorosa para introduzir formas novas e melhoradas de
produzir bens e serviços. Desse modo, se a produção consegue atender tais características, pode
proporcionar à empresa uma vantagem competitiva sobre seus concorrentes.
Uma operação produz bens ou serviços, ou um misto dos dois, por meio de um “processo de
transformação”. Esse processo se refere ao “uso de recursos para mudar o estado ou condição
de algo para produzir outputs” (SLACK, 2002).
De acordo com Peinado e Graeml (2007), o processo de produção envolve recursos a serem
transformados e recursos transformadores que, submetidos ao processo produtivo, dão origem
ao produto final, ou seja, aos bens e serviços criados pela organização.
A Figura 1 apresenta um modelo clássico de produção, conhecido como modelo “inputtransformação-output”.
Figura 1 – Modelo clássico de produção

Fonte: Adaptado de Slack (2002).

1)

Inputs

Os inputs, ou entradas, podem ser classificadas, de acordo com Slack (2002), como: recursos a
serem transformados e recursos de transformação.
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Os “recursos a serem transformados” são aqueles que serão convertidos, tratados ou
transformados por meio de um processo de produção. Esse tipo de recurso geralmente são um
composto de materiais, informações e consumidores.
Já os “recursos de transformação” são os que agem sobre os recursos a serem transformados,
fazendo parte do processo de produção sem sofrer transformações diretamente. Essa espécie de
recurso é dividida em três tipos: instalações, conhecimento e funcionários.
As instalações envolvem prédios, equipamentos, terreno e tecnologia do processo de produção.
O conhecimento é representado pela tecnologia do processo de produção e a necessidade do
domínio da técnica (know-how). E, os funcionários, são os que operam, mantêm, planejam e
administram a produção. (SLACK, 2002; PEINADO; GRAEML, 2007).

2)

Processo de transformação

De acordo com Slack (2002), o propósito do processo de transformação das operações está
diretamente relacionado com a natureza dos recursos de input, existindo três tipos de
processamento:


Processamento de materiais: pode transformar suas propriedades físicas (forma,
composição ou características), como no caso de operações de manufatura; sua
localização, no caso de empresas de entrega de encomendas; sua posse ou
propriedade, como no caso de vendas no varejo;



Processamento de informações: pode transformar suas propriedades informativas
(forma de informação), como em atividades de contadores; sua posse, como no caso
de empresas de pesquisa de mercado; sua localização, como no caso de empresas de
telecomunicação; ou pode possibilitar o estoque de informação, como no caso de
bibliotecas;



Processamento de consumidores: pode transformar suas propriedades físicas, como
no caso de cabeleireiros; sua localização, como no caso de linhas aéreas; seu estado
fisiológico, como no caso de hospitais; seu estado psicológico, como no caso de
serviços de entretenimento; ou pode acomodá-los, como no caso de hotéis.
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3)

Outputs

Segundo Slack (2002), os outputs, ou saídas, são o produto final resultado do processo de
transformação. Eles podem diferir com relação a diversos aspectos: tangibilidade,
estocabilidade, transportabilidade, simultaneidade, contato com o consumidor, qualidade e
natureza (produtos ou serviços, ou misto).

2.2 Tendência de sistemas produto-serviço
Com o avanço da tecnologia e desenvolvimento industrial, novos critérios de avaliação dos
produtos e serviços oferecidos têm sido adotados pelo governo e pelos consumidores, os quais
procuram soluções cada vez mais rápidas, personalizadas e também sustentáveis. Diante disso,
muitas empresas estão buscando alternativas para atender às novas exigências (THACKARA,
2009), motivadas tanto por questões estratégicas quanto por demandas do cliente. Uma das
possíveis soluções encontradas pelas empresas, principalmente manufatureiras (GEBAUER;
FLEISCH, 2007), foi a integração dos serviços em seus negócios, a chamada servitização
(VANDERMERWE, 1988; BANDINELLI; GAMBERI, 2011).
Numa outra vertente, empresas tradicionalmente de serviços perceberam vantagens no uso de
produtos para facilitar a entrega de seus pacotes de valor, fenômeno também chamado de
produtização (BAINES et al., 2007). Nesse contexto, insere-se um conceito denominado
“sistema produto-serviço” (PSS – Product-Service System). Esse termo, originado nos anos 90,
trata dessa mudança de enfoque de produto físico para um sistema integrado de bens e serviços,
que visa oferecer soluções mais completas para os consumidores (MONT, 2003; BAINES et
al., 2007).
Dentre os benefícios esperados com os PSSs apontados pela literatura, destaca-se que: para os
consumidores, podem ser oferecidas soluções integradas e customizadas; para os provedores de
PSS, pode ser firmada uma relação de longo prazo com os clientes, os quais podem
constantemente fornecer informações sobre o uso dos produtos, favorecendo a melhoria
contínua das empresas; e para o meio ambiente, podem ser feitas reduções do consumo de
matéria-prima e descarte (TUKKER, 2004; BANDINELL; GAMBERI, 2011; BAINES et al.,
2009).
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2.3 Tipos de operações de produção
Retomando o assunto de sistemas de produção, Slack (2002) aponta que, apesar das operações
de produção serem similares entre si na forma de transformar recursos de input em output de
bens e serviços, elas apresentam diferenças em quatro aspectos:


Volume de output;



Variedade de output;



Variação de demanda do output;



Grau de visibilidade (contato com o consumidor) envolvido na produção do output.

Esses aspectos influenciam nos custos de criação de produtos e serviços. De forma resumida,
diz-se que alto volume, baixa variedade, baixa variação e baixa visibilidade colaboram para
manter os custos de processamento baixos. E, analogamente, baixo volume, alta variedade, alta
variação e alta visibilidade tendem a aumentar os custos de produção. A Figura 2 resume as
implicações dos aspectos citados.
Figura 2– Tipologia de operações

Fonte: Adaptado de Slack (2002).
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2.4 Estratégias de produção
Para se determinar como os processos de operação vão ocorrer, é preciso que, a partir dos
objetivos organizacionais, sejam definidos os objetivos de desempenho da produção: qualidade,
velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custo (SLACK, 2002).
Com um viés de planejamento e controle da produção, em Zago e Mesquita (2010), classificamse as estratégias de produção em quatro tipos:


Produção para estoque (MTS – Make to Stock): sistemas configurados para a reposição
de estoques de produtos acabados. Os pedidos dos clientes disparam apenas o processo
de atendimento da demanda, desta forma, o tempo de resposta (lead time) aos pedidos
estende-se do recebimento do pedido até a entrega do produto. Zago e Mesquita (2010)
apud Berry & Hill (1992) destacam que esta estratégia geralmente é bem-sucedida para
produtos padronizados elaborados em larga escala (baixo mix e alto volume);



Montagem sob encomenda (ATO – Assembly to Order): são produzidos
antecipadamente e estocados os módulos e componentes dos produtos finais, e a
montagem de produtos diferenciados é feito apenas após a colocação dos pedidos. O
lead time do pedido inclui os tempos de fila, montagem, acabamento e entrega do
produto;



Produção sob encomenda (MTO – Make to Order): caracteriza-se pelo disparo da
produção somente após a confirmação do pedido, sendo mantidos estoques de matériasprimas e componentes. Nestes casos, segundo Zago e Mesquita (2010) apud Berry &
Hill (1992), o cliente está disposto a esperar a fabricação, montagem e entrega, tendo
em contrapartida um maior grau de customização;



Engenharia sob encomenda (ETO – Engineering to Order): caracteriza sistemas onde
todo o projeto é feito sob encomenda, ou seja, não há estoques sequer de matériasprimas, e o início do projeto e fabricação do produto só é dado após a confirmação da
demanda.

Essas estratégias de produção são caracterizadas pelo grau de antecipação que uma empresa
atribui ao seu fluxo de materiais através de uma previsão de demanda. Em um sistema de
produção, o fluxo de materiais, que se inicia nos fornecedores e se conclui com a entrega do
produto, não é sincronizado no tempo com o fluxo de informações, que é originado dos clientes
finais (ZAGO; MESQUITA, 2010). Assim, faz-se necessário compreender como se dá o projeto
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de um sistema de produção, para que a estratégia adotada possa satisfazer os clientes da melhor
forma.

2.5 Projeto do sistema de produção
O sistema de operação deve ser definido em função do negócio da empresa e suportar sua
estratégia competitiva. A falta de adequação do processo de produção e arranjo físico ao
negócio da empresa pode proporcionar uma série de implicações no desempenho operacional
e, por consequência, nos resultados da empresa. Das implicações no desempenho operacional,
destacam-se: excesso de material em estoque, excesso de material em processo/trânsito, excesso
de movimentações de materiais, dificuldade de controle, dificuldade de alteração/ampliação do
mix de produtos, restrições para realização de mudanças na capacidade, utilização ineficiente
da área da fábrica e condições de trabalho impróprias aos operadores. E, das implicações nos
resultados da empresa, destacam-se: aumento do custo de produção, redução do nível de serviço
no atendimento, dificuldade de adequação a mudanças na demanda e redução da
competitividade (MIYAKE, 2015).
Slack (2002) destaca que os projetos de produtos/serviços estão intimamente relacionados aos
projetos de processo. Para se projetar um produto ou serviço, é preciso considerar o modo como
eles serão produzidos. E, da mesma forma, o projeto de um processo pode restringir as
operações de um projeto de produto ou processo.
O projeto de produto/serviço é, em si, um processo de transformação. Zancul (2014) apud
Rozenfeld et al. (2006), afirma que o processo de desenvolvimento de produtos é o processo de
negócio que: considera as necessidades de mercado, as possibilidades tecnológicas e as
estratégias da empresa; define as especificações de projeto do produto e do seu processo de
produção; prepara a manufatura, para iniciar a produção; e acompanha o produto póslançamento, das melhorias à descontinuidade.
Segundo os autores, especificar projetos com base em uma referência garante que nada será
esquecido no planejamento do projeto, e também permite a repetibilidade dos projetos. Assim,
eles apresentam um modelo de referência dividido em três macro fases: pré-desenvolvimento,
desenvolvimento e pós-desenvolvimento, conforme Figura 3.
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Figura 3 – Modelo de PDP

Fonte: Zancul (2014) apud Rozenfeld et al. (2006).
Esse modelo de referência adota também uma ferramenta denominada de “Stage-gate”. Essa
ferramenta, proposta pela primeira vez pelo pesquisador Robert G. Cooper, foi criada com base
em uma ampla revisão das boas práticas de desenvolvimento de produtos, e é composto por
diversos estágios (stages) separados por pontos de avaliação e decisão (gates), onde se analisa
se o projeto deve ou não seguir em frente. A Figura 4 apresenta o modelo clássico de StageGate apresentado por Cooper (1990).
Figura 4 – Modelo de Stage-Gate

Fonte: Adaptado de Cooper (1990).

Como dito na seção 2.3, os aspectos de volume e variedade afetam as operações produtivas.
Por consequência, tais aspectos também afetam as atividades de projeto. Diante dos extremos
do espectro volume-variedade, as empresas buscam adotar princípios de padronização e
modularização como forma de reduzir os custos em suas operações e facilitar os processos
utilizados pela empresa. Na padronização, restringindo a variedade até um patamar que garanta
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valor real para o consumidor; e, na modularização, criando subcomponentes padronizados de
um produto ou serviço, de modo que possam ser montados de forma intercambiável (SLACK,
2002).
2.6 Tipos de processo
Nesta seção, serão abordadas as diferentes formas de organizar as atividades das operações com
diferentes características de volume e variedade. Devido ao escopo do trabalho, serão mostrados
apenas os tipos de processos relacionados a operações de manufatura.
Slack (2002) elenca os tipos de processos, em ordem de volume crescente e variedade
decrescente, da seguinte maneira:


Processos de projeto;



Processos de jobbing;



Processos em lotes ou bateladas;



Processos de produção em massa;



Processos contínuos.

Os processos do tipo “projeto” possuem as seguintes características: lidam com produtos
discretos, usualmente customizados; baixo volume e alta variedade; podem envolver incertezas
nas atividades a serem executadas; o intervalo de tempo entre o início de diferentes trabalhos é
relativamente longo; os recursos normalmente são levados ao ponto onde o produto será
produzido; faz uso de equipamentos com elevada flexibilidade para atender aos requisitos
específicos dos clientes; e requerem habilidade alta do operador (SLACK, 2002).
Os processos do tipo “jobbing” possuem as seguintes características: manufatura de produto
específico; baixo volume e alta variedade; compartilha os recursos de operação com outros
processos de produção; produzem mais itens e, usualmente menores, do que em processos por
projeto, com baixo grau de repetição; faz uso de equipamentos com flexibilidade alta,
preparados para cada produto; e requerem habilidade alta do operador (SLACK, 2002).
Os processos do tipo “em lote” ou “bateladas” possuem as seguintes características: manufatura
de itens similares em lotes repetitivos; alto volume e baixa variedade; as atividades de
manufatura são divididas em uma série de operações separadas e não-interligadas; e faz uso de
equipamentos com flexibilidade moderada, preparados para cada produto Slack (2002).
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Os processos do tipo “produção em massa” possuem as seguintes características: manufatura
de produtos discretos que passam pela mesma sequência de operações; alto volume e baixa
variedade; produtos padronizados; requerem investimentos em equipamentos automatizados
para transporte e execução da de operação; baixa flexibilidade do processo; e requerem
habilidade baixa do operador (SLACK, 2002).
Por fim, os processos do tipo “contínuo” possuem as seguintes características: materiais
processados num fluxo contínuo que atravessa sucessivos estágios que geram um único produto
ou poucos produtos semelhantes; volume muito alto e flexibilidade muito baixa; têm material
fácil de transportar de um estágio de processo a outro; fluxo previsível; requerem habilidade de
operador para supervisão de equipamentos (SLACK, 2002).
De acordo com Miyake (2015), a escolha do tipo de processo deve refletir o mercado no qual o
produto compete e os volumes associados, trazendo implicações na capacidade de resposta ao
mercado, nas caraterísticas e competências da manufatura, no nível de investimento requerido,
no custo unitário do produto e no tipo de controle e estilo de gerenciamento.
2.7 Tipos de arranjo físico
Slack (2002) define arranjo físico de uma operação como a preocupação com o posicionamento
físico dos recursos de transformação. Trata-se da decisão de onde colocar todas as instalações,
máquinas, equipamentos e pessoal da produção; e a maneira como os recursos a serem
transformados fluem pela operação. São decisões importantes, pois exercem influência direta
não só nos custos de produção, mas também em toda a organização do trabalho.
Peinado e Graeml (2007) citam quatro principais motivos da necessidade de tomar decisões
sobre arranjos físicos: quando há uma necessidade de expansão da capacidade produtiva;
quando se identifica um elevado custo operacional; quando se deseja introduzir uma nova linha
de produtos; e quando há intenções de realizar melhorias no ambiente de trabalho.
Os mesmos autores citam ainda cinco princípios básicos de arranjos físicos: segurança;
economia de movimentos; flexibilidade de longo prazo; princípio da progressividade; e uso do
espaço.
Na literatura, os arranjos físicos são classificados em quatro tipos básicos:


Arranjo físico posicional (posição fixa);



Arranjo físico funcional (por processos);
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Arranjo físico celular;



Arranjo físico linear (por produto).

No arranjo físico posicional (por posição fixa), os recursos a serem transformados não se
movem entre os recursos de transformação. São os equipamentos, maquinários, instalações e
pessoas que se deslocam na medida do necessário. Utiliza-se esse tipo de arranjo quando a
natureza do produto impede outra forma de trabalho (ex: projetos de grandes construções). As
principais vantagens desse tipo de arranjo são: não movimentação do produto, possibilidade de
utilização de técnicas de programação e controle, e possibilidade de terceirização do projeto. E,
as principais desvantagens são: complexidade na supervisão e controle de mão-de-obra, de
matérias-primas, ferramentas; necessidade de áreas externas próximas à produção; produção
em pequena escala e baixo grau de padronização (SLACK, 2002; PEINADO; GRAEML,
2007).
Já no arranjo físico funcional (por processos), todos os processos e equipamentos do mesmo
tipo e função agrupam-se em uma mesma área. Os produtos e materiais percorrem diferentes
roteiros na operação, de acordo com as necessidades. Esse tipo de arranjo é muito adotado por
prestadores de serviços e organizações comerciais (ex: hospitais e supermercados). As
principais vantagens desse tipo de processo são: grande flexibilidade para atender a mudanças
de mercado, bom nível de motivação dos funcionários, atendimento a produtos diversificados
em quantidades viáveis ao mesmo tempo, menor investimento para instalação do parque
industrial, maior margem do produto. E, as principais desvantagens são: fluxo longo dentro da
fábrica, diluição menor de custo em função de menor expectativa de produção, dificuldade de
balanceamento do trabalho, exigência de mão de obra qualificada, maior necessidade de preparo
e setup de máquinas (SLACK, 2002; PEINADO; GRAEML, 2007).
O arranjo físico celular, por sua vez, procura unir as vantagens do arranjo por processo com as
do arranjo por produto. Nesse tipo de arranjo, aloca-se em um local (célula) todos os recursos
transformadores necessários para fabricar um produto completo. O material se desloca, em
linha, no interior da célula, em busca dos processos necessários. Apesar de ser muito associada
a operações de manufatura, esse tipo de arranjo também é muito usado em serviços (ex:
lanchonete de supermercado, feiras e exposições). As principais vantagens do arranjo celular
são: aumento da flexibilidade quanto ao tamanho de lotes por produto, diminuição do transporte
de material, minimização dos estoques, maior satisfação no trabalho. E, as principais
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desvantagens destacadas são: a dificuldade em elaborar o arranjo e a limitação para uma família
de produtos, que pode gerar ociosidade. (SLACK, 2002; PEINADO; GRAEML, 2007).
Por fim, no arranjo linear (por produto), as máquinas ou estações de trabalho são posicionados
de acordo com a sequência de montagem do produto, sem caminhos alternativos para o fluxo
produtivo. Apesar de levar o termo linear em seu nome, o arranjo não necessariamente tem
formato em linha reta. É possível dispor a linha em forma de U, S, dentre outros. No formato
em U, por exemplo, as pessoas podem trabalhar mais próximas umas das outras, e o caminho
percorrido para abastecer a matéria-prima ao lado da linha pode ser menor. Dentre as principais
vantagens desse tipo de arranjo destacam-se: possibilidade de produção em massa com grande
produtividade, carga de máquina e consumo de material constantes ao longa da linha de
produção e facilidade no controle da produtividade. E, as desvantagens observadas são: alto
investimento em máquinas e geração de tédio nos operadores, em geral; falta de flexibilidade
da linha, fragilidade a paralisações e subordinação aos gargalos (SLACK, 2002; PEINADO;
GRAEML, 2007).
2.8 História da produção
Nesta seção, será introduzida uma breve explicação da evolução histórica da produção, em
especial a classificação da literatura das quatro grandes revoluções industriais, sendo a quarta
revolução industrial tratada com maior ênfase.

2.8.1

Evolução histórica da produção

A primeira revolução industrial, iniciada na segunda metade do século XVIII, caracterizou-se
pelo início da utilização do carvão como fonte de energia e o ferro como matéria-prima para a
fabricação de produtos e máquinas industriais (PEINADO; GRAEML, 2007). Essa revolução
trouxe a aplicação de instalações de fabricação mecânica, que antes ainda era artesanal.
Na segunda revolução industrial, iniciada no final do século XIX, ocorreu a descoberta do
processo de fabricação do aço industrial, em substituição ao ferro, ao mesmo tempo em que o
carvão dava lugar à eletricidade e ao petróleo (PEINADO; GRAEML, 2007). Essa revolução
permitiu a descentralização das máquinas e introduziu o conceito de linha de montagem e
divisão do trabalho, viabilizando também a produção em massa.
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A terceira revolução industrial, iniciada na segunda metade do século XX, foi caracterizada
pela automação dos processos de produção, com o uso da microeletrônica, informação e
tecnologias de comunicação. Essa revolução possibilitou a redução de custos e também o
aumento da produtividade (DOMBROWSKI; WAGNER, 2014).
A quarta revolução industrial, também chamada de Indústria 4.0, um conceito criado pelos
alemães em 2011, é caracterizada pela automatização total das fábricas que, através de sistemas
ciberfísicos, combinam máquinas com processos digitais, revolucionando os processos da
manufatura. A Figura 5 mostra a evolução das quatro fases da indústria descritas anteriormente.

Figura 5 – Evolução histórica da produção

Fonte: Adaptado de FAPS (2015).
A Fábrica POLI possui o intuito de ser um laboratório didático que sirva de apoio ao ensino da
Engenharia de Produção. Para manter esse ensino modernizado, acompanhando as tendências
da indústria, a Fábrica irá buscar agregar elementos da Indústria 4.0. Sendo assim, este tema
servirá de base para o aprimoramento do projeto ao longo de seu desenvolvimento.
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2.8.2

A quarta revolução industrial (Indústria 4.0)

De acordo com relatório da International Controller Association (2015), a quarta revolução
industrial, chamada inicialmente de Indústria 4.0 na Alemanha, traz um novo nível de
organização e gestão de performance da cadeia de valor ao longo do ciclo de vida dos produtos.
A Indústria 4.0 está transformando os modelos de negócio atuais e traz consigo tecnologias que
poderão proporcionar ao mesmo tempo ganhos de eficiência e receita e redução de custos.
De acordo com relatório da PricewaterhouseCoopers (PwC) de 2014, a Indústria 4.0 é
impulsionada por três aspectos:

1) Digitização e integração das cadeias de valor vertical e horizontal

A Indústria 4.0 digitiza e integra processos verticalmente em toda a organização, desde o
desenvolvimento e a compra de produtos, até a fabricação, a logística e os serviços associados.
Há a disponibilização, em tempo real e otimizado em uma rede integrada, de dados, processos
e operações, eficiência dos processos, gestão da qualidade e planejamento de operações. A
integração horizontal ocorre nas operações internas, dos fornecedores até os clientes e todos os
elos da cadeia de valor. Ela envolve tecnologias para controlar e rastrear dispositivos, e
planejamento e execução em tempo real (PwC, 2014).

2) Digitização de produtos e ofertas de serviços

Essa digitização inclui a expansão dos produtos existentes, como a incorporação de sensores
inteligentes ou dispositivos de comunicação que podem ser usados com ferramentas de análise
de dados; e também a criação de novos produtos digitizados, já focados em soluções integradas.
Ao adotar novos métodos de coleta e análise de dados, de forma integrada, as organizações
podem gerar informações sobre o uso de seus produtos e tomar ações de modo melhor atender
às necessidades dos clientes (PwC, 2014).
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3) Modelos de negócios digitais e acesso de cliente

As empresas líderes também expandem suas ofertas, fornecendo soluções digitais inovadoras,
como serviços completos e orientados a dados, e soluções de plataforma integrada. A adoção
de modelos de negócios digitais, em geral, busca a geração de receitas adicionais e na
otimização do acesso e interação com o cliente (PwC, 2014).
A Figura 6 mostra os três aspectos explicados anteriormente, destacando as tecnologias que
colaboram com a realidade da nova revolução industrial, os quais serão abordados mais adiante
na seção 2.8.2.1.
Figura 6 – Cenário Indústria 4.0

Fonte: PwC (2014).

De acordo com relatório da Capgemini (2014), a Indústria 4.0 já está e irá continuar tendo um
impacto disruptivo na indústria manufatureira. No entanto, as organizações ainda necessitam
de direcionamentos para compreender melhor como as transformações irão ocorrer e quais
mudanças elas devem realizar para se adequarem e até se destacarem nesse novo cenário. Com
o intuito de auxiliar nesse processo, a consultoria traçou quatro pilares elementares: Soluções
Inteligentes, Inovação Inteligente, Cadeias de Suprimento Inteligentes e Fábricas Inteligentes.
Através destes quatro campos, as organizações poderão atingir grande potencial digitizando
seus negócios.
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1) Soluções inteligentes
As Soluções Inteligentes são referidas a: “Produtos Inteligentes” e “Serviços Inteligentes”. Os
chamados “Produtos Inteligentes” são baseados em Sistemas Ciberfísicos (CPS – CyberPhysical Systems) que fornecem novos recursos e funções com base na conectividade. Os CPS
são entendidos como objetos físicos com sistema embutido, que contém capacidade
computacional, armazenamento de dados e conectividade. Esses Produtos incorporam
capacidade de auto-gestão e comunicação, os quais impulsionam novos modelos de negócios
nessa era de descentralizadas tomadas de decisão e operações autônomas. Nesses Produtos, há
a presença de sensores que proporcionam informações relevantes de seu funcionamento e, os
dados coletados podem servir de input para ações autônomas. Essa conectividade permite que
Produtos Inteligentes façam comunicação Machine-to-Machine (M2M – Máquina-a-Máquina)
e tenham interface que interajam com usuários. Os Produtos Inteligentes também irão possuir
características adaptativas e permitir customizações para que melhor atendam às suas
finalidades (CAPGEMINI, 2014). A Figura 7 resume as características dos Produtos
Inteligentes.
Figura 7 – Características dos Produtos Inteligentes

Fonte: Adaptado de Capgemini (2014).
Os chamados “Serviços Inteligentes” são viabilizados pela coleta e processamento de grande
quantidade de dados, feitos por ferramentas cada vez mais desenvolvidas, que fornecem tomada
de decisão automatizada e inteligente. Dentro do contexto de redes interligadas, esses Serviços
podem propiciar diversos tipos de otimização e serviços de valor agregado (CAPGEMINI,
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2014). A Figura 8 ilustra a criação de valor através da integração de Sistemas Inteligentes e
Produtos Inteligentes.

Figura 8 – Geração de valor por meio de Serviços Inteligentes

Fonte: Adaptado de Capgemini (2014).

Assim, os Produtos Inteligentes e os Serviços Inteligentes são as Soluções Inteligentes que
compõem o primeiro pilar elementar das mudanças do novo cenário industrial.

2) Inovação Inteligente
O próximo pilar destacado pela Capgemini (2014) é a Inovação Inteligente, que diz respeito à
criação e distribuição de ideias além das fronteiras organizacionais, no qual os dados ao longo
do ciclo de vida do produto são utilizados como fontes de inovação (Figura 9). Através do
compartilhamento de informações entre as organizações, os parceiros e os clientes, as inovações
poderão se estabelecer de maneira mais efetiva, devido ao crescimento conjunto do ecossistema.
Com isso, será possível gerar inovações que entreguem maior valor agregado e cada vez mais
sustentáveis (CAPGEMINI, 2014).
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Figura 9 – Passos da Inovação Estendida

Fonte: Adaptado de Capgemini (2014).

3) Cadeias de Suprimento Inteligentes
Cadeias de Suprimento Inteligentes, de acordo com a Capgemini (2014), são cadeias altamente
integradas e automatizadas, viabilizadas pelo uso de tecnologias digitais e CPS.
Uma rede de colaboração ágil descreve uma integração horizontal que consegue, através da
parceria entre as organizações com base um ambiente de produção em rede e plataformas de
engenharia conectadas, permitir que as organizações entreguem melhores soluções para os
clientes, cada uma focando em suas competências core.
As cadeias de suprimento conectadas, baseadas em uma integração vertical, são formadas por
fluxos de abastecimento virtuais que propiciam a integração e automação de processos físicos,
conferindo maior transparência para as organizações. Para que seja possível gerenciar as
cadeias de suprimento cada vez mais complexas, é necessário que os fluxos físicos estejam
mapeados de forma contínua em plataformas digitais. Isso é viabilizado pelos CPS, como
matérias-primas e componentes etiquetados pela tecnologia RFID (Radio Frequency
Identification – Identificação por Rádio Frequência).
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Com essas tecnologias, as cadeias de suprimento poderão ser mais lean, eficientes, e ter mais
visibilidade, confiabilidade, transparência e agilidade nas operações, podendo, então, se adaptar
mais rapidamente às demandas (CAPGEMINI, 2014). A Figura 10 ilustra uma cadeia de
suprimentos conectada, no qual a Torre de Controle da Cadeia de Suprimento faz a integração
do fluxo de informações, possibilitando processos integrados de ponta-a-ponta.
Figura 10 – Cadeia de suprimentos conectada

Fonte: Adaptado de Capgemini (2014).

4) Fábricas Inteligentes
As Fábricas Inteligentes são baseadas em Sistemas de Produção Ciberfísicos (CPPS – Cyber
Physical Production Systems), sistemas de produção com sensores, atuadores, conectividade de
rede e força computacional embutidos, e além de softwares sofisticados. Através dos CPPS, as
Fábricas Inteligentes terão unidades de produção inteligentes, capazes de se auto-organizar e
fazer tomadas de decisão, proporcionando um controle da produção descentralizado (Figura
11). Fornecendo processos de produção com capacidades físicas, será possível fabricar produtos
customizados sem a adição de custos. Além disso, com datas de entrega mais confiáveis,
alocação de recursos de forma inteligente, os processos de produção poderão ser otimizados
(CAPGEMINI, 2014).
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Figura 11 – Controle da produção descentralizado

Fonte: Adaptado de Capgemini (2014).

Ao mesmo tempo, a excelência operacional será ditada pelos dados, um recurso precioso da
nova era industrial. Com um tratamento integrado da grande quantidade de dados disponíveis
através das tecnologias, as empresas poderão obter ganhos em termos de produtividade e
qualidade (Figura 12) (CAPGEMINI, 2014).
Figura 12 – Excelência operacional baseada em dados atingida pela integração de dados

Fonte: Adaptado de Capgemini (2014).
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2.8.2.1 Tecnologias viabilizadoras

De acordo com a Capgemini (2014), para que o conceito de Indústria 4.0 se desenvolva nos
próximos anos, uma série de tecnologias viabilizadoras deverá fazer parte do ecossistema
futuro, a saber:


Mobile: informações disponíveis nas tecnologias mobile, tanto por conexões via celular
quanto por Wi-Fi ou similares, para garantir a conexão do ambiente de produção a
qualquer momento e lugar;



Computação em nuvem (Cloud Computing): capacidade de armazenamento e
processamento de enormes quantidades de dados, de forma flexível e segura, e
disponibilização para acessos para além das fronteiras físicas;



Análises avançadas: aproveitamento da grande quantidade de dados gerada para
identificar padrões, analisar processos operacionais e de desempenho, detectar
ineficiências e criar previsões;



Máquina-a-Máquina (M2M): tecnologias que permitem troca automática de
informações entre CPS. No contexto da “Internet das Coisas” (Internet of Things – IoT),
é a tecnologia que viabiliza, através de sensores e atuadores, a interface entre o físico e
o virtual, gerando aplicações tanto dentro da organização quanto entre organizações;



Plataformas de comunidade: mais do que redes sociais, são novas formas de
coordenação e colaboração, através de plataformas sofisticadas de colaboração dos
funcionários para atingir maior dinâmica e riqueza nas interações com colaboradores e
clientes;



Impressão 3D: ela se refere à produção de objetos tridimensionais diretamente a partir
de modelos virtuais. Atualmente, devido ao preço alto e lenta velocidade de produção,
o uso industrial ainda é pouco expressivo. No entanto, as inovações nesse campo irão
eliminar as desvantagens dessa produção customizada. Essa tecnologia tem o potencial
de descentralizar os processos de produção, eliminando etapas intermediárias;



Robótica avançada: utilização de sensores e inteligência artificial na construção de
robôs avançados, que consigam trabalhar em conjunto com o homem, ajudando a
aumentar a eficiência e reduzir a complexidade do processo.
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A Figura 13 resume as tecnologias viabilizadoras da Indústria 4.0.

Figura 13 – Tecnologias viabilizadoras da Indústria 4.0

Fonte: Adaptado de Capgemini (2014).

Dentre as tecnologias apresentadas, a Capgemini (2014) destaca que a Computação em nuvem,
Análises avançadas e o M2M devem ser as maiores prioridades das organizações, pois são as
chaves que viabilizam explorar o máximo do potencial da Indústria 4.0.

2.8.2.2 Exemplo – Fábrica Inteligente

Para exemplificar como o advento da nova era industrial, com os conceitos de manufatura
avançada, poderá ajudar os diversos segmentos da indústria a otimizar seus processos e
serviços, será mostrado nesta seção um exemplo de Fábrica Inteligente.
A primeira edição da Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos (FEIMEC), realizada de
3 a 7 de maio de 2016 no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center, apresentou um
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DemonstradorE inédito de manufatura avançada. Resultado de uma parceria entre 26 empresas
e um investimento de mais de 6 milhões de reais (FEIMEC, 2016), foi montada uma pequena
fábrica que utilizava as tecnologias da Indústria 4.0, como exposto ao longo da seção 2.8.2.
Baseado em Plant Simulation e Processos Simulate, todo o processo dessa fábrica foi projetado,
simulado e validado a partir da digitalização da produção com a metodologia da Manufatura
Digital que permite, através da simulação, reduções significativas dos problemas que poderiam
ocorrer no comissionamento do Demonstrador, criando um ambiente virtual altamente
confiável. O Demonstrador apresenta também a simulação das operações e análises de tempos
e processos com a metodologia Plant Simulation, que permite avaliar a produtividade dos
recursos, consumo de energia, entre outros indicadores de desempenho, antes mesmo da
existência da célula (FEIMEC, 2016).
As operações do Demonstrador podem ser acompanhadas em ambiente virtual, sendo que, no
projeto em questão, apenas a estação de usinagem estava com gêmeo virtual permitindo o seu
Comissionamento Virtual (FEIMEC, 2016).
O Demonstrador, com base em uma plataforma virtual, era capaz de fabricar um artigo de
escritório personalizado para o tamanho do celular do cliente e um porta-lápis com três cores
de lápis que o cliente escolhesse (FEIMEC, 2016). Ele estava dividido em cinco grandes etapas:

1. Cadastro/Scanner: operações de cadastro e escaneamento.
Presença de uma plataforma virtual com leitura de QR Code para a identificação do cliente e
personalização de seu pedido, com seleção dos atributos (sequência de cores de lápis e texto
para gravação) e estação de escaneamento do dispositivo móvel para a geração de nuvem de
pontos, com rastreamento de dados via laser (Figura 14). Há a comunicação a partir de rede
Wi-Fi com PLM (Product Lifecycle Managment)/MES (Manufacturing Execution System) para
a geração do projeto do produto (FEIMEC, 2016).

E

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=NF0MwKRidPg. Acessado em 23 de outubro de 2016.
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Figura 14 – Etapa de scaneamento do QR Code, personalização do produto e escaneamento do
dispositivo móvel

Fonte: Elaboração própria com base no YouTube.

2. Usinagem: usinagem do produto.
O aplicativo CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing) gera o
projeto 3D, a montagem final e o programa CNC, a partir da nuvem de pontos e das escolhas
do cliente que, após aprovação, é gerenciado pelo PLM a partir de seu banco de dados. O MES
associa o QR Code do cliente com o projeto e gerencia todo o processo de produção. O processo
permite o rastreamento da ordem de produção e análise da eficiência de recursos, demonstrando
o sistema ciberfísico (com M2M), onde há o objetivo de minimizar a intervenção humana e
redução de documentação de chão de fábrica (FEIMEC, 2016).
Os blanks, previamente dispostos em magazine, com etiqueta RFID, são retirados por robô
(Figura 15) e posicionados pela gravação do RFID, por antena, com os dados recebidos do
MES/PLM, identificando o produto e o cliente. A partir dessa fase, a peça carrega consigo toda
a informação necessária para a produção, que envolve o conceito de Internet das Coisas,
comunicando-se com a linha e seus equipamentos (FEIMEC, 2016).
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Figura 15 – Posicionamento do blank no centro de usinagem

Fonte: Elaborado pela autora.

Então, o robô posiciona o blank com o RFID já gravado, no centro de usinagem (Figura 16). O
PLM/MES envia o programa para o CNC (Comando Numérico Computadorizado) do centro
de usinagem de 5 eixos, com os dados e especificações para a confecção do produto. Ao
concluir a usinagem, o robô posiciona a peça na esteira inteligente. Essa esteira inteligente
posiciona a peça em quatro estações possíveis: usinagem, medição, descarte e montagem de
lápis, tendo uma logística adaptativa, compatível com personalização. Assim, a peça se
comunica com o processo (via RFID, IoT, M2M), e cada estação identifica se possui ação a
realizar ou não, com base nas informações do PLM/MES (FEIMEC, 2016).
Figura 16 – Etapa de usinagem do Demonstrador FEIMEC 2016

Fonte: Elaboração própria com base no YouTube.
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3. Metrologia: conferência das dimensões do produto e confirmação através de RFID.
Após a usinagem, o produto é retirado pelo robô para a inspeção na estação de medição (Figura
17), para a verificação de possíveis não-conformidades, atendimento aos requisitos de
engenharia e do cliente, mediante um controle de qualidade integrado ao processo, via M2M e
RFID (FEIMEC, 2016). Caso seja detectado algum defeito, o produto será retirado da linha de
produção e segregado na estação de descarte, e o MES/ERP gera nova ordem de produção para
que o produto seja reposto (FEIMEC, 2016).
Figura 17 – Etapa de metrologia do Demonstrador da FEIMEC 2016

Fonte: Elaboração própria com base no YouTube.

4. Montagem: montagem dos lápis escolhidos pelo cliente por meio de robô.
Após a verificação da qualidade, o produto vai para a estação de montagem. Ali, um robô
identifica o produto e outro posiciona os lápis nas cores e sequência escolhidas pelo cliente
(aplicação de M2M e RFID). Depois disso, o robô posiciona o produto finalizado no sistema de
armazenamento rotativo (Figura 18) (FEIMEC, 2016).
Figura 18 – Montagem do produto de acordo com pedido do cliente

Fonte: Elaboração própria com base no YouTube.
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5. Entrega: entrega do produto finalizado ao cliente.
O cliente se apresenta a um toten com seu QR Code para que o produto seja entregue. O sistema
identifica o produto do cliente e o robô colaborativo retira o produto da mesa rotativa e efetua
a entrega ao cliente, finalizando o ciclo do pedido (Figura 19) (FEIMEC, 2016).
Figura 19 – Retirada do produto final com scaneamento do QR Code

Fonte: Elaboração própria com base no YouTube.

A Figura 20 mostra uma ilustração de todo o processo do Demonstrador de Fábrica Inteligente
da FEIMEC 2016.
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Figura 20 – Esquema completo do Demonstrador de Fábrica Inteligente da FEIMEC 2016

Fonte: Elaborado pela autora.

A Figura 21 apresenta uma foto real do Demonstrador da FEIMEC 2016.
Figura 21 – Vista do Demonstrador FEIMEC 2016

Fonte: FEIMEC
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2.9 Fábricas de ensino
Tanto na academia quanto na indústria, as “fábricas de ensino” (às vezes tratadas como
“fábricas de aprendizagem”) são consideradas como ambientes de aprendizagem que se
aproximam da realidade que visam promover a educação e formação de profissionais na
manufatura (TISCH et al., 2013).
Inicialmente, o termo “fábrica de ensino” se referia a projetos práticos interdisciplinares de
engenharia com fortes relações com a indústria. Esse modelo de fábricas enfatiza a experiência
prática aplicando os conhecimentos na resolução de problemas reais da indústria e projetos de
produto. Mais recentemente, as fábricas de ensino têm se popularizado cada vez mais, adotando
várias formas de tamanho e sofisticações que objetivam melhorar a experiência de
aprendizagem. (ABELE, 2015).
Silva (2015) apud Kremeier et al. (2014) relata que as primeiras iniciativas de fábrica de ensino
possuíam como foco a melhoria de processos e a implantação de produção enxuta, mas, nos
anos seguintes, as novas tecnologias e desafios deram espaço para a parte técnica da produção.
Nessas fábricas, é possível adquirir conhecimentos e experiências e testar abordagens sobre
questões tecnológicas e organizacionais relacionadas à indústria (ABELE, 2015 apud ABELE
2010; KREMEIER, 2014).
Segundo Abele (2015), os principais objetivos de fábricas de ensino/aprendizagem são: a
inovação tecnológica e/ou organizacional; e o desenvolvimento eficaz de competências
(incluindo aspectos motivacionais e emocionais), capacitando os participantes para enfrentar
situações complexas e desconhecidas.
A crescente demanda por soluções específicas para os clientes tem exigido conceitos inovadores
e soluções para sistemas de manufatura. Com isso, processos flexíveis, tecnologias ágeis e
sistemas de manufaturas capazes de se modificar e reconfigurar são cada vez mais necessários
e relevantes na indústria (WAGNER et al, 2012).
Baseadas nas definições das fábricas de ensino/aprendizagem existentes, suas características
estão descritas em sete dimensões, de acordo com Abele (2015):
1) Propósito: ensino, treinamento e/ou pesquisa. Envolve a estratégia de orientação da
fábrica de ensino, propósito, públicos-alvo, indústria-alvo e disciplinas relevantes;
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2) Processo: autêntico + multi-estágios + técnico e organizacional. Envolve tipo de
processo, métodos de manufatura e tecnologias, fluxo de materiais, ciclo de vida do
produto, da fábrica e das ordens de produção;
3) Configuração: reconfigurável + real ou virtual. Envolve ambiente de aprendizagem,
integração da TI, capacidade de mudança da configuração;
4) Produto: físico ou serviço. Envolve o número de diferentes produtos, seus tipos e
formas, origem etc.;
5) Didática: baseada em conceito + aprendizagem formal/informal + por ações do
participante + aprendizagem presencial ou remoto. Envolve metas de aprendizagem,
tipos de ambiente de aprendizagem, valoração e canais de comunicação;
6) Modelo de Operação: Envolve os fundos, modelos de negócio dos treinamentos,
pessoal. É desejado que ele tenha um plano sustentável que permita a continuidade da
operação.
7) Métricas de aprendizagem: dimensões quantitativas, como número de participantes por
treinamento etc.
Levando em conta as sete dimensões apresentadas, Abele (2015) faz o levantamento de uma
série de fábricas de ensino existentes, classificando-as em seis cenários de aplicação:
1) Cenário de aplicação industrial;
2) Cenário de aplicação acadêmica;
3) Cenário de aprendizagem remota;
4) Cenário de pesquisa reconfigurável;
5) Cenário de aplicação consultiva;
6) Cenário de demonstração.
Cada um desses cenários será discutido nas seções 2.9.1, 2.9.2, 2.9.3, 2.9.4, 2.9.5 e 2.9.6.

2.9.1

Cenário de aplicação industrial

Nesse cenário, Abele (2015) destaca o Process Learning Factory – Center for industrial
Productivity (CiP). Iniciada em 2007, com localização na Universidade Técnica de Darmstadt,
na Alemanha, esta fábrica possui um ambiente de treinamento no qual, através de linhas de
usinagem e montagem, são fabricados produtos reais. O processo permite a aprendizagem e
desenvolvimento de funcionários, facilitando o processo de transferência de habilidades de
resolução de problemas mediante condições realistas de produção. Empresas parceiras do CiP
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realizam treinamentos na fábrica, com oficinas sobre Lean Production e workshops
personalizados para cada cliente.

2.9.2 Cenário de aplicação acadêmica

Nesse cenário, a T.U. Wien Learning and Innovation Factory é um exemplo. Localizada na
Áustria, esta fábrica, com início em 2011, representa uma plataforma educacional física baseada
em atividades que proporcionam ao estudante uma experiência real e uma compreensão do
processo de surgimento de produtos de integração (ABELE, 2015 apud JAGER, 2012). Abele
(2015) comenta que o treinamento inclui planejamento de produto, engenharia, fabricação,
montagem e controle de qualidade; sendo um exercício para analisar, planejar, construir e
otimizar um produto real e o processo de produção. A TU Wien utiliza uma abordagem didática
mista, com combinações entre auto-aprendizagem online, ensino frontal e treinamento prático
em equipe.
Em 2013, a equipe do projeto incorporou os aspectos-chave dos “Human Centered CyberPhisical Production Systems (HCCPPS – Sistemas Ciberfísicos Centrados no Homem”),
avançando em direção à Indústria 4.0. Abele (2015) destaca a necessidade de mudança de perfil
dos profissionais, que necessitam ter uma boa formação tanto de engenharia, quanto de
computação e TI, para serem capazes de lidar com modelagem de processos complexos e
integração de diferentes interfaces.

2.9.3 Cenário de aprendizagem remota

Segundo Abele (2015), a fábrica de ensino surgiu como um promissor paradigma para a
integração do ambiente fabril e as salas de aula. Com a utilização de avançadas aplicações de
tecnologias da informação e comunicação (TIC) na comunicação e equipamentos didáticos
industriais de alta qualidade, é viável ter interações entre equipes (engenheiros e
estudantes/pesquisadores) localizadas remotamente e, com isso, eles poderão trabalhar em
problemas e condições reais. A comunicação “fábrica – salas de aula” e “laboratórios –
fábricas” cria um fluxo de informação mais direto entre as partes, acelerando a geração de
conhecimento e tecnologias na academia, e atendendo problemas reais das organizações
(ABELE, 2015).

58

2.9.4

Cenário de pesquisa reconfigurável

Abele (2015) cita a Intelligent Manufacturing Systems Centre da Universidade de Windsor
(Canadá), inaugurada em 2011, como a primeira fábrica de ensino orientada a sistemas
integrados. Essa plataforma de produção transformável, chamada de iFactory, inclui módulos
que podem ser reconfigurados para alterar o layout e a funcionalidade do sistema. Ela é
composta por módulos avançados para montagem e inspeção.
Essa fábrica, segundo Abele (2015), foca na aprendizagem de sistemas, que integra projeto do
produto, customização e personalização.

2.9.5

Cenário de aplicação consultiva

Abele (2015) considera que, para o mercado de consultoria, as fábricas de ensino são tratadas
de forma semelhante como no Cenário de aprendizagem industrial. A consultoria global
McKinsey & Co, por exemplo, estabeleceu fábricas de ensino com aprendizagem experimental,
para fornecer capacitação em diversos campos de atuação. A Figura 22 mostra uma rede de
fábricas de ensino traçada pela McKinsey & Co., com a finalidade de fornecer uma melhor
escalabilidade e mobilidade para o conceito de fábrica de ensino (ABELE, 2015 apud
HAMMER, 2014).
Figura 22 – Rede de fábricas de ensino da McKinsey & Co.

Fonte: Abele (2015) apud Hammer (2014).
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2.9.6 Cenário de demonstração

A fábrica de ensino ESB Logistics é um exemplo de fábrica com equipamentos e ambiente
ideais para a demonstração do futuro cenário de produção. A fábrica possui um sistema de
montagem e de logística que inclui seis estações de trabalho de montagem, supermercados e
esteiras, estando em um alto grau de maturidade, fazendo uso de tecnologias RFID, pick-bylight, processos de montagem com auxílio de robôs e fabricação via manufatura aditiva. Na
demonstração realizada pela fábrica, solicitou-se aos participantes para que fizessem seu pedido
através de uma loja online na noite anterior ao evento. Com essa informação, o sistema já aciona
a ordem de produção por manufatura aditiva na fábrica, para que, no dia seguinte, seja feita a
montagem do produto desejado. Ao longo da demonstração, introduz-se aos participantes
conhecimentos acerca da consistência de dados desde o projeto do produto até a fabricação e
montagem; do potencial da TIC para a produção descentralizada e o controle logístico; e de
como os equipamentos da fábrica inteligente viabilizam a flexibilidade e dão suporte ao homem
(ABELE, 2015).
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3

O PROJETO FÁBRICA POLI

Neste capítulo, será apresentado um resumo do projeto do Laboratório Didático da Fábrica do
Futuro POLI (NAKANO, 2016) em sua versão original. Na primeira seção, será abordada,
resumidamente, sua relevância e justificativa de criação, seus objetivos e benefícios. Na
segunda seção, será mostrada a sua forma de concepção e produto-exemplo escolhido,
detalhando seus principais processos de fabricação e montagem. Na terceira seção, serão
apresentadas as possíveis relações da Fábrica POLI com algumas disciplinas existentes
atualmente. Na quarta seção, serão apresentadas as metas e indicadores propostas no projeto
inicial da Fábrica POLI. Por fim, na quinta seção, será apresentada a forma como o projeto irá
se direcionar.

3.1 Relevância, objetivos e benefícios da Fábrica POLI
De acordo com o documento (NAKANO, 2016), o projeto da Fábrica POLI se insere no
contexto da adoção de abordagens de ensino ativas, principalmente através do ensino por
problemas, do ensino prático aplicado, e da formação dos alunos para análise crítica e
julgamento.
A proposta da Fábrica POLI visa implantar uma fábrica didática com infraestrutura integradora,
capaz de apoiar o ensino de Engenharia de Produção da Poli.
A Engenharia de Produção é um curso que visa a formação de profissionais para a concepção,
planejamento e otimização de sistemas de produção de bens e serviços. Ao longo do curso, são
passados aos alunos métodos e técnicas de otimização, direcionando-os a buscarem soluções
para aumento de produtividade e redução de custos em contextos diversos, mas principalmente
na indústria de transformação. Assim, a compreensão da complexidade do ambiente fabril é
essencial para formar um engenheiro de produção com profundidade de conteúdo e capacidade
de abstração para aplicação dos métodos em outros cenários (NAKANO, 2016).
Nesse sentido, a constituição de uma fábrica de ensino é relevante na medida em que reduz a
distância entre a teoria passada aos alunos e a prática, e coloca novas maneiras de ensino e
aprendizagem, acelerando o processo de absorção e geração de conhecimento.
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Além disso, com o advento da Indústria 4.0, abordado na seção 2.8.2, é necessário que as
instituições de ensino acompanhem essas mudanças tecnológicas, fazendo pesquisas,
desenvolvendo tecnologias e capacitando profissionais para o novo cenário industrial.
O objetivo do projeto da Fábrica POLI é, portanto, implantar um ambiente de ensino
compartilhável com diversas disciplinas do curso de Engenharia de Produção, permitindo-as
adotarem abordagens de ensino atualizadas e eficazes. Para tal, a Comissão de Coordenação
(CoC) do Curso de Engenharia de Produção irá fornecer suporte, orientação e capacitação em
práticas de ensino aos docentes envolvidos (NAKANO, 2016). Dessa forma, os principais
benefícios a serem atingidos pela Fábrica POLI são a adoção de abordagens de ensino eficazes
em um ambiente moderno e contextualizado, colaborando com o aumento da motivação e do
engajamento dos alunos (NAKANO, 2016).

3.2 Concepção da Fábrica, justificativa do produto-exemplo escolhido e processos
envolvidos na sua fabricação
3.2.1

Concepção da Fábrica e escolha do produto-exemplo

A Fábrica POLI irá adotar um produto-exemplo para guiar seus processos. Para determiná-lo,
foram utilizados diversos critérios, como: relevância em problema complexo para a sociedade
(mobilidade urbana); variedade de materiais e processos produtivos; simplicidade da estrutura
do projeto e de seus componentes, possibilidade de incorporação de serviços agregados e
modernos, e possibilidade de produção customizada (NAKANO, 2016).
Levando em conta esses critérios, escolheu-se o skate (em inglês: skateboard) como sendo o
produto-exemplo. No Brasil, é comum se utilizar o termo “skate” tanto para o instrumento da
prática do esporte quanto para denominar o esporte em si.
De acordo com a Federação Paulista de Skate (FPS), o skate “é considerado um esporte radical,
dado seu aspecto criativo, cuja proficiência é verificada pelo grau e dificuldade dos movimentos
e manobras executadas”. E “é um esporte que consiste em deslizar sobre o solo e obstáculos
equilibrando-se numa prancha, chamada shape ou deck em inglês, dotada de quatro pequenas
rodas e dois eixos chamados de trucks”. Baseado nessas manobras e movimentos, o skate é
classificado em diversas modalidades. A Figura 23 mostra algumas modalidades de skate
reconhecidos pela FPS.
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Figura 23 – Modalidades de skate reconhecidos pela FPS

Fonte: FPS.

Hoje em dia, o skate está ganhando cada vez mais espaço e é considerado não só um esporte,
mas também uma cultura, um lazer, um meio de locomoção, um estilo de vida, tendo influências
também na arte, na moda e vestimenta de seus praticantes. A Figura 24 ilustra a utilização de
skates para expressão de arte.

Figura 24 – Exemplos de skates com arte gravada

Fonte: Crazyleaf Design.
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Em agosto de 2016, o Comitê Olímpico Internacional (COI) aprovou por unanimidade a
inclusão de cinco modalidades esportivas nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020, entre eles o
skate, o que mostra e também incentiva o crescimento do interesse por esse esporte no âmbito
internacional.
Seguindo essa tendência, o produto também tem passado por transformações, tanto de
funcionalidades quanto estéticas, de modo a se adaptar melhor aos seus diferentes usos ou
atender aos interesses dos praticantes. Com a evolução da tecnologia, no contexto da Indústria
4.0, há também iniciativas de desenvolvimento de inovações no skate, como a motorização
elétrica, a conectividade com aplicativos de localização, o formato etc. (NAKANO, 2016). A
Figura 25 ilustra a utilização de skates como meio de locomoção em diferentes situações.

Figura 25 – Potenciais usos do produto da Fábrica POLI em lazer e locomoção

Fonte: Adaptado de Nakano (2016).

Com a simplicidade e versatilidade do skate, a escolha dele como produto-exemplo da Fábrica
POLI pode permitir, segundo Nakano (2016), o ensino de temas fundamentais da Engenharia
de Produção, relacionados tanto ao produto quanto ao sistema de produção. Poderão ser
abordados tópicos relacionados a otimização de processos tradicionais de fabricação e
montagem, ou até conceitos das tecnologias mais modernas e integradas, de produção
individualizada, projetos de serviços para conectividade, roteirização de transportes, balanço

65

energético, sustentabilidade; e também tópicos relacionados a projeto de produto, a partir do
modelo padrão do skate.

3.2.2 Características do produto

O modelo padrão de skate é composto basicamente por uma prancha de madeira, dois trucks de
metal e quatro rodas de poliuretano. Como peças e acessórios, tem-se: oito conjuntos de porcas
e parafusos de base, oito espaçadores, quatro porcas do eixo, dois pads e uma lixa adesiva. A
Figura 26 ilustra os principais componentes do skate de modelo padrão.

Figura 26 – Vista explodida de um skate

Fonte: Adaptado de ABI HOLT.

Os skates são diferenciados e especificados através das características de suas partes:


Nose: parte dianteira do shape.



Tail: parte traseira do shape.



Truck da frente: truck mais próximo ao nose.



Truck de trás: truck mais próximo ao tail.



Wheelbase: distância entre os dois trucks (medidos a partir dos orifícios mais próximos
ao centro do skate a partir do nose e tail).



Concave: curvatura vertical das laterais do shape.
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A Figura 27 identifica as partes do skate.
Figura 27 – Denominação das partes de um skate

Fonte: Adaptado de VaiSeMovimentar.

3.2.3

Processos envolvidos na fabricação e montagem do produto

A ideia inicial do projeto era construir uma célula de fabricação de pranchas e uma de estação
de montagem do produto final completo. Por considerar os processos de fabricação do eixo
(processo de fundição) e das rodas (processo químico) complexos para a reprodução na Fábrica
POLI com os recursos disponíveis, optou-se pela aquisição de produto acabados de terceiros
(NAKANO, 2016).
O processo de fabricação do shape é composto essencialmente pelas seguintes etapas:
prensagem, corte, pintura, secagem, acabamento e embalagem. É um processo no qual as
lâminas de madeira são manipuladas, conformadas e, ao final, recebem acabamento e são
estocadas.
O processo de montagem do skate completo se dá, basicamente, pelas seguintes etapas:
acoplamento dos rolamentos nas rodas, montagem das rodas nos trucks, montagem dos trucks
no shape, fixação da lixa no shape e embalagem do skate em caixa de papelão ou envio para o
estoque de produtos acabados.
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3.3 Disciplinas relacionadas à Fábrica POLI
O curso de Engenharia de Produção na Poli possui a seguinte estrutura curricular: os dois
primeiros anos são compostos basicamente por disciplinas de formação básica de engenheiro,
intercaladas com algumas disciplinas específicas de Engenharia de Produção.
A partir do terceiro ano, as disciplinas se concentram nas áreas da Engenharia de Produção,
tendo matérias como: Engenharia Econômica e Finanças, Contabilidade e Custos, Gestão de
Projetos, Projeto da Fábrica, Projeto do Produto e processo, Ergonomia, Administração e
Organização, Modelagem e Otimização, Planejamento e Controle da Produção, Logística etc.
No último ano, o curso oferece disciplinas com temas diversos, como Gestão da Inovação,
Serviços e Empreendedorismo, além de exigir o desenvolvimento de um Trabalho de
Formatura.
A Fábrica POLI, laboratório didático que permitirá a reprodução de ambientes reais de trabalho,
poderá proporcionar uma visão integrada dos conteúdos dessas disciplinas. Nas disciplinas de
Contabilidade e Custos, Planejamento e Controle da Produção, e Simulação de Sistemas de
Produção já foram aplicados cases relacionados a uma fábrica de skates, com o intuito de testar
em forma piloto a aplicação de conceitos específicos dessas disciplinas neste problema
(NAKANO, 2016). De acordo com Nakano (2016), esse teste mostrou que a utilização do caso
didático promove uma melhoria do aprendizado, remetendo os alunos a uma reflexão sobre o
contexto de aplicação dos conceitos nos projetos.
Dessa forma, com a existência de uma instalação física na Engenharia de Produção através da
constituição da Fábrica POLI, não só o potencial didático desses cases poderia ser multiplicado
(NAKANO, 2016), mas também poderão ser elaboradas outras atividades de simulação nessas
e em outras disciplinas.
A Tabela 1 mostra a relação das disciplinas do PRO que possivelmente poderão se aproveitar
da estrutura da Fábrica POLI.
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Tabela 1 – Relação de disciplinas do PRO que poderão se beneficiar da Fábrica POLI
Código da
Disciplina
Conceitos aplicados
disciplinaF*
PRO3252

Automação e Controle

• Programação de máquinas CNC
• Automação de máquinas operatrizes
• Fluxo de informações produtivas no
ambiente fabril
• Cálculo de custos de produção
• Elaboração de fluxos de caixa e
avaliação de empresas
• Projeto de estrutura organizacional
• Análise do trabalho e formas de
autonomia e controle operacional
• Análise ergonômica do trabalho,
projeto do posto de trabalho
• Simulação da fábrica e análise da
capacidade
• Planejamento e controle da produção
e estoques
• Projeto da rede de distribuição
• Projeto de fluxo de processo, layout e
técnicas de produção enxuta
• Controle Estatístico de Processo
(CEP)
• Projeto de soluções inovadoras
• Proposta de valor, canais de
distribuição e promoção de produtos

PRO3261

Laboratório de Sistemas de
Informação
Contabilidade e custos

PRO3362

Engenharia Econômica e Finanças

PRO3331

PRO2416

Administração e Organização
Organização do Trabalho na
Produção
Ergonomia, saúde, Segurança no
Trabalho
Modelagem e Simulação de
Sistemas de Produção
Planejamento, Programação e
Controle da Produção
Logística e Cadeias de Suprimento

PRO2420

Projeto da Fábrica

PRO3371

Controle da Qualidade

PRO2715

Projeto do Produto e do Processo
Princípios de Marketing para
Engenharia de Produção
Gestão da Qualidade de Produtos e
• Sistema de garantia da qualidade
Processos
Fonte: Adaptado de Nakano (2016).

PRO3151

PRO2312
PRO2313
PRO3341
PRO2415

PRO2614
PRO2713

3.4 Metas e indicadores da Fábrica POLI
Dada a grande quantidade de aplicações possíveis de serem desenvolvidas através da Fábrica
POLI, espera-se que ela impacte um alto número de disciplinas existentes no curso, ou sirva até
de motivação para a criação de outras.
Espera-se também que, com o engajamento da CoC do PRO no sentido de mobilizar reflexões
acerca de possíveis práticas a serem realizadas na Fábrica, possa se comprovar os benefícios da
sua utilização por meio de resultados concretos (NAKANO, 2016).

F

Alguns códigos estão baseados na grade da Estrutura Curricular 2 (EC2) pois não foram atualizados no sistema

ainda
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Para tal, prevê-se o desenvolvimento de um instrumento de avaliação de aprendizagem
relacionado à utilização da Fábrica POLI. Acredita-se que a adoção de novas práticas em
conjunto com a avaliação de aprendizado poderá suportar uma geração de conhecimento local
em ensino de engenharia bastante representativo (NAKANO, 2016).
Nakano (2016) apresenta uma proposta de indicadores e metas a serem atingidos por meio do
projeto da Fábrica POLI, descrita na Tabela 2:
Tabela 2 - Metas e indicadores a serem atingidos com o projeto
Indicador
Meta
Disciplinas usuárias (quantidade/ano)

Mínimo 15

Alunos envolvidos por ano (alunos
individuais/ano)
Disciplinas com adoção de novas
abordagens didáticas
Desistência do curso

350 alunos
Mínimo 15

Redução de 30% (Observação: o nível atual
de desistência do curso já é baixo)
Avaliações externas do curso: ex. Guia do 1º lugar nacional em todas as avaliações
Estudante, Ranking Folha e ENADE
externas
Fonte: Nakano (2016).
Baseado nas metas e indicadores apresentados, o projeto da Fábrica POLI será direcionado para
que, por meio de sua estrutura e seus desdobramentos, contribua com a elevação do nível de
excelência do curso de Engenharia de Produção da Poli-USP e dos profissionais nele formados.

3.5 Direcionamentos do projeto
Em maio de 2016, o projeto da Fábrica POLI acima apresentado obteve aprovação no edital do
Programa RGS/Santander Universidades/2: Santander e-Grad, dando condições financeiras
para a continuidade da evolução do projeto.
A partir daí, foi formado um Comitê Gestor Executivo do projeto, composto essencialmente
por alguns docentes do PRO que ministram aulas no curso de Engenharia de Produção. O
Comitê tem o papel de conduzir a evolução do projeto da Fábrica POLI, sendo responsável por
fazer as tomadas de decisão demandadas durante esse processo, como o direcionamento do
projeto, as prioridades de compra, os próximos passos, etc; e por atuar como um intermediário
entre o PRO e os parceiros internos e externos à instituição.
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4

METODOLOGIA

Neste capítulo, será apresentada a metodologia utilizada no desenvolvimento deste trabalho, o
qual pode ser dividido em três etapas: levantamento dos requisitos da Fábrica POLI, definição
do enfoque da Fábrica POLI e detalhamento dos materiais e equipamentos da Fábrica POLI,
esquematizado na Figura 28. Ao longo de todo o desenvolvimento, foram realizadas reuniões
com os membros do Comitê Gestor Executivo, as quais serviram como direcionamentos para a
evolução deste projeto.
Figura 28 – Resumo da metodologia de trabalho
Levantamento dos
requisitos da Fábrica
POLI
• Análise do projeto
• Entrevistas
• Requisitos

Definição do enfoque da
Fábrica POLI

• Análise das
alternativas
• Seleção da alternativa

Detalhamento dos
materiais e
equipamentos da
Fábrica POLI
• Especificação
técnica
• Lista de compras

Reuniões
Fonte: Elaborado pela autora.

4.1 Levantamento dos requisitos da Fábrica POLI
Na seção relativa à análise do projeto, foram identificados, a partir do conteúdo exposto no
Capítulo 3, os requisitos necessários para atender à finalidade e as limitações do projeto.
De acordo com Weiss (1995), entrevistas possibilitam a obtenção de diversas informações
importantes, como experiências, sentimentos, percepções que possivelmente seriam perdidos
com o tempo.
As entrevistas possuem dois tipos de abordagem: quantitativa e qualitativa. Na pesquisa
quantitativa, as perguntas são fixas e as respostas são limitadas, o que permite obter a proporção
de entrevistados que optam por cada opção, além da comparação entre subgrupos ou o
desenvolvimento de modelos estatísticos. Entretanto, o método quantitativo não proporciona
relatórios completos, pois as informações obtidas são fragmentadas e influenciadas por vários
fatores (WEISS, 1995).
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Já a pesquisa qualitativa, o foco está em um desenvolvimento mais completo de informações.
Ela se baseia em questões abertas, permitindo que o entrevistador consiga direcionar as
perguntas de acordo com o perfil do entrevistado. Apesar de necessitar de uma amostra menor
de entrevistados, pelo fato de cada um deles fornecerem um material mais coerente, profundo
e denso, esse tipo de entrevista requer maior interpretação, síntese e integração das informações
para traduzi-las em objetos de análise (WEISS, 1995).
Para selecionar quem participa da entrevista, Weiss (1995) destaca que há duas categorias de
potenciais respondentes: painel de informantes de conhecimento e amostras de representantes.
O painel de informantes é constituído de pessoas especialistas em alguma área ou que tiveram
o privilégio de participar de algum evento, enquanto que as amostras de representação são
constituídas de pessoas que, em conjunto, mostram o que acontece com uma população
submetida a uma situação ou evento (WEISS, 1995).
Assim, para a identificação dos requisitos da Fábrica POLI relevantes sob o ponto de vista
didático, foram realizadas entrevistas de abordagens qualitativas com respondentes da categoria
painel de informantes de conhecimento – docentes do PRO, especialmente alguns que
ministram ou já ministraram aulas nas disciplinas possivelmente relacionadas à Fábrica Poli
(conforme Tabela 2).
Com isso, foi elaborada uma lista com os requisitos sistematizados, que será levada em conta
na definição do produto-exemplo na seção 5.2.

4.2 Definição do enfoque da Fábrica POLI
A segunda etapa do desenvolvimento corresponde à definição do enfoque que a Fábrica POLI
irá possuir. Foram propostos três cenários de enfoque, os quais não são mutuamente excludentes
e podem possuir características complementares.
Os cenários são:
1)

Enfoque na fabricação de shapes de skates;

2)

Enfoque na fabricação de rodas de skates;

3)

Enfoque na montagem e armazenamento de skates e seus componentes.

Na elaboração dos cenários, foram realizadas tanto pesquisas em ferramentas de busca da
internet quanto contatos com possíveis fornecedores. Além disso, através das reuniões com o
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Comitê e de discussões com profissionais da área de tecnologia, também foi possível
compreender melhor as oportunidades e limitações do laboratório a ser implantado, sendo estas
levadas em conta na elaboração dos cenários apresentados.
Para selecionar a melhor alternativa de enfoque para a Fábrica POLI, será feito uso da
ferramenta de apoio à tomada de decisão conhecida por “matriz de decisão”. Tal ferramenta é
baseada em diversos critérios e seus respectivos pesos e relevâncias para cada uma das
alternativas. Aqui, para avaliar cada um dos cenários, os critérios utilizados serão os requisitos
listados na seção 5.2.
Para comparar a relevância entre os requisitos, lhes serão atribuídas “notas”. Para tanto, será
utilizada uma matriz pairwiseG, cuja escala está determinada na Tabela 3.
Tabela 3 – “Notas” e importância relativa dos requisitos
Definição
Índice
Definição
Índice
Igualmente importante
1
Igualmente importante
1/1
Igualmente ou ligeiramente mais
Igualmente ou ligeiramente menos
2
1/2
importante
importante
Ligeiramente mais importante
3
Ligeiramente menos importante
1/3
Ligeiramente mais a muito mais
Ligeiramente menos a muito menos
4
1/4
importante
importante
Muito mais importante
5
Muito menos importante
1/5
Muito mais a demasiadamente mais
Muito menos a demasiadamente
6
1/6
importante
menos importante
Demasiadamente mais importante
7
Demasiadamente menos importante
1/7
Demasiadamente mais a
Demasiadamente menos a
8
1/8
extremamente mais importante
extremamente menos importante
Extremamente mais importante
9
Extremamente menos importante
1/9
Fonte: Elaborado pela autora.
Com as “notas” determinadas, faz-se a versão preliminar da matriz pairwise, como no exemplo
dado na Tabela 4.
Tabela 4 - Exemplo de matriz pairwise inicial
Unidade
Requisito 1
R$
Requisito 2
N/D
Requisito 3
N/D
Requisito n
N/D
SOMA

Requisito 1
R$
1
9
1/8
6
16,13

Requisito 2
N/D
1/9
1
7
1/5
8,31

Requisito 3
N/D
8
1/7
1
1/4
9,39

Requisito n
N/D
1/6
5
4
1
10,17

Fonte: Elaborado pela autora.

G

Disponível em: http://www.gitta.info/Suitability/en/html/Normalisatio_learningObject3.html. Acessado em: 31
de outubro de 2016.
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A matriz pairwise final é, então, resultado da normalização da Tabela 5, acrescida da coluna
com os “pesos” relativos a cada requisito obtidos através da média das notas normalizadas.
Tabela 5 - Exemplo de matriz pairwise final
Unidade
Requisito 1
R$
Requisito 2
N/D
Requisito 3
N/D
Requisito n
N/D
SOMA

Requisito 1
R$
0,06
0,56
0,01
0,37
1

Requisito 2
N/D
0,01
0,12
0,84
0,02
1

Requisito 3
N/D
0,85
0,02
0,11
0,03
1

Requisito n
N/D
0,02
0,49
0,39
0,10
1

“Peso”
0,24
0,30
0,34
0,13
1

Fonte: Elaborado pela autora.
Também será necessário criar uma escala de “notas” para avaliar cada um dos cenários de
acordo com os requisitos. No exemplo da Tabela 6, as notas estão em uma escala do tipo
“quanto maior, melhor”, sendo possível classificar tanto requisitos quantitativos quanto
qualitativos.
Tabela 6 - Exemplo de escala de notas dos requisitos
Requisito 1

Requisito 2

Requisito 3

Requisito n

R$
0

N/D

9

N/D
Nulo

N/D
Imediato

8

0 - 500

7

500 - 1000

6

1000 - 1500

5

1500 - 2000

4
3
2
1
0

2000 - 3000
3000 - 4000
4000 - 5000
5000 - 6000
> 7000

"Nota"

Alta

1-2
Baixo

3-4

Média
Médio
Baixa
Nula

2-3

Alto
Proibido

4-6
6-8
8 - 10
10 - 15
> 15
-

Fonte: Elaborado pela autora.
Por fim, com os “pesos” de cada requisito e as “notas” de cada cenário de acordo com os
requisitos, poderá ser elaborada a matriz de decisão, que determinará qual alternativa de
enfoque será usada. No exemplo da Tabela 7, a alternativa escolhida seria o cenário 1.
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Tabela 7 - Exemplo de matriz de decisão
Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3
“Nota”
“Nota”
“Nota”

Requisito
Requisito 1

Unidade

“Peso”

R$

0,24

3

0

0

Requisito 2

N/D

0,30

7

7

6

Requisito 3

N/D

0,34

7

8

5

Requisito n

N/D

0,13

4

5

6

5,7

5,5

4,3

Média ponderada

Fonte: Elaborado pela autora.

4.3 Detalhamento dos materiais e equipamentos da Fábrica POLI
Na terceira e última etapa do desenvolvimento, o cenário selecionado na seção 5.2 deverá tomar
uma forma mais concreta, através do detalhamento dos materiais e equipamentos necessários a
adquirir pelo setor de compras da Poli.
Por meio de reuniões com fornecedores e os membros do Comitê Gestor Executivo da Fábrica
POLI, foram determinados os produtos mais adequados para fazer a aquisição.
Também foram realizados cálculos para se determinar as dimensões e a quantidade necessária
de cada item a ser comprado, além da escolha do tipo de material mais indicado para o propósito
da Fábrica POLI.
Finalmente, será apresentada na seção 5.3 uma lista a ser enviada ao setor de compras para dar
início ao processo de licitação.
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5

RESULTADOS

Neste capítulo, serão apresentados os resultados do trabalho, de forma correspondente à
sequência estabelecida no Capítulo 4. Primeiramente, serão apresentados os requisitos da
Fábrica POLI sistematizados. Em seguida, serão propostos três possíveis cenários para a
Fábrica POLI, com a seleção da alternativa mais adequada. Por fim, será mostrada a
especificação técnica dos materiais e equipamentos a serem adquiridos pelo setor de compras
da Poli.

5.1 Requisitos sistematizados
5.1.1 Análise do projeto

Analisando o projeto da Fábrica (PRO, 20116) exposto de forma resumida no Capítulo 3, é
possível identificar alguns pontos que sustentam a existência do projeto. Com relação à
formação dos alunos, destacam-se:
1)

Aproximação entre o ensino teórico e prático;

2)

Desenvolvimento de capacidade analítica e visão sistêmica;

3)

Compreensão e engajamento com as tendências globais da indústria;

4)

Relevância do problema para a sociedade.

Com relação à estrutura, destacam-se:
1)

Sistemas integradores – interdisciplinaridade;

2)

Modernização da infraestrutura e ferramentas de suporte ao ensino;

3)

Simplicidade dos processos a serem simulados

4)

Possibilidade de incorporação de serviços agregados e modernos;

5)

Possibilidade de produção customizada

5.1.2 Entrevistas

Conforme exposto na seção 4.1, as entrevistas realizadas ao longo do desenvolvimento deste
trabalho foram do tipo qualitativas, com questões abertas e respostas abertas. Ressalta-se que,
antes da realização das entrevistas, a autora certificava-se do conhecimento do entrevistado
acerca do projeto Fábrica POLI, e fazia explicações necessárias quando manifestado interesse
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ou dúvidas. Assim, as entrevistas foram conduzidas de maneira informal, mas guiada por
algumas questões previamente elaboradas, como as seguintes:


“Qual a sua visão sobre a implantação de um laboratório didático no PRO?”.



“Você aproveitaria a estrutura proporcionada pela Fábrica POLI nas disciplinas que
ministra atualmente? Como você imagina utilizá-la? Que atividades poderiam ser
desenvolvidas? Quais seriam os benefícios esperados?”.



“Levando em conta o propósito da Fábrica POLI, quais os materiais, equipamentos ou
tecnologias que, na sua visão, potencializariam o aproveitamento do laboratório de
forma geral ou mesmo especificamente nas disciplinas que ministra?”.

As perguntas não foram feitas na mesma ordem a todos os entrevistados, pois a maioria possuía
níveis de conhecimento distintos acerca do projeto. Ao todo, foram realizadas seis entrevistas
com docentes do PRO, cujos resultados estão descritos de forma resumida a seguir:
1) Para o Prof. Dario Ikuo Miyake, membro do núcleo de Gestão de Operações e Logística
(GOL) do PRO, são inúmeras as formas de aplicação da Fábrica POLI nas disciplinas
que ministram. Na disciplina que ministra, relacionado a Projeto da Fábrica e
Operações, Miyake destaca a possibilidade de se simular diversos tipos de produção,
desde a produção por estratégias tradicionais como Make-to-Stock lotes de produtos
padronizados, ou até mesmo em cenários mais complexos, onde há uma customização
da produção. O professor chama atenção para a quantidade de materiais a ser adquirida,
que deve ser dimensionada de forma adequada para permitir uma boa visualização e
proporcionar maiores aprendizados (no exemplo citado, os lotes de produtos
padronizados devem ser visualmente idênticos, numa quantidade razoável etc.). Além
disso, Miyake também possui a preocupação de garantir que a Fábrica POLI possa
reproduzir da forma mais realista possível os ambientes de produção. Dessa forma,
esboça exercícios levando em conta essa questão, por exemplo dimensionando
proporções de produção que imprimam certa complexidade na programação e controle
de suprimentos, e também sugere a aquisição de materiais e equipamentos típicos de um
ambiente produtivo, como paletes, paleteiras e empilhadeiras. Por fim, o professor
ressalta a questão da importância de levar em conta a ergonomia do projeto do posto de
trabalho e no arranjo físico da Fábrica, sugerindo a aquisição de bancadas com alturas
reguláveis, por exemplo.
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2) Para o Prof. Paulino Graciano Francischini, também membro do núcleo de GOL, a
Fábrica POLI pode adquirir estruturas de movimentação e armazenagem de materiais
flexíveis, que permitam a simulação de diferentes tipos de abastecimento, linhas de
montagem com Just in Time, utilização de flow racks, kanban, conceitos de lean supply
chain etc.
3) Para o Prof. Marco Aurélio Mesquita, também membro do núcleo de GOL, a Fábrica
POLI seria interessante por possibilitar o ensaio de simulações e a coleta de dados. De
acordo com Mesquita, na disciplina de Modelagem e Simulação de Sistemas de
Produção (PRO3342), é proposto aos alunos um projeto de simulação de uma fábrica
de skates. Esta fábrica é simulada para dimensionar sua capacidade, identificar gargalos
e efeitos da adição de recursos. Segundo ele, os dados fornecidos aos alunos relativos
aos roteiros de produção, tempos, tamanhos de lotes, entre outros, foram levantados
basicamente a partir de observações de vídeos disponíveis na internet. Para Mesquita, o
projeto didático poderia ser enriquecido se os alunos pudessem observar um processo
real e coletar os tempos para estimar médias e variâncias. Além dessa atividade, o
professor também sugere a simulação de uma operação de embalagem, sendo uma
atividade relativamente simples de se realizar. Nessa atividade, pode-se simular um
comércio eletrônico, no qual o cliente faz um pedido em um site, configurando o skate
com as opções que deseja, no conceito one-of-kind, ao invés de uma produção seriada.
O experimento poderia agregar elementos da Indústria 4.0 como RFID ou QR Code para
controle de inventário e leitura de pedidos, simular operações de picking, controle de
qualidade, métodos de embalagem, entre outros.
4) Para os professores Fausto Leopoldo Mascia e Laerte Idal Sznelwar, membros do grupo
de Trabalho, Tecnologia e Organização (TTO), a Fábrica POLI pode ser utilizada na
disciplina de Ergonomia para estudos sobre a análise ergonômica do trabalho, a questão
dos aspectos cognitivos de uma operação, inserida num ambiente com variáveis de
temperatura, iluminação, ruído, etc. Mascia destaca que podem ser realizadas análises
do posto de trabalho, com simulações de bancadas de diferentes alturas, fixas ou móveis,
ou a própria organização das ferramentas, para avaliação de alcance, conforto,
temperatura, esforço etc. De acordo com ele, a incorporação de algum tipo de
prototipagem rápida para a fabricação de componentes do skate para finalidades
diversas, por exemplo testes de qualidade, metrologia, estudos de projeto do produto
relacionados a montagem, descarte, manutenção, etc também seria interessante.
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5) Para o Prof. Eduardo de Senzi Zancul, membro do grupo de Qualidade e Engenharia do
Produto (QEP), a Fábrica POLI deverá focar nas novas tendências da Indústria 4.0. Para
isso, Zancul considera importante que a Fábrica incorpore tecnologia RFID/QR Code e
outras tecnologias viabilizadoras, conforme a seção 2.8.2.1 expõe. O professor acredita
que essas tecnologias poderão viabilizar a simulação no laboratório de uma produção
customizável em massa, conceito importante da Indústria 4.0. Além disso, a Fábrica
POLI poderá servir de ambiente para o desenvolvimento de projetos mais direcionados
da disciplina de Projeto do Produto, estimulando os alunos a criar soluções utilizando
as novas tecnologias em cima de um produto-exemplo, no caso o skate. Com a Fábrica
POLI, o professor acredita que o PRO estará avançando em direção a um melhor ensino
de Engenharia de Produção, colocando a Poli em posição de destaque no mercado, e
gerando mais oportunidades de parcerias de sucesso para a Escola.

5.1.3

Requisitos

Baseada na análise apresentada na seção 5.1.1 e nas entrevistas da seção 5.1.2, pode-se elaborar
uma lista sistematizada dos requisitos que irão ser levados em conta na decisão do enfoque da
Fábrica POLI (Tabela 8).
Tabela 8 - Requisitos da Fábrica POLI
Requisitos
Significado
Refere-se à capacidade de se realizar uma produção
Possibilidade de customização
customizada.
Aplicabilidade de tecnologias da Refere-se à capacidade de incorporação de tecnologias
Indústria 4.0 (RFID/QR Code)
viabilizadoras da Indústria 4.0.
Adaptabilidade
Refere-se à capacidade de reconfiguração estrutural
Refere-se ao tempo necessário para a implantação do
Tempo de implantação
projeto
Refere-se ao grau de complexidade dos processos
Domínio dos processos
envolvidos em comparação com o escopo da
envolvidos
engenharia de produção
Refere-se ao grau de abrangência da proposta em
Interdisciplinaridade
relação às áreas da engenharia
Refere-se ao potencial de integração com novas
Potencial de expansão
propostas futuras
Refere-se ao investimento necessário para a
Custo de implantação
implantação do projeto
Refere-se aos potenciais riscos que o projeto pode
Risco
trazer em termos de saúde e segurança
Fonte: Elaborado pela autora.
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5.2 Análise e seleção da alternativa
Nesta seção, serão propostos três possíveis cenários para a Fábrica POLI, com a seleção da
alternativa mais adequada.
5.2.1 Cenário 1 – Fabricação de shapes de skates
Nesta seção, o primeiro cenário proposto – fabricação de shapes de skates – será ilustrado
através dos seguintes itens: processo de fabricação do skate; esboço do layout da Fábrica POLI;
pesquisa sobre a definição e os componentes principais do produto-exemplo – skate;
possibilidades de customização do produto; máquinas envolvidas no processo de fabricação do
shape; materiais e estruturas necessárias para o processo de montagem do skate completo;
apresentação de tecnologias de conectividade como o QR Code e o RFID e suas possíveis
formas de aplicação; e orçamento prévio dos itens a serem adquiridos.
O cenário 1 pode ser considerado como a proposta que mais se assemelha à proposta do projeto
inicial da Fábrica POLI, pois abrange o processo de fabricação de shapes.
Como já visto na seção 3.2.3, as etapas envolvidas no processo de fabricação de shapes de skate
são, resumidamente, as seguintes: prensagem, corte, pintura, secagem, acabamento e
embalagem (Figura 29).
Figura 29 – Esquema do processo de fabricação de shapes de skate
Prensagem

Corte

Pintura

Acabamento

Embalagem

Fonte: Elaborado pela autora.

Inicialmente, a matéria-prima (lâminas de madeira pré-cortadas) precisa passar pela etapa de
aplicação de cola (resina epóxi). No caso de uma unidade de skate, aplica-se cola em sete
lâminas de madeira, e as empilha uma sobre a outra. Na etapa seguinte, essa pilha de lâminas
com cola passa por uma prensagem, cujo propósito é garantir a união de todas as lâminas de
madeira, a secagem do produto e a conformação do concave.
Posteriormente, é feito o corte do produto no formato, tamanho e design do shape desejado,
além da furação dos orifícios destinados à fixação dos trucks. Essas etapas podem ser realizadas
por processos manuais, com uso de serras e furadeiras; ou por processos automatizados, com
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uso de routers com Comando Numérico Computadorizado (CNC), equipamento que confere
maior segurança e fornece maior precisão, além de flexibilidade e adaptabilidade para
diferentes projetos, o que facilitaria as atividades didáticas. Nessa etapa, caso seja necessário,
os shapes também podem ser lixados para adquirem uma superfície e bordas mais lisas.
Na etapa seguinte, faz-se a pintura do shape de acordo com a preferência e/ou aplica-se verniz
no produto. Após a secagem dessa pintura, faz-se o acabamento do shape, com algum processo
de estampagem ou aplicação de adesivo. Por fim, os shapes acabados são encaminhados para a
embalagem caso sejam produto final; ou expedidos para a estação de montagem de skates
completos.
Em reunião com o Comitê Gestor, foi informado que a ideia inicial era que a Fábrica POLI
possuísse três ambientes:
1) Um ambiente para a fábrica de skates propriamente dita, desde os estoques, o processo
de fabricação do shape, até a montagem do produto completo.
2) Um ambiente destinado à construção de um escritório, onde seria possível fazer reuniões
ou observar o funcionamento da Fábrica.
3) Um ambiente específico para simulação de produção enxuta (lean production).

Esse esboço de layout está ilustrado na Figura 30.
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Figura 30 – Esboço do layout da Fábrica POLI para o cenário 1

Fonte: Elaborado pela autora.

Através de ferramentas de busca da internet, foram obtidos mais detalhes dos componentes do
skate, já citados na seção 3.2.2.
A Tabela 9 mostra um resumo dos principais componentes de um skate padrão e suas
características e funções.
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Tabela 9 - Componentes do skate
COMPONENTE

CARACTERÍSTICAS/FUNÇÕES

•
•
Shape (prancha)
•
•
•
•
Trucks (eixos)
•
•
•
Rodas
•
•
•
Rolamentos
•
•
•
•
Parafusos de base
•
•
•
Lixa adesiva
•
•
Porcas e arruelas
•
•
•
Pads
•
•
Espaçadores

Parte principal do skate
Folhas de madeira (5 horizontais e 2 verticais) coladas e prensadas
Varia por tamanho (L: 7,25” – 8,5” e C: 29” – 33”)
Varia por tipo de concave
2 eixos/skate
Aço forjado
Fixa as rodas e direciona o skate
Varia por altura (distância entre o shape e o chão)
4 rodas/skate
Poliuretano ou uretano
Varia dureza e diâmetro (superfície de contato com o chão)
2 rolamentos/roda ou 8 rolamentos/skate
Metálico
Permite movimento entre roda e truck
4 conjuntos/truck ou 8 conjuntos/skate
Composto por parafuso e porca de pressão
Allen ou Philips
Fixa trucks no shape
Autoadesiva
Confere aderência do pé do skatista ao shape
1 conjunto/roda ou 4 conjuntos/skate
Trava as rodas e rolamentos nos trucks
Evita que roda entre em contato com o shape
Plástico ou borracha
Minimiza impacto entre shape e truck
São cilindros vazados encaixados entre os rolamentos do skate,
dentro da roda
• Evita que as laterais do rolamento toquem no miolo da roda
• Trava o cilindro do rolamento
Fonte: Elaborado pela autora.

A fim de compreender as variações do skate, foi realizada uma pesquisa com relação às
diferentes características de seus principais componentes.
O primeiro componente a ser apresentado é o shape. Composto por lâminas de madeira, o shape
varia essencialmente com a sua largura e comprimento, sendo uma medida atrelada à outra.
A Figura 31 mostra as opções de tamanhos de shape comercializados por uma loja de skates.
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Figura 31 – Exemplos de tamanhos de skates

Fonte: O.S.B. Shapes.

A Figura 32 mostra uma relação de tamanhos de shape, trucks e rodas de um site de ecommerce.
Figura 32 – Exemplo de combinações de shapes, trucks e rodas de skate

Fonte: KANUI.
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A Tabela 10 apresenta os três modelos de skates mais vendidos em um site especializado em
skates.
Tabela 10 – Exemplos de modelos de shapes e componentes respectivos
MODELO
LARGURA
COMPRIMENTO TRUCKS WHEELBASE
I

7.5" (19,0 cm)

31.25" (79 cm)

129 mm

13.7" (35 cm)

II

7.75" (19,7 cm)

31.25" (79 cm)

129 mm

-

III

8.0" (20,3 cm)

31. 5" (80 cm)

139 mm

13.7" (35 cm)

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de informações da Casa do Skatista.

Além do comprimento e largura, os shapes também podem variar em seu formato ou design,
principalmente quando se trata de skates do tipo longboard. A Figura 33 ilustra alguns modelos
de longboard existentes no mercado.
Figura 33 – Exemplos de shapes de longboard

Fonte: Nosso Role.

Pode-se notar que esse tipo de skate possui bastantes variações de formato e design. No entanto,
o longboard geralmente é optado para fazer atividades em velocidades mais altas, o que requer
o uso de outros modelos de trucks e rodas; além de poder possuir composição diferente em seu
shape, como por exemplo fibra carbono.
Por questões de complexidade, para a Fábrica POLI será levado em conta apenas o skate normal
padrão, conhecido como skate “street”.
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A Figura 34 ilustra as partes do truck, e a Figura 35 mostra sua vista explodida.
Figura 34 – Denominação das partes de um truck

Figura 35 – Vista explodida de um truck

Fonte: Monster Sports.

Fonte: Creative Crash.

Os trucks são comumente classificados de acordo com a largura do “T”, podendo ser
combinados com certas faixas de largura shape, como mostra a Tabela 11.
Tabela 11 – Combinação de trucks com shapes de acordo com suas dimensões
Largura do “T” do truck
Largura do shape
129 mm

7" a 7.75"

133 mm

7.5" a 7.81"

136 mm

7.75" a 8"

139 mm

7.75" a 8.25"

146 mm

8" a 8.5"

Fonte: Elaborado pela autora.

O tipo de amortecedor (Tabela 12) e sua dureza (Tabela 13) também pode ser parâmetros que
diferenciam os trucks. No entanto, é comum os praticantes do esporte adquirirem os
amortecedores que mais lhes agradam e fazerem a troca, pois os trucks normalmente vêm
acompanhados de modelos padrão.
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Tabela 12 – Tipos de amortecedores
Tipos de amortecedor
Cônico

Tabela 13 – Escala de dureza
do amortecedor

De barril

Dureza do amortecedor
Mais macio

85A

Mais duro

95A

Fonte: Elaborado pela autora.
Fonte: Elaborado pela autora. Imagens: Monster Sports.

Por fim, os trucks também podem variar em sua altura (distância entre o shape e o chão),
podendo influenciar diretamente na estabilidade da roda. Em geral, as alturas são classificadas
como na Tabela 14.
Tabela 14 – Classificação de altura dos trucks
Altura
Características
Baixo

Mais estabilidade/rodas pequenas

Normal

Rodas médias

Alto

Menos estabilidade/rodas maiores
Fonte: Elaborado pela autora.

Em resumo, pode se listar as possíveis customizações do skate da seguinte maneira:


Customizável na montagem/acabamento (Tabela 15):
Tabela 15 – Tipos de customização na montagem e acabamento dos skates
TRUCK

• Largura
• Altura

RODAS
• Cor/desenho
• Dureza
• Diâmetro

ESTAMPA
• Desenhos padrão
• Desenhos
personalizados

PAD
• Com pad
• Sem pad

Fonte: Elaborado pela autora.

LIXA
• Desenho (uso de
cortador a laser
por exemplo)
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Customizável na geometria (Tabela 16):

Tabela 16 - Tipos de customização na geometria dos shapes de skates
SHAPE
• Largura
• Comprimento
• Concave
• Nose/Tail
• Design

Fonte: Elaborado pela autora.

Foram encontradas algumas empresas estrangeiras que trabalham com customização de skates,
as quais podem servir de benchmarking para o projeto da Fábrica POLI. As figuras 36 e 37
mostram a homepage delas.
Figura 36 – Modelo de site com customização de skates

Fonte: Whatever SkateboardsH.

H

Disponível em: www.whateverskateboards.com. Acessado em: 7 de agosto de 2016.
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Figura 37 – Modelo de site com customização de shapes

Fonte: Wood ChuckI.

Com relação às tecnologias de conectividade, a Figura 38 esboça um possível fluxo a ser
aplicado. Esse fluxo mostra de modo simplificado como poderia se aplicar o uso do QR Code,
a partir da interface em contato com o cliente e dos processos internos que ocorreriam.
Figura 38 – Exemplo de fluxo de utilização de QR Code na Fábrica POLI

CLIENTE

Tela de inserção do
pedido

Banco de dados com
campos e opções préestabelecidas.
PROCESSO
INTERNO (Ex: nome, contato, tipo
de shape, concave, truck,
roda, pad ou não)

Tela de resumo
do pedido

Tela de
confirmação
do pedido

Geração do QR
Code com as
informações do
pedido +
Número de
série/lote, data

1. Envio de
e-mail/QR
Code de
confirmação
do pedido.
2. Envio do
QR Code
para
impressão.

Fonte: Elaborado pela autora.
I

Disponível em: www.woodchucklaminates.com. Acessado em: 7 de agosto de 2016.
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Realizando-se um teste com o aplicativo QR Code Scanner, foi possível simular a leitura de
dados gravados num QR Code por meio de um dispositivo móvel. A Figura 39 exemplifica a
geração gratuita de um QR Code por meio de um siteJ.
Figura 39 – Geração de QR Code

Fonte: Elaboração própria pelo dispositivo móvel da autora.

A Figura 40 ilustra o aplicativo instalado no dispositivo móvel e a leitura do QR Code,
mostrando as informações gravadas na tela final.

J

Disponível em: http://br.qr-code-generator.com/. Acessado em: 15 de maio de 2016.
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Figura 40 – Leitura de QR Code via app de smartphone

Fonte: Elaboração própria pelo dispositivo móvel da autora.

Atualmente, os smartphones estão adquirindo cada vez mais funcionalidades, muitas delas
devido a aplicativos (apps). Existem diversos apps para leitura de códigos de barra e simulares
que requerem dispositivos móveis não muito sofisticados para tal, sendo viável, portanto,
analisar o uso de smartphones para a leitura de QR Codes na Fábrica POLI futuramente, tendo
em vista o custo relativamente alto dos equipamentos próprios para tal função (conforme Tabela
17).
Com relação aos materiais e equipamentos necessários para o processo de fabricação do skate,
através das pesquisas e cotações obtidas na internet, foi possível elaborar um orçamento prévio,
apresentado na Tabela 17.
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Tabela 17 – Orçamento prévio dos materiais e equipamentos para o cenário 1
#

PRODUTO/ILUSTRAÇÃO

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO

VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO

FONTE DA
IMAGEM

PRENSA

Prensa
1

hidráulica 15

R$ 5.000,00

MARCON

ton

MOLDE
Molde de
2

concreto para

R$ 2.500,00

prensa

Ande de
Skate

ROUTER CNC
Centro de
3

Usinagem

EUR

CNC 5 eixos -

125.000,00

Greda

DIVA R2 + 2

BANCADA MODULAR
Bancada
modular com
4

suportes e
caixas de
armazenagem
diversos

R$ 6.500,00

Deposit
Photos
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APLICADOR DE COLA

Aplicador
manual de

5

cola - Rolo de

R$ 302,10

Borracha -

Casa
Marceneiro

Radix
LIXADEIRA CINTA

6

Mercado

-

R$ 600,00

-

R$ 279,90

DeWalt

-

R$ 179,00

PontoFrio

R$ 49,90

Submarino

Livre

LIXADEIRA ORBITAL

7

KIT
PARAFUSADEIRA/FURADEIRA

8

CHAVE CATRACA

Jogo de
Soquetes
Sextavado em

9

CR-V de 1/4
Pol. e
Acessórios
com 25 Peças

95

KIT CHAVE PHILIPS

10

-

R$ 33,90

-

R$ 30,90

-

R$ 1.757,89

-

R$ 784,00

Leroy
Merlin

KIT CHAVE ALLEN

11

Leroy
Merlin

IMPRESSORA QR CODE

12

Elgin

LEITOR 2D

13

ZIP
Automação

KIT RFID
Kit Módulo
Leitor RFID

14

Mfrc522

R$ 44,50

Mifare

TOTAL
Fonte: Elaborado pela autora.

R$
456.812,09

Baú da
Eletrônica
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Como se pode observar através da Tabela 17, o item com o valor mais representativo é o item
3 - ROUTER CNC, no valor de 125.000 euros. Esse valor, muito acima do orçamento inicial
previsto para a Fábrica POLI, foi um fator decisivo para que o processo focado na Fábrica
migrasse da fabricação de shapes para a fabricação de rodas de skate nessa primeira fase de
implantação.

5.2.2

Cenário 2 – Fabricação de rodas de skates

Nesta seção, o segundo cenário proposto – fabricação de rodas de skates – será ilustrado através
da abordagem dos seguintes itens: fabricação das rodas de skate de resina e usinagem final das
rodas.
Inicialmente, será feita uma apresentação do processo de fabricação de rodas de skate e os
equipamentos envolvidos.
Conforme já citado na Tabela 9, as rodas de skate são compostas por poliuretano (PU) ou
uretano.
Os PUs podem ser classificados em: PUs fundidos ou PUs injetados (Moska Wheels). Aqui,
será abordado apenas o processo por fundição.
Baseada em pesquisas desk, como mostrado no vídeo “Eulogy Wheel FactoryK” disponível no
YouTube, identificou-se que o processo de fabricação de rodas de skates é composto
essencialmente pelas seguintes etapas: fundição, usinagem, impressão e embalagem (Figura
41).
Figura 41 – Esquema do processo de fabricação de rodas de skate

Fundição

Usinagem

Impressão

Embalagem

Fonte: Elaborado pela autora.

Na fabricação de um PU fundido, são utilizados polióis e isocianatos para produzir uma resina
chamada de prépolímero. Esta resina é, então, misturada de forma manual ou automática com

K

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=T7Rt8tsUSDU&feature=youtu.be. Acessado em: 28 de
agosto de 2016.

97

um agente reticulante, e o material resultante, ainda líquido, é fundido em um molde quente.
Esse processo é ilustrado na Figura 42. Após a reação, o material endurece, e então desmoldado
e colocado em estufa para a pós cura (Moska Wheels).
Figura 42 – Mistura e envase de resina

Fonte: Moska Wheels.

As figuras 43 e 44 mostram exemplos de moldes para fundição de rodas de skates.
Figura 43 – Exemplos de moldes para rodas de skates

Fonte: Eulogy Wheel Factory (YouTube)
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Figura 44 – Exemplo de moldes para rodas de skates

Fonte: OJ Wheels.

Após a secagem, o tarugo de poliuretano é usinado (Figura 45) de acordo com as especificações
desejadas. Por fim, caso haja necessidade, a roda pode adquirir algum design por meio da
impressão utilizando de uma máquina tampográfica (Figura 46) por exemplo (Moska Wheels).
Figura 45 – Usinagem de rodas de skate

Fonte: Moska Wheels.

Figura 46 – Estampagem de rodas de skate

Fonte: Moska Wheels.

Por fim, as rodas podem ser embaladas para facilitar seu armazenamento ou comercialização,
através de máquinas seladoras por exemplo.
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Segundo a fabricante nacional de rodas de skates Moska Wheels, as principais propriedades das
rodas são:


Resiliência: pode ser entendida como a energia não absorvida pela roda durante a
rodagem. Quanto mais alta a resiliência, maior a capacidade de a roda transformar a
energia aplicada em velocidade, e não em calor;



Resistência à abrasão: resistência ao desgaste da roda causado pelo atrito com a
superfície;



Resistência à fadiga: resistência à deterioração do material pelo uso;



Resistência a impactos: resistência a choques, principalmente em altas velocidades;



Aderência: capacidade de união com a superfície. Quanto maior a dureza da roda, menor
a aderência;



Dureza: parâmetro que influi diretamente nas manobras executas, na velocidade e
conforto, no peso total do skate e na sua durabilidade. É medida comumente na escala
Shore, sendo a shore A (materiais mais moles) e a shore D (materiais mais duros)
frequentemente adotada;



Aparência: aspectos como cor e brilho.

Com relação ao processo de usinagem, fez-se uma verificação da possibilidade de se realizar a
usinagem de tarugos de poliuretano na Oficina do Inovalab@Poli, laboratório multidisciplinar
que oferece recursos avançados para projetos de engenharia, como softwares, impressoras 3D,
e, inclusive, um torno CNC modelo CT105.
De acordo com especialistas da Oficina, o torno possui capacidade para realizar o processo de
usinagem da roda de skate. Na Tabela 18 são encontradas as especificações do torno CNC
presente no Inovalab@Poli.
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Tabela 18 - Dados elétricos do Torno CNC CT105
DADOS
DIMENSÕESILUSTRAÇÃO
ELÉTRICOS
PESO
• Entrada [V]:
1/N/PE 230~
• Máx Flutuação
de V [%]: ±10
• Frequência
[Hz]: 50/60
• Carregador da
máquina
[KVA]: 2.3

• Altura acima
do solo [mm]:
267
• Altura total
[mm]: 1030
• Área de
instalação
[mm]:
1135x1100

OBS.

• Ruído médio:
69 db
• Pressão de
fornecimento:
6 bar
• Conector de
entrada: f10
mm

• Máx
• Peso total [kg]:
amperagem
350
[A]: 16
Fonte: Siqueira (2014).

O uso do torno também pode fazer parte de atividades desenvolvidas pelas disciplinas usuárias
da Fábrica POLI. Segundo Siqueira (2014), a utilização do torno CNC pode motivar uma série
de treinamentos aos alunos, como: aprender a linguagem de programação do equipamento, a
interface gráfica da máquina, suas limitações técnicas, uso do simulador disponível de
verificação dos programas realizados, a limpeza e lubrificação da máquina e troca de
ferramentas.

5.2.3

Cenário 3 – Montagem e armazenamento de skates e seus componentes

Nesta seção, o terceiro cenário proposto – montagem e armazenamento de skates e seus
componentes – será ilustrado através da abordagem dos seguintes itens: processo de montagem
do skate completo, armazenagem e movimentação dos produtos.
O processo de montagem de um skate pode ser visto em duas operações: a montagem de trucks
no shape, e a montagem das rodas nos trucks.
A operação de montagem de trucks no shape ocorre na seguinte sequência: furação do shape
com lixa adesiva para visualização do local de encaixe, encaixe dos parafusos de base, encaixe
dos trucks e fixação das peças por meio de porcas.
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A Tabela 19 detalha a sequência de operação de montagem de um truck em um dos lados do
shape do skate, mostrando a sequência, a ferramenta utilizada, o item e a quantidade envolvida,
a descrição do elemento da operação e uma estimativa do tempo necessário. Essa estimativa de
tempo poderá servir como base para o planejamento de atividades e simulações na Fábrica
POLI.
Tabela 19 - Sequência de operação de montagem de um truck no shape de skate
SEQUÊNCIA

FERRAMENTA

1

objeto pontiagudo

2

3

-

4

ITEM

QTD.

shape com
lixa
parafusos de
base sem as
porcas

1
4

truck

1

porcas

4

shape com
truck e
parafusos

1

5

6

chave Allen e
chave de boca 8 ou
10

7

ELEMENTOS DA
OPERAÇÃO
Furar o shape nos orifícios de
encaixe dos trucks
Encaixar os 4 parafusos de base
em um dos lados
Encaixar o truck nos parafusos
(parafuso central voltado para o
centro do shape)
Encaixar as porcas dos
parafusos de base nos 4 lados,
sem apertar ainda
Utilizar a chave Allen para
segurar os parafusos de base no
lado superior do shape
Utilizar chave de boca 8 ou 10,
ou chave universal (não usar
alicate) e apertar até encostar,
em diagonais (para o truck não
rotacionar).
Apertar todos os lados até ficar
firme

TEMPO TOTAL

Tempo
(s)
20
15

5

12

80

132

Fonte: Elaborado pela autora.

Como cada skate possui dois trucks, o tempo total estimado para montar dois trucks no skate é
de: 2 x 132 = 264 segundos.
A operação de montagem das rodas nos trucks, por sua vez, ocorre na seguinte sequência:
retirada da porca que acompanha os eixos dos trucks, fixação de um rolamento na roda, inserção
de um espaçador, fixação de um segundo rolamento na roda, colocação da porca retirada
inicialmente.
A Tabela 20 mostra a operação de montagem de uma roda em um lado do truck.
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Tabela 20 – Sequência de operação de montagem de uma roda no truck
SEQUÊNCIA

FERRAMENTA

1

chave de boca 13

ITEM

QTD.

2

eixo do truck
com as 2
porcas
rolamento

3

roda

1

rolamento

1

4
-

Retirar a porca do eixo

10

1

Colocar 1 rolamento no eixo
Pressionar a roda contra ele,
até o rolamento encaixar na
roda inteiramente
Colocar um 2o. rolamento no
eixo
Colocar 1 espaçador em cima
do rolamento
Pressionar o outro lado da roda
novamente, até que o
rolamento se encaixe na roda
inteiramente
Colocar a porca e fixar até o
fim, para se certificar que os
rolamentos estão fixados nas
rodas
Afrouxar um pouco deixando
um espaço para a roda poder
girar

2

espaçador
1

7

porca
chave de boca 13

8

Tempo
(s)

1

5

6

ELEMENTOS DA
OPERAÇÃO

truck com
roda
1
encaixada
TEMPO TOTAL

5
2
2

5

15

5
46

Fonte: Elaborado pela autora.

Como cada skate possui dois trucks, cada qual com duas rodas, o tempo total estimado para
montar quatro rodas de um skate é de: 4 x 46 = 184 segundos.
Assim, o tempo total estimado para a montagem de um skate completo é de 264 + 184 = 448
segundos (aproximadamente 7,5 minutos).
Tanto para a estrutura de montagem, quanto para o armazenamento e movimentação de
materiais, sugere-se o uso de sistemas tubulares. Esses sistemas, em comparação com os
sistemas metálicos tradicionais, proporcionam uma série de vantagens, principalmente
relacionadas a flexibilidade e adaptabilidade.
A Figura 47 ilustra uma bancada de trabalho tradicional.
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Figura 47 – Exemplo de bancada convencional

Fonte: Emanuel Silva.

A Figura 48 ilustra um posto de trabalho ergonômico composto por sistemas tubulares.
Figura 48 – Exemplo de bancada com estrutura tubular

Fonte: Trilogiq USA.
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Os sistemas tubulares também permitem a compatibilidade e reutilização das partes de suas
estruturas, podendo se reconfigurar de acordo com a necessidade. As figuras 49 e 50 ilustram
esta capacidade de adaptação desse tipo de sistema.
Figura 49 – Exemplo de configuração estruturas tubulares

Fonte: Lean Tools.
Figura 50 – Exemplo de estrutura tubular

Fonte: Trilogiq.
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De forma análoga, os carrinhos de movimentação também podem adquirir configurações mais
flexíveis através de sistemas tubulares. A Figura 51 ilustra um carrinho de estrutura tubular, e
a Figura 52, convencional.
Figura 51 – Exemplo de carrinho de
movimentação com estrutura tubular

Figura 52 – Exemplo de carrinho de
movimentação convencional

Fonte: Trilogiq.

Fonte: Marcon.

Da mesma forma, os supermercados (ou estantes de armazenamento) também podem ter
estruturas que permitem reconfigurações (Figura 53), ao invés de uma estrutura rígida (Figura
54).
Figura 53 – Exemplo de supermercado
com estrutura tubular

Figura 54 - Exemplo de supermercado
convencional

Fonte: Logismarket.

Fonte: Marcon.
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Para este cenário, sugere-se a construção de um fluxo de montagem em célula U, no qual os
skates são montados a partir de seus componentes e, uma vez finalizada a montagem, o produto
acabado é inspecionado, embalado e armazenado. Num fluxo reverso, o produto é desmontado,
realimentando o ciclo novamente com os componentes do skate. Ressalta-se, nesta simulação,
há existência de inúmeras possibilidades para o processo de montagem dos skates.
No cenário descrito, será possível incorporar elementos da Indústria 4.0, por exemplo através
da integração do estoque com a produção via sistemas inteligentes, com uso de tecnologias
integradas a softwares. Também seria possível realizar identificação de produtos, leitura de
pedidos, montagem de pedidos, etc, com uso das tecnologias RFID e QR Code nesse processo.
Além disso, os sistemas tubulares também irão possibilitar estudos relacionados a arranjo físico,
ergonomia, organização do trabalho, dentre outros assuntos pertinentes a engenharia de
produção.
Assim, para o cenário de montagem e armazenamento de skates e seus componentes, com
relação à estrutura, seria necessário adquirir: bancadas, carrinhos e estantes de armazenamento.
E, com relação às tecnologias, prevê-se a aquisição de kits com tecnologias RFID e QR Code
capazes de realizar leitura e gravação. Além desses itens, no caso de um cenário de montagem,
será necessário adquirir também todos os componentes que integram o produto a ser montado.
5.2.4

Seleção da alternativa

Nesta seção, será aplicado o método de tomada de decisão mostrado na seção 4.2 para
determinar o cenário mais adequado para Fábrica POLI.
Utilizando a classificação de “notas” e importância relativa dos requisitos da Tabela 3, obtémse a matriz pairwise na Tabela 21:
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Tabela 21 - Matriz pairwise inicial
Aplicabilidade
Tempo
Domínio
Possibilidade
Potencial
de tecnologias
de
dos
InterdisciCusto de
de
Adaptabilidade
de
Risco
da Indústria
implan- processos plinaridade
implantação
customização
expansão
4.0
tação
envolvidos
Unidade
N/D
N/D
N/D
Semanas
N/D
N/D
N/D
R$
N/D
Possibilidade de
N/D
customização
Aplicabilidade de
tecnologias da
N/D
Indústria 4.0
Adaptabilidade
N/D
Tempo de
Semanas
implantação
Domínio dos
processos
N/D
envolvidos
Interdisciplinaridade
N/D
Potencial de
N/D
expansão
Custo de
R$
implantação
Risco
N/D
SOMA

1

2

1/3

3

1/4

1/7

1/3

4

1/6

1/2

1

1/2

3

3

1/3

1

5

1/5

3

2

1

3

3

1/3

1

3

1/5

1/3

1/3

1/3

1

1/2

1/4

1/5

5

1/8

4

1/3

1/3

2

1

1/2

1/2

5

1/3

7

3

3

4

2

1

1

5

1/5

3

1

1

5

2

1

1

2

1/5

1/4

1/5

1/3

1/5

1/5

1/5

1/2

1

1/8

6
25,1

5
14,9

5
11,8

8
29,2

3
15,0

5
8,8

5
10,5

8
38,0

1
2,6

Fonte: Elaborado pela autora.
Normalizando a Tabela 21, obtém-se a matriz pairwise final, com os “pesos” dos requisitos, da
Tabela 22:
Tabela 22 - Matriz pairwise final

Possibilidade
de
customização
Aplicabilidade
de tecnologias
da Ind. 4.0
Adaptabilidade
Tempo de
implantação
Domínio dos
processos
envolvidos
Interdisciplinaridade
Potencial de
expansão
Custo de
implantação
Risco
SOMA

Adaptabilidade

Tempo de
implantação

Domínio
dos
processos
envolvidos

Interdisciplinaridade

Potencial de
expansão

N/D

N/D

Semanas

N/D

N/D

N/D

R$

N/D

0,04

0,13

0,03

0,10

0,02

0,02

0,03

0,11

0,07

0,06

N/D

0,02

0,07

0,04

0,10

0,20

0,04

0,09

0,13

0,08

0,09

N/D

0,12

0,13

0,08

0,10

0,20

0,04

0,09

0,08

0,08

0,10

Seman
as

0,01

0,02

0,03

0,03

0,03

0,03

0,02

0,13

0,05

0,04

N/D

0,16

0,02

0,03

0,07

0,07

0,06

0,05

0,13

0,13

0,08

N/D

0,28

0,20

0,25

0,14

0,13

0,11

0,09

0,13

0,08

0,16

N/D

0,12

0,07

0,08

0,17

0,13

0,11

0,09

0,05

0,08

0,10

R$

0,01

0,01

0,03

0,01

0,01

0,02

0,05

0,03

0,05

0,02

N/D

0,24
1

0,34
1

0,42
1

0,27
1

0,20
1

0,57
1

0,47
1

0,21
1

0,39
1

0,35
1,00

Possibilidade de
customização

Aplicabilidade de
tecnologias
da Ind. 4.0

Unidad
e

N/D

N/D

Fonte: Elaborado pela autora.

Custo de
implanta- Risco
ção

"Peso"
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Para as “notas” dos requisitos, adotou-se a escala da Tabela 23, do tipo “quanto maior, melhor”:
Tabela 23 - Escala de “notas” dos requisitos
Possibilidade Aplicabilidade
"Nota"
de
de tecnologias
customização
da Ind. 4.0
N/D
Grande
possibilidade

N/D
Alta
aplicabilidade

3

Média

Média

1

Baixa
possibilidade

Baixa
aplicabilidade

5

Tempo Domínio
Potencial
de
dos
Interdisciplide
implan- processos
naridade
expansão
tação envolvidos
N/D
Semanas
N/D
N/D
N/D
Alta
Até 4
Alto
Grande
Grande
adaptabilidade semanas domínio interdisciplinaridade potencial
Entre 4
Média
a8
Médio
Média
Médio
semanas
Acima
Baixa
Baixo
Pouca
Baixo
de 8
adaptabilidade
domínio interdisciplinaridade potencial
semanas
Adaptabilidade

Custo de
implantação

R$
N/D
Abaixo do Baixo
orçamento risco
Dentro do
Médio
orçamento
Acima do
orçamento

Fonte: Elaborado pela autora.

Por fim, elaborando a matriz de decisão, obtém-se a Tabela 24:
Tabela 24 - Matriz de decisão
Critério
Possibilidade de customização
Aplicabilidade de tecnologias da Indústria 4.0
Adaptabilidade
Tempo de implantação
Domínio dos processos envolvidos
Interdisciplinaridade
Potencial de expansão
Custo de implantação
Risco

Unidade
N/D
N/D
N/D
Semanas
N/D
N/D
N/D

Peso
0,06
0,09
0,10
0,04
0,08
0,16
0,10

Cenário 1
"Nota"
5
5
1
3
3
3
3

Cenário 2
"Nota"
1
1
1
3
1
3
3

Cenário 3
"Nota"
3
5
5
1
5
5
5

R$

0,02

1

5

5

N/D

0,35

3
3,037

3
2,390

5
4,720

Média ponderada

Fonte: Elaborado pela autora.

Assim, a alternativa que melhor atende aos requisitos da Fábrica POLI é a do cenário 3,
montagem e armazenamento de skates e seus componentes. Portanto, essa solução será
detalhada nas seções seguintes.

5.3 Especificação técnica dos materiais e equipamentos da Fábrica POLI
Nesta seção, será feito o detalhamento dos materiais e equipamentos necessários a adquirir para
compor a Fábrica POLI de modo a construí-la com enfoque na montagem e armazenamento de
skates e seus componentes.

Risco

Alto
risco
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5.3.1 Equipamentos IoT

Para incorporar elementos da Indústria 4.0 na Fábrica POLI, será necessário fazer a aquisição
de equipamentos cujas tecnologias conseguem viabilizar as aplicações do novo cenário
industrial. Para sustentar as instalações com tecnologia RFID, serão necessários: leitores RFID,
impressora RFID e tags (etiquetas) RFID. Já para a tecnologia QR Code, serão necessários:
leitores QR Code, impressora QR Code e etiquetas comuns. Além disso, também será necessário
que a Fábrica possua um servidor e um roteador, para suportar as aplicações das tecnologias.
Para complementar, sugere-se a aquisição de telas touch-screen para equipar as bancadas de
forma a auxiliar o processo de montagem dos produtos.
A Tabela 25 resume os itens relativos a IoT a serem adquiridos, com quantidades e valores
estimados, bem como uma descrição detalhada do produto, o código BEC (Bolsa Eletrônica de
Compras do Estado de São Paulo), utilizado no processo de compra via licitação na USP.
Tabela 25 – Lista de equipamentos IoT para o cenário 3
ITEM

Leitor
RFID

Impressora
RFID

QTD.

1

1

Tag
(etiqueta)
RFID

1

VALOR
TOTAL

R$
7.848,69

R$
8.108,00

R$
1.999,00

DESCRIÇÃO BEC
Coletor de Dados; Leitor Portátil para
Identificação de Etiquetas; para Atividade de
Inventario de Biblioteca e Localização de Itens
Bibliográficos, Mídias e Equip.; Identifica
Etiquetas Rfid Com Leitor de Código de Barras
Integrado; Scaneamento Médio de 500 Mm de
Prateleiras Por Minuto; para Etiquetas Rfid Com
Frequência de 13,56 Mhz; Teclado Alfa
Numérico; Tela Touch Screen; Possibilitar
Registro e Manter Os Dados Coletados; Com
Software Operacional; Interface Usb e Conexão
Wi-fi; Ergonômico, Antena Flexível para
Ajustar Ao Contorno do Livro; Realiza Funções
Simultâneas; Com Bateria Recarregável;
Impressora Térmica; Impressão de Etiquetas
para Patrimônio; Transferência Térmica,
Térmica Direta; Largura Mínima de Impressão
Máxima 104 Mm (4,09 Polegadas); Velocidade
Mínima de 76mm/seg (3 Polegadas/segundos);
Resolução Mínima de 203 Dpi; Térmico;
Linguagem Memoria Sdram: 8mb e Flash: 4mb;
Interface Serial Rs-232 e Usb 2.0; Tipos de
Código de Barras: 1d, Upc-a, Upc-e, Ean-8, Ean13, Itf-25, C39, Hbic, Codabar, 128, 93; Prazo
de Garantia 12 Meses; On Site;
Acessórios e Peças para Cancela Automática;
Etiqueta Rfid Uhf Passiva Com Chip Nxp Ucode
Impinj Monza 5; Deverá Ser Compatível Com
Leitor If1 Honeywell; Frequência de Operação
860-960mhz; Memorias 256 Bits para Usuário,
256 Bits Epc e 96bits Tid; Protocolo Iso-18000-

CÓDIGO

VALOR

BEC

UNIT.

4396944

4120744

4670663

R$
7.848,69

R$
8.108,00

R$
1.999,00
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Leitor QR
Code

Impressora

2

R$
1.408,34

1

R$ 983,00

Etiquetas

1

R$ 14,11

Servidor

1

Roteador

1

QR Code

R$
2.549,91

R$ 270,53

6c, Epc Classe 1, Gen2, Capacidade de Leitura
de 1 a 8 Metros Da Antena.
Leitor de Código de Barra; 1d e 2d, Tipo Manual
Com Suporte de Mesa; Com Gatilho, Emissão de
Bipes de Leitura; Feixe de Leitura: Laser Visível
de 650 Nm; Tensão de Alimentação 5 Vcc;
Interface Usb; Velocidade de Leitura Mínima de
100 Leituras Por Segundo; Distância de Leitura
Máxima de 20 Cm; Área de Leitura 38,4 Graus
Horizontal x 24,9 Graus Vertical; Medindo
Aproximadamente 110 x 60 x 160 Mm; Com
Cabo de Tamanho Mínimo de 1,5 M; Resolução
Mínima de 750 x 480 Pixels para 2d e para
Código de Barras Resolução Mínima de 5 Mil;
Garantia de 12 Meses Ou Mais.
Impressora Térmica; Impressão de Etiquetas
para Controle Patrimonial, código de Barras 1d
e 2d ; Impressora de Etiqueta Térmica ; Largura
Mínima de Impressão 104 Mm; Largura do
Papel: 127 Mm ; Velocidade Mínima de 76
Mm/s ; Resolução Mínima de 203 Dpi ; Térmica
Direta e Transferência Térmica ; Interface Usb;
Memoria Dram: 8mb e Flash:4mb ; 1d: Upc-a,
Upc-e, Ean-8, Ean-13, Itf25, C39, Hbic,
Codabar, 128, 93, Upc2, Upc5, Post25(china) ;
Ucc/ean, Matrix 25, Postnet 2d: "pdf417",
Maxicode, "QR Code" ; Prazo de Garantia
Mínimo de 12 Meses ; 3 Meses para Cabeça de
Impressão.
Etiqueta Impressora Termo Transferência;
Medindo Mínimo (60x25)mm; Na Cor Branco
Fosco, Com Tratamento Especial para
Transferência Térmica; Em Rolo; Contendo 1
Coluna Com Serrilhado Intercalado Entre As
Etiquetas, Contendo 2000 Etiquetas Por Rolo;
Liner Poliéster Com Adesivo, e Tratamento P/
Transferência Térmica Direta; Frontal Em
Poliéster Termo-transfer (ptt); Frontal Pesando
45 G/m2; Adesivo Em Poliuretano.
Servidor; Monoprecessado; Com Processador de
4 Núcleos, 8 Threads, Soquete Lga1155; Com
Frequência de Clock Real, Igual Ou Superior a
3,3 Ghz/ Turbo de 3,7 Ghz; Memória Ram Ddr3
1333 Mhz Ecc; de No Mínimo 8 Gb; Memória
Cache 8 Mb; Controladora 1 Padrão Sata; Com
01 Disco Rígido; de 01 Tb; Padrão Sata;
Barramento Da Controladora de Vídeo Padrão
Pci Ou Superior; Controladora de Vídeo Vga Ou
Superior; de Memória Compartilhada; Com
Portas de Comunicação Sub. 2.0, Vga; Com
Gravadora de Dvd, Padrão Sata; Com Placa de
Rede Gigabit Ethernet Dual Integrada; Gabinete
Torre, Com Fonte de Alimentação de No
Mínimo 350 Watts Reais; Acondicionado Em
Embalagem Que Garanta Total Integridade do
Produto; Sem Sistema Operacional; Garantia
Mínima de 12 Meses;
Roteador; Wireless Com 3 Antenas Dipolo Fixas
4dbi;

3979024

R$ 704,17

4743059

R$ 983,00

4545389

R$ 14,11

4188683

3506754

R$
2.549,91

R$ 270,53

111

Tela
touchscreen

3

R$
5.150,70

Monitor de Vídeo Policromático, Lcd Com
Touchscreen 15"

3142442

R$ 219,90

Fonte: Elaborado pela autora.

5.3.2 Componentes do skate

Para dimensionar as estruturas envolvidas no processo de montagem e armazenagem dos skates,
é necessário, antes, conhecer os componentes que serão armazenados e suas dimensões. A
Tabela 26 mostra a relação de componentes a serem adquiridos, com seus diferentes modelos.
Uma lista com a quantidade sugerida e as especificações detalhadas destes componentes, bem
como as ferramentas utilizadas na montagem do skate, pode ser encontrada no ANEXO.
Tabela 26 – Componentes de skates e seus modelos
PRODUTO
MODELO
Truck 129 mm
Truck
Truck 139 mm
Abec 1
Rolamentos
Abec 5
53 mm cor azul
Rodas
53 mm cor amarela
Parafuso Philips 2,5 cm
Parafusos de base
Porca 10 mm
Espaçador
Espaçador de alumínio
Pad altura 3mm
Pad
Pad altura 7mm
Fonte: Elaborado pela autora.

Dentre os componentes do skate, apenas os shapes, as rodas e os trucks possuem dimensões
mais significativas, que implicarão maiores cuidados no dimensionamento das estruturas. A
Tabela 27 resume os principais componentes do skate e suas dimensões estimadas:

Tabela 27 – Principais componentes do skate e suas dimensões
Dimensões
PRODUTO
(em mm)
RODA
Diâmetro
55
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Espessura
30
Largura total
210
TRUCK
Altura
60
Profundidade
80
Largura
200
SHAPE
Comprimento
800
Espessura
10
Fonte: Elaborado pela autora.
5.3.3

Caixas BIN

Para armazenar e transportar os componentes dos skates, sugere-se a aquisição de caixas
gaveteiro BIN (Figura 55).
Figura 55 – Ilustração de uma caixa gaveteiro BIN

Fonte: Marfinite.

A Tabela 28 mostra os modelos de caixas BIN selecionados e suas respectivas dimensões:
Tabela 28 – Modelos de caixas gaveteiro BIN
PRODUTO
Altura
Largura
Profundidade
Altura
BIN 3
Largura
Profundidade
Altura
BIN 4
Largura
Profundidade
Altura
BIN 7
Largura
Profundidade
BIN 1

Dimensões
(em mm)
50
105
100
75
105
180
95
130
210
175
220
340

Fonte: Elaborado pela autora.
Assim, pode-se determinar a capacidade estimada das caixas BIN para os principais
componentes conforme a Tabela 29:
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Tabela 29 – Capacidade das caixas BIN para os componentes do skate
Quantidade de caixas BIN 4 Quantidade de rodas/caixa
1
20
Quantidade de caixas BIN 7 Quantidade de trucks/caixa
1
10

Fonte: Elaborado pela autora.
5.3.4 Sistemas tubulares

Na solução proposta, as estruturas para o processo de montagem e armazenamento serão
compostas por sistemas tubulares, a serem descritas a seguir. Além de serem compostas por
tubos, os quais permitem reconfigurações, serão desenvolvidos também mecanismos de
regulagem de altura nas estruturas. Esses mecanismos irão potencializar a adaptabilidade das
estruturas e seu atendimento à ergonomia.

5.3.4.1 Bancadas

Como já descrito na seção 5.2.3, o processo proposto irá ocorrer em um fluxo de montagem e
desmontagem, com etapa de inspeção de qualidade.
Assim, sugere-se a aquisição de dois modelos de bancadas de trabalho, sendo uma equipada
com

sistema

flow

rack

para

colocação

de

caixas

gaveteiros

(bancadas

de

“montagem/desmontagem”), e outra bancada simples.
Para o dimensionamento das bancadas de montagem/desmontagem, serão usadas como
parâmetro as caixas BIN descritas na seção 5.3.3. A relação de componentes por tipo de caixa
pode ser vista na Tabela 30.

Tabela 30 – Relação de componentes do skate por tipo de caixa BIN
PRODUTO
MODELO
CAIXA
Truck 129 mm
BIN 7
Truck
Truck 139 mm
BIN 7
Abec 1
BIN 1
Rolamentos
Abec 5
BIN 1
53 mm cor azul
BIN 4
Rodas
53 mm cor amarela
BIN 4
Parafuso Philips 2,5 cm BIN 1
Parafusos de base
Porca 10 mm
BIN 1
Espaçador
Espaçador de alumínio
BIN 1
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Pad

Pad altura 3mm
Pad altura 7mm
Fonte: Elaborado pela autora.

BIN 1
BIN 1

Assim sendo, as bancadas deverão alocar, cada uma, a quantidade de caixas BIN conforme a
Tabela 31 descreve.
Tabela 31 – Dimensionamento das bancadas de montagem/desmontagem por caixas BIN
“Altura” entre “andar”
Dimensionamento
“Largura”L “Profundidade”
do flow rack
M
Caixas BIN 4
2+6 = 8
2 caixas
(rodas)
caixas
Caixa BIN 7
2 caixas
2 caixas
Suficiente para 1 nível de
(trucks)
empilhamento
Caixas BIN 1
(demais
7 caixas
2 caixas
componentes)
Fonte: Elaborado pela autora.
Com relação à mesa da bancada onde irá ocorrer as operações, apenas atentou-se para as
dimensões do shape (conforme seção 5.3.2).
Finalmente, um modelo de bancada de montagem/desmontagem adequado está ilustrado na
Figura 56.

L

Distribuir entre os dois “andares” do flow rack.
Para posterior aumento da complexidade, reserva-se um espaço extra de mais 6 unidades de BIN 4 na
“largura” (acrescentando 3 espaços por andar, por exemplo).
M
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Figura 56 – Bancadas de montagem/desmontagem adequadas para a Fábrica POLI

Fonte: Trilogiq.

Em mais detalhes, pode-se observar o mecanismo de regulagem de altura do tampo da bancada
através da peça da Figura 57, que possui um pino com mola.
Figura 57 – Peça com mecanismo para ajuste de altura das bancadas

Fonte: Trilogiq.

116

O pino com mola pode, então, se encaixar nas duas opções de ajuste de altura no tubo, com
variação máxima de 100 mm, conforme a Figura 58.
Figura 58 – Desenho técnico do tubo sustentador das bancadas com orifícios para ajuste de
altura

Fonte: Trilogiq.
Por

fim,

as

bancadas

simples

tubulares

são

semelhantes

às

bancadas

de

montagem/desmontagem, possuindo as mesmas características, com exceção do sistema flow
rack. A Figura 59 ilustra sua estrutura.
Figura 59 – Bancadas simples tubulares adequadas para a Fábrica POLI

Fonte: Trilogiq.
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5.3.4.2 Supermercado lean

O dimensionamento do supermercado lean será feito de maneira análoga ao das bancadas,
usando como parâmetros as caixas gaveteiro BIN. Além disso, será necessário dimensionar o
supermercado de forma que ela tenha capacidade de estocar todos os componentes da Fábrica.
Para estimar a quantidade total de componentes, usou-se como base os componentes principais
(shape, rodas e trucks), o orçamento disponível, e um tipo de simulação de montagem. Em uma
fabricação por lotes de skates dos modelos X e Y, uma quantidade razoável de cada um dos
modelos (determinado pelo shape), bem como a respectiva quantidade de trucks e rodas, está
descrita na Tabela 32, resultando em um total de 32 skates completos possíveis de serem
montados na Fábrica POLI.
Tabela 32 – Sugestão de quantidade de skates inicial para a Fábrica POLI
SHAPES TRUCKS RODAS
Proporção/skate
1
2
4
SHAPES TRUCKS RODAS
Modelo X
20
40
80
Modelo Y
12
24
48
TOTAL
32
64
128
Fonte: Elaborado pela autora.
O modelo X é um skate composto por trucks 139 mm e rodas azuis, enquanto o modelo Y é
composto por trucks 129 mm e rodas amarelas.
Dessa forma, baseado na Tabela 32, a quantidade de caixas BIN para conter os principais
componentes de cada modelo de skate produzido pode ser relacionada pela Tabela 33.
Tabela 33 – Quantidade de caixas BIN necessárias para os conter os principais componentes
Modelo X
Modelo Y

Quant. BIN 7 necessária
4
3

Quant. BIN 4 necessária
4
3

Fonte: Elaborado pela autora.

Para o supermercado, prevê-se a possibilidade de empilhamento das caixas (ex: para trucks 139
mm, pode-se empilhar de dois em dois BINs, um atrás do outro, com profundidade de dois
BINs). Assim, a quantidade total de caixas que o supermercado deverá comportar pode ser
descrita pela Tabela 34.
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Tabela 34 – Quantidade de caixas BIN por modelo de componente
MODELOS DE COMPONENTE CAIXA QUANTIDADE
Truck 129 mm

BIN 7

3

Truck 139 mm

BIN 7

4

Rolamento Abec 1

BIN 3

1

Rolamento Abec 5

BIN 3

1

Rodas 53 mm cor azul

BIN 4

4

Rodas 53 mm cor amarela

BIN 4

3

Parafuso Philips 2,5cm

BIN 3

1

Porca 10 mm

BIN 3

1

Espaçador de alumínio

BIN 3

1

Pad altura 3mm

BIN 4

1

Pad altura 7mm

BIN 4

1

Fonte: Elaborado pela autora.
Para trucks e rodas, espera-se que as caixas BIN do supermercado estejam sempre abastecidas,
com quantidade suficiente para a troca direta das caixas durante a reposição (deixar BIN vazio
e levar BIN cheio), por isso maior quantidade de BINs desses modelos.
Já para os demais componentes do skate, o abastecimento poderá ser feito “a granel”
tipicamente de peças de baixo valor agregado, necessitando de BINs maiores do que no
dimensionamento destes para as bancadas.
Dessa forma, o supermercado precisará ter disponível para “acesso frontal” – ou seja – em sua
“largura”, uma caixa BIN de cada produto, no mínimo. A Tabela 35 resume o possível
dimensionamento do supermercado, baseado na quantidade de caixas.
Tabela 35 - Dimensionamento do supermercado por caixas BIN
Dimensionamento
“Largura”N
“Profundidade”
“Altura” entre “andar”
CAIXAS BIN 3
5 caixas
1 caixa
(outros)
CAIXAS BIN 4
4+6O = 10
Suficiente para 1 nível de
2 caixas
(rodas e pad)
caixas
empilhamento
CAIXAS BIN 7
2 caixas
2 caixas
(trucks)
Fonte: Elaborado pela autora.

N

Distribuir entre os diversos “andares” do supermercado.
Para posterior aumento da complexidade, reserva-se um extra de mais 6 unidades de BIN 4 na
“largura” (acrescentar 3 por andar, por exemplo).
O
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Finalmente, um modelo de supermercado adequado está ilustrado na Figura 60.
Figura 60 – Supermercado tubular adequado para a Fábrica POLI

Fonte: Trilogiq.
5.3.4.3 Carrinhos de movimentação

Para o dimensionamento dos carrinhos de movimentação, devido ao baixo volume de peças na
Fábrica, não há necessidade de uma estrutura muito grande. Estima-se a aquisição de um
carrinho composto, a priori, por dois níveis, que atendam às seguintes solicitações:


Na parte superior: 2 unidades BIN 3, 2 unidades BIN 4 e 1 BIN 7.



Na parte inferior: área suficiente para alocar 2 pilhas de skates (dimensões conforme
Tabela 27).



Altura regulável.

Assim, um modelo de carrinho adequado está ilustrado na Figura 61:
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Figura 61 – Carrinho de movimentação com sistema tubular adequado para a Fábrica POLI

Fonte: Trilogiq.

A Figura 62 mostra o mecanismo de regulagem de altura do carrinho.
Figura 62 – Peça com mecanismo para ajuste de altura do carrinho de movimentação

Fonte: Trilogiq.

Por fim, a Figura 63 detalha o tubo perfurado, que possibilita a regulagem da altura do carrinho
com variações de 50 em 50 mm.
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Figura 63 – Desenho técnico do tubo perfurado para regulagem de altura do carrinho de
movimentação

Fonte: Trilogiq.

5.3.5 Layout sugerido

Com relação ao layout da Fábrica POLI, sugere-se a configuração de um arranjo do formato de
uma célula em U, cujas vantagens foram descritas na seção 2.7 de arranjo físico. A Figura 64
ilustra uma célula em U sugerida.
Figura 64 – Ilustração de uma célula em U sugerida para a Fábrica POLI

Fonte: Trilogiq USA.
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6

CONCLUSÃO

Este trabalho estabeleceu como objetivo principal realizar o detalhamento do projeto da Fábrica
POLI, levantando os materiais e equipamentos necessários e adequados para atender ao seu
propósito. Conforme a versão inicial do Projeto da Fábrica POLI apresentada no Capítulo 3, a
intenção era projetar um laboratório didático capaz de realizar a fabricação de um produtoexemplo cuja escolha foi feita baseada em alguns critérios pré-estabelecidos.
Entretanto, para o levantamento da estrutura necessária para compor a Fábrica, seria de extrema
importância levar em consideração as possíveis atividades a serem desenvolvidas nela, pois,
desta forma, os recursos disponíveis para o Projeto poderão ser melhor alocados, com
aplicações melhor planejadas.
Assim, ao longo do desenvolvimento deste trabalho, foi estabelecido um contato constante com
o Comitê Gestor Executivo da Fábrica POLI e seus membros, através de reuniões periódicas e
e-mails, para adquirir novos direcionamentos. Além disso, também foram realizadas entrevistas
com docentes do PRO, conforme apresentado no capítulo dos Resultados, o que possibilitou a
coleta de informações sobre iniciativas que estes profissionais julgam relevantes para o ensino
das disciplinas que ministram, bem como sugestões de materiais e equipamentos a serem
adquiridos.
Através dessas informações e da análise do projeto inicial, foi possível definir os requisitos a
serem levados em conta na decisão do enfoque da Fábrica POLI.
Com isso, foram esboçados três cenários possíveis para o enfoque da Fábrica: fabricação de
shapes de skate; fabricação de rodas de skate; e montagem e armazenamento de skates e seus
componentes.
Por meio da aplicação da metodologia de tomada de decisão, com base nos requisitos definidos,
a solução obtida como a mais adequada para a Fábrica POLI foi o cenário com enfoque no
processo de montagem e armazenagem de skates e seus componentes. O cenário relacionado à
fabricação de shapes possui um quesito que torna inviável a sua implementação neste momento,
que é a exigência de um equipamento com CNC. Já o cenário relacionado à fabricação de rodas,
o processo envolve etapas as quais iriam requerer estruturas mais específicas na Fábrica, por
questões de segurança, sendo uma questão crítica a ser avaliada por especialistas.
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No detalhamento da proposta selecionada como a que melhor atende aos requisitos, sugere-se
a aquisição de estruturas com sistema tubular. Esses sistemas são reconfiguráveis, que podem
ser alteradas de acordo com o arranjo físico necessitado, se adaptando da melhor forma ao posto
de trabalho.
Assim, a aquisição dessas estruturas, junto com a aquisição dos equipamentos IoT, conseguirá
inserir a Fábrica POLI no contexto das tendências de fábricas de ensino nos moldes da Indústria
4.0. A Fábrica poderá viabilizar diversos tipos de simulação e possibilitar o desenvolvimento
de atividades aplicadas às disciplinas do PRO, sendo de grande valor para a modernização do
ensino de engenharia da Escola.
Futuramente, sugere-se que a Fábrica POLI faça maiores expansões, agregue outros tipos de
processos, como os mostrados nos cenários 1 e 2 propostos; e consiga se estruturar de forma a
construir um ambiente cada vez mais próximo ao que as tecnologias da Quarta Revolução
Industrial podem proporcionar.
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ANEXO

1. PRANCHAS DE SKATES
ITEM QUANTIDADE
1.1

12

DESCRIÇÃO DETALHADA
PRANCHA (SHAPE) DE SKATE 7.75”, com as seguintes
características:











MATÉRIA-PRIMA: marfim
COMPOSIÇÃO: tábua de marfim com, no mínimo, 5
lâminas de madeira verticais e 2 transversais coladas com
resina epóxi e prensadas.
FORMATO: tábua conformada com curvatura vertical nas
laterais (concave) e nas duas extremidades (nose e tail), e 4
furos em cada extremidade destinada à colocação dos 2
eixos através de 8 parafusos de base.
Curvatura vertical das laterais do shape (concave):
médio/suave
COR: original marfim
ACABAMENTO: prancha polida, envernizada, sem lixa
aplicada.
DIMENSÕES:
o Largura: 7,75” (197 mm)
o Comprimento: 31,25” (793 mm)
o Espessura média: 1,1 cm (11 mm)
o Distância entre eixos (wheelbase): 31,7” (350 mm)
PESO MÉDIO: 2,5 kg
FOTOS ILUSTRATIVAS:

Fonte:
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1.2

PRANCHA (SHAPE) DE SKATE 8.0”, com as seguintes

20

características:







MATÉRIA-PRIMA: marfim
COMPOSIÇÃO: tábua de marfim com, no mínimo, 5
lâminas de madeira verticais e 2 transversais coladas com
resina epóxi e prensadas.
FORMATO: tábua conformada com curvatura vertical nas
laterais (concave) e nas duas extremidades (nose e tail), e 4
furos em cada extremidade destinada à colocação dos 2
eixos através de 8 parafusos de base.
Curvatura vertical das laterais do shape (concave):
médio/suave
COR:
Parte superior: original marfim
Parte inferior da prancha: branca







ACABAMENTO: prancha polida, envernizada, sem lixa
aplicada.
DIMENSÕES:
o Largura: 8,0” (203 mm)
o Comprimento: 31,5” (800 mm)
o Espessura média: 1,1 cm (11 mm)
o Distância entre eixos (wheelbase): 31,7” (350 mm)
PESO MÉDIO: 2,5 kg
FOTOS ILUSTRATIVAS:

2. COMPONENTES DE SKATES
ITEM

QUANTIDADE

DESCRIÇÃO DETALHADA

2.1

20 KITS C/ 4

RODA PARA SKATE, com as seguintes características:

UNIDADES




MATÉRIA-PRIMA: Poliuretano
FABRICAÇÃO: fundido
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DIMENSÕES:
o Diâmetro: 53 mm
o Espessura: 30 mm
o Área de contato: 17 mm (aproximadamente)
Dureza: 100A
Jogo com 4 rodas
COR: AZUL
ACABAMENTO: sem necessidade de estampa
FOTOS ILUSTRATIVAS:

Fonte: M.Surb
2.2

12 KITS C/ 4

RODA PARA SKATE, com as seguintes características:

UNIDADES











MATÉRIA-PRIMA: Poliuretano
FABRICAÇÃO: fundido
DIMENSÕES:
o Diâmetro: 53 mm
o Espessura: 30 mm
o Área de contato: 17 mm (aproximadamente)
Dureza: 100A
Jogo com 4 rodas
COR: AMARELA
ACABAMENTO: sem necessidade de estampa
FOTOS ILUSTRATIVAS:

Fonte: Ebay
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2.3

12 KITS COM 2

EIXOS (TRUCKS) DE SKATES, com as seguintes

UNIDADES

características:









MATÉRIA-PRIMA: liga de alumínio (predominante)
COMPOSIÇÃO:
o Estrutura em liga de alumínio
o Eixo em liga de aço carbono;
o Porcas tamanho 8;
o Parafuso central em aço carbono de alta
resistência;
o Amortecedor Injetado.
DIMENSÕES:
o Largura do T: 129 mm.
o Largura total (com eixo): Até 210 mm no máximo
o Altura: média, adequado para rodas entre 53 a 56
mm
Peso aproximado (cada truck): até 370 gramas.
Jogo com 2 trucks
FOTO ILUSTRATIVA:

Fonte: Ebay
2.4

20 KITS COM 2
UNIDADES

EIXOS (TRUCKS) DE SKATES, com as seguintes
características:



MATÉRIA-PRIMA: liga de alumínio (predominante)
COMPOSIÇÃO:
o Estrutura em liga de alumínio;
o Eixo em liga de aço carbono;
o Porcas tamanho 13 mm;
o Parafuso central em aço carbono de alta
resistência;
o Amortecedor Injetado.
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2.5

40 KITS COM 8
UNIDADES

DIMENSÕES:
o Largura do T: 139 mm.
o Largura total (com eixo): Até 210 mm no máximo
o Altura: média, adequado para rodas entre 53 a 56
mm
 Peso aproximado (cada truck): até 370 gramas.
 Jogo com 2 trucks
PARAFUSOS DE BASE PARA SKATE, com as seguintes
características:





Jogo contendo 8 parafusos PHILIPS e 8 porcas base 10
auto-travantes.
MATERIAL: aço carbono com cabeça plana, acabamento
oxidado anti-ferrugem
DIMENSÕES:
o Parafuso Philips: 1” (254 mm)
o Porca 10 mm
FOTOS ILUSTRATIVAS:

Fonte: Generation Bmx
2.6

40 KITS COM 4
UNIDADES

ESPAÇADORES PARA ROLAMENTOS DE SKATE,
com as seguintes características:






Jogo com 4 espaçadores
DIMENSÕES:
o Comprimento: 10 mm
o Diâmetro interno: 8 mm
o Diâmetro externo: 11 mm
MATERIAL: Liga de alumínio
FOTO ILUSTRATIVA:

Fonte: Monster Sports
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2.7

25 KITS COM 8
UNIDADES

ROLAMENTOS PARA RODAS DE SKATE ABEC 1,
com as seguintes características:














DIMENSÕES:
o Diâmetro externo: 22 mm (aproximadamente)
o Diâmetro interno: 8,30mm (aproximadamente)
o Largura: 7 mm (aproximadamente)
Classificação ABEC: ABEC 1
Composição: ferro fundido lubrificado.
Peso aproximado: 11 g (cada rolamento)
Cor Predominante: Prata
Cor Detalhe: Verde
Coroas retentoras das esferas com bloqueadores de poeira
e areia.
Produto Lubrificado
Superfície polida, para garantir maior durabilidade
Escudo removível para limpeza e lubrificação
Jogo com 8 rolamentos
FOTO ILUSTRATIVA:

Fonte: Monster Sports
2.8

25 KITS COM 8
UNIDADES

ROLAMENTOS PARA RODAS DE SKATE ABEC 5,
com as seguintes características:













DIMENSÕES:
o Diâmetro externo: 22 mm (aproximadamente)
o Diâmetro interno: 8,30mm (aproximadamente)
o Largura: 7 mm (aproximadamente)
Classificação ABEC: ABEC 5
Composição: ferro fundido lubrificado.
Peso aproximado: 11 g (cada rolamento)
Cor Predominante: Prata
Cor Detalhe: Vermelho
Coroas retentoras das esferas com bloqueadores de poeira
e areia.
Produto Lubrificado
Superfície polida, para garantir maior durabilidade
Escudo removível para limpeza e lubrificação
Jogo com 8 rolamentos
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FOTO ILUSTRATIVA:

Fonte: Wish
2.9

25 KITS COM 2
UNIDADES

PADS PARA SKATES 3 mm, com as seguintes
características:








MODELO: Reto Retangular
DIMENSÕES:
o Largura: 56 mm (aproximadamente)
o Comprimento: 78 mm (aproximadamente)
o Espessura: 3 mm
MATERIAL: PU resistente
Peso médio: 26 g o par
Jogo com 2 pads
FOTO ILUSTRATIVA:

Fonte: Tracker Skateboards
2.10

25 KITS COM 2
UNIDADES

PADS PARA SKATES 7 mm, com as seguintes
características:








MODELO: Reto Retangular
DIMENSÕES:
o Largura: 56mm (aproximadamente)
o Comprimento: 78mm (aproximadamente)
o Espessura: 7 mm
MATERIAL: PU resistente
Peso médio: 45 g o par
Jogo com 2 pads
FOTO ILUSTRATIVA:
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Fonte: Best Longboard Risers Guide

2.10

35

LIXA AUTOADESIVA PARA SKATES, com as
seguintes características:








DIMENSÕES:
o Comprimento:
84
cm
(840
mm)
(aproximadamente)
o Largura: 23 cm (230 mm) (aproximadamente)
o Espessura: 0,2 mm (aproximadamente)
Peso médio: 130 g
Alta resistência, impermeável e à prova de rasgões
Adesivo não descasca no calor ou frio extremos
Granulação em carbeto de silício
FOTO ILUSTRATIVA:

Fonte: Twenga

135

3. FERRAMENTAS PARA MONTAGEM
ITEM

QUANTIDADE

DESCRIÇÃO DETALHADA

3.1

10

CHAVE MULTIFUNCIONAL PARA MONTAGEM
DE SKATES, com as seguintes características:







COMPONENTES:
o Chave para porcas do parafuso de base: 10 (3/8”)
o Chave para porcas das rodas: 13 (1/2”)
o Chave para parafuso central: 14 (9/16”)
o Chave de fenda removível em L para Philips e
Allen.
o Chave Allen destacável de 5 mm Allen com
fixação magnética
o Lima, um raspador de Lixa e Ferro (eixo do truck)
– opcional
Fabricada em material de alta resistência
DIMENSÕES:
o Altura: 11 cm (110 mm) (aproximadamente)
o Largura: 10 cm (100 mm) (aproximadamente)
Peso aproximado: 140 g.
FOTOS ILUSTRATIVAS:

Fonte: SkaterHQ
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4. ESTRUTURA DO POSTO DE TRABALHO
ITEM

QUANTIDADE

4.1

8

DESCRIÇÃO DETALHADA
CADEIRA

CAIXA

GIRATÓRIA

COM

BACK

SYSTEM E ARO REGULÁVEL, com as seguintes
características:










Cadeira caixa giratória com back system e aro regulável
Assento e encosto feito com madeira compensada
reflorestada anatômica, com espuma injetada
Perfil em PVC.
Mecanismo com regulagem de altura a gás, estrela em
nylon, rodízios em nylon com duplo giro, coluna a gás
protegida com capa telescópica, ajuste de altura do
assento por meio de alavanca
Acabamento dos pés: com ponteiras externas de 30 x 50
mm de polipropileno rígido.
DIMENSÕES APROXIMADAS:
o Espuma encosto: 420 X 430 X 50 mm
o Espuma Assento: 420 X 460 X 40 mm
o Altura do piso ao assento: 65/75 cm
o Altura: 103 cm a 113 cm
o Largura total: 43 cm
o Profundidade total: 56 cm
FOTO ILUSTRATIVA:

Fonte: Visual Móveis para Escritório

137

5. MATERIAIS DE ARMAZENAGEM
ITEM

QUANTIDADE

DESCRIÇÃO DETALHADA

5.1

56

CAIXA GAVETEIRO PLÁSTICO BIN 1, com as
seguintes características:







Gaveteiro injetado em polipropileno (PP).
DIMENSÕES EXTERNAS:
o Altura = 5,0 cm (50 mm)
o Largura = 10,5 (105 mm)
o Profundidade = 10,0 cm (100
(aproximadamente)
Empilhável
Cor: Azul
FOTO ILUSTRATIVA:

mm)

Fonte: Marfinite
5.2

5

CAIXA GAVETEIRO PLÁSTICO BIN 3 com as
seguintes características:









Gaveteiro injetado em polipropileno (PP).
DIMENSÕES EXTERNAS:
o Altura = 7,5 cm (75 mm)
o Largura = 10,5 (105 mm)
o Profundidade = 18,0 cm (180
(aproximadamente)
Empilhável
Peso médio: 0,185 kg
Carga máxima aproximada: 1,6 kg
Cor
: Azul
FOTO ILUSTRATIVA:

Fonte: Marfinite

mm)
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5.3

36

CAIXA GAVETEIRO PLÁSTICO BIN 4, com as
seguintes características:









Gaveteiro injetado em polipropileno (PP).
DIMENSÕES EXTERNAS:
o Altura = 9,5 cm (95 mm)
o Largura = 13,0 (130 mm)
o Profundidade = 21,0 cm (210
(aproximadamente)
Empilhável
Peso médio: 0,2 kg
Carga máxima aproximada: 2,7 kg
Cor
: Azul
FOTO ILUSTRATIVA:

mm)

Fonte: Marfinite
5.4

26

CAIXA GAVETEIRO PLÁSTICO BIN 7, com as
seguintes características:









Gaveteiro injetado em polipropileno (PP).
DIMENSÕES EXTERNAS:
o Altura = 17,5 cm (175 mm)
o Largura = 22,0 (220 mm)
o Profundidade = 34,0 cm (340
(aproximadamente)
Empilhável
Peso médio: 0,89 kg
Carga máxima aproximada: 13,5 kg
Cor
: Azul
FOTO ILUSTRATIVA:

Fonte: Marfinite

mm)
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6. EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO
ITEM

QUANTIDADE

DESCRIÇÃO DETALHADA

6.1

1

PALETEIRA MANUAL, com as seguintes características:














Composição principal: Aço carbono
Tipo da roda: Simples com diâmetro de 80 x 100 mm
com rolamento de blindagem dupla
Material da roda: Nylon
Posição do operador: Em pé andando
Capacidade de carga mínima: 2.200kg
Comprimento útil do garfo: 1150 mm
Elevação máxima: Elevação de 200 mm
Largura externa do garfo: 680 mm
Curso total: 120 mm
Altura do garfo abaixado: 80 mm
Diâmetro da roda direcional: 170 x 50 mm com
rolamento de blindagem dupla
Sistema de giro: Rolamento axial
FOTO ILUSTRATIVA:

Fonte: Loja Empinhadeiras
6.2

1

PALETE PBR 1, com as seguintes características:








DIMENSÕES:
o Comprimento: 1200 mm
o Largura: 1000 mm
o Altura: 145 mm (aproximado)
Capacidade Estática: 2500 kg
MATERIAL: madeira de pinus e/ou eucalipto
Toco 4 entradas
Movimentação: com paleteira e empilhadeira
FOTO ILUSTRATIVA:

Fonte: Bellaforma
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7. MATERIAIS DIVERSOS
ITEM QUANTIDADE
7.1

35

DESCRIÇÃO DETALHADA
CAIXA DE PAPELÃO CORTE E VINCO, com as seguintes
características:








Modelo: ondulado simples, tipo Corte e Vinco
MATERIAL: papel de alta resistência, espessura 3 ou 4 mm
DIMENSÕES:
o Comprimento: 840 mm
o Largura: 220 mm
o Altura: 130 mm
Carga mínima: 5 kg
Sem impressão/estampa
FOTOS ILUSTRATIVAS:

Fonte: Alibaba
7.2

6

Fonte: Cecipel Embalagens

CAIXA DE PAPELÃO SIMPLES, com as seguintes
especificações:








Modelo: ondulado simples
MATERIAL: papel de alta resistência, espessura 4 mm
DIMENSÕES:
o Comprimento: 840 mm
o Largura: 450 mm
o Altura: 400 mm
Carga mínima: 20 kg
Sem impressão/estampa
FOTOS ILUSTRATIVAS:

Fonte: Cecipel Embalagens

