Pequenos avançam no caminho da indústria 4.0
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cognitiva. analytics e intemct das
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Com duas lojas no bairro do
Brás, em São Paulo. o aracado de
roupas infami'i Urasrol foge à regra. H.íqualro anos intl"J,'fOU todo
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Garantir melhor qu.1lidade da
produçào. rcduiir o tempo de dc-

setwolvimento e lançamento de
novos prodmos, aumemar a tfi·
dêrKia do uso de recursos. diminuir os inclius de: desperdícios t:

v&abiliiar nO\'OS modelos de neg6cios slo desafios que têm tirado o

sono dos t:mpr..."t'ndcdon.-s. TC'cno-

tas para se atingir esses objetivos e
chegar à chamada indústria 4.0, n.1
q w.I a qw. lidade das inform:içón

tem pesodeouro.
"Em pouco tempo, todo ntg:6cio no planeta St:tomará um negócio de cL1dos. Isso implica uma
t r.msfonna('ào digital dentro das
t'mpresa~t. afirma Ronaldo Lrmos.
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para o Brasil ~~ preocupante que
20% dos dirigentes de empresas
brasileiras, segundo pt-squisas.

nào pbncj;un bzer nada nessa di·

Marina Pl!reira, da GSC tecnologias digitais ainda são pouco exptoradas

indústria é o S(_'loc mais autwnati·
zado(0,26).Comércioescrviçosal·
cançaram 0,19. Na média, o país
lcm um índiccdc0,22dcautom.a·
~o cm su as empl\':S;l.S. "Estamos
engatinhando no que dii rtspeito
à indústria 4.0, que soma 1ttnologias rlSicasedigitais·. dit Marina
~n.- i ra. gm:nte de r&D da GSI.
" 'o Brasil 1cmososdois<J1:trcmos:
algumas e mpresas de grande por·

foi radicaLCom;;i;;idoçloda tcm.ologia RAD C":m mais de 1.5 milhão
de peças por loja. os 40 checkoulS
St' transfonnara m cm cinco p<w·
tais de leitura RFID. o quadro de
runcionãrios caiu para 30e o pro«SSO dC': id tntificaç.\o, t mbalagem
e entrega de romancio diminuiu
dc53para 14 minutos.
As chamadas C"tiquC'l.aS inteli·
gt- nles, que acwnulam infonn.11·
ções do produto, permitind o St'U
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r('\"ão,colocandoem risco a longe·
vKladedcseus ncgócios."
A pK"OCUpaçào faz sentido. Es·
todo ícitopt'laGSI Brasil ·Associação Brasileira de Aulomação rC\•ela
que o uso de ll'Cnologias digitais
na indústria brasik-ira f pouco explorado. Em uma escala de O a I, a

o seu sistema de estoque com a
ajudii da tttnologia RllO (idC" ntifi·
cação por radiofrequência). Sem a
tcamlogia, a empresa h:v;n1a 54
minutos para bipar 280 peças no
código de barras.embalarC' entre·
!,"11 o rumando no caixa. Eram 40
chttkouts de código de barras. 90
funcionários na C'll:p«liçãoC'o pron:sso. lcnto e pouco produtivo. "O
c.'Cnário cn complao·, diz Sergio

Gambim, íundador da rrag e res·
ponsá\<cl pela implantação da»
lução de RRD. "Longas fil as~ íor·
mavam, alguns cliC":nlt'S doistiam
da compra. A empresa tinha um
l'SpaÇO grande, m lumc d e produ·
tos.clientes fiéis, mas faltavaefi·

ciência no ched:out•. A mudança

ao longo de toda a
cadtia. são apenas uma das ferra·
mentas disponí~is para a indús·
tria 4.0. Hli uma infinidade de ou·

lras possibilidades. entre elas, a
impress.'lo 3 0 . A tccno)ogia tem
c:ncontrado espaço cm gigantes

do mercado, como a Merctdes
Bens do Brasil - onde gerou ttonomia dl· 72Sna produção de prot6tipos- e nas pt-qucnas e m(-dias
C"mprews. a exemplo da gaúcha
f>EEL l'rojetos de Produtos. espe·
cializada cm moldl'S para a cadeia
dedesc1wolvimentodeprodutos.
Abena hádois anos,em Esteio,
RS, a empresa i1n...-stiu RS400 mil
cm uma imprcssoraJDpara pro·
duç3o de moldes impressos.
"Viajamos :ué a Alemanha para
ronferir os bcncficios que .a mu·
dança traria para o nosso ncgó·
cio", afirma Cri5tian Mello, sócio·
diretor. "Percebemos que íuncionaria. e m bora ainda fosse uma
tecnologia muito nova.·0s rnul-

lados, segundo o empresário, su·
perua m as expectativas. O tem·
po de produção dos moldes im·
prcssos forn m reduzidos pela
metade e os custos para valida·
ção do projeto, antC"S d ivididos
em t rêsetapas.,aopre('ode RS 15
mil .11 R$ 20 mil cada uma. prati·
camcnlc zeraram. em raz.io de
IOOlda apr0 \'3Çâodo produto já
no protóti po.
Para Andl'rson Soares, diretor

da Stratasys, cspeciatita cm lec·
nologia aditiva aplicada, as em·
presas., principalmente as de pequeno e ml-dio porte, ainda n.30
perceberam o quanto a no\'3
ll'cnologia pode mudar a rcali ·
dadl· do nl-gócio. "~ possíwl cn·
1regar um protótipo na rase con·
ceitual do produ 10 com tC"xt ura,
cores e resistência do produto fi.
nai-, d iz. "Há economia de tem·
pode cerca de 60%: de custos. na
casa dos 70$, além de ganho de
produth<idade e eficiência, por·
que se tem o produto nas mãos
antC"S da manuíatura.· SC'gundo

ele, o maior uso da tl-cnologia
JD no Brasil se dá cm processos
de manufatura de íerramentas
que ajudam na mo1u agem do
produto. como moldl'S. protóti·
pos, fuadores e pt"Ças de reposição para a linha de produção. "O
próximo passo scr.5 a sua adoç.50
para fabrica r o produto final ",
afirma.

