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1. RESUMO 

 A indústria 4.0 terá impactos diversos. Podemos citar algum deles, tais como: 

ganhos de produtividade, substituição do trabalho por capital e retornos crescentes 

de escala. No Brasil, ainda se ensina, nas universidades, administrar a produção ou 

o “chão de fábrica” pelos fundamentos de capacidade, onde todo o sequenciamento 

é atribuição do gestor de fábrica. Os algoritmos de sequenciamento de ordens de 

produção é algo complexo para ser atribuição da cabeça de uma pessoa, quanto 

mais máquinas e mais itens a manufatura processar mais complexa é a sua gestão. 

Os fundamentos da indústria 4.0 não tolera atrasos, trabalha dentro de fundamentos 

de capacidade finita e as ordens de produção, são sequenciadas por sistemas de 

planejamento especialistas que dominam os algoritmos de programação. Além disto 

a manufatura é acompanhada em tempo real por sistemas de coleta de dados, 

integrando os recursos da manufatura com os recursos cibernéticos, com máquinas 

se comunicando com máquinas M2M (Machine-to-Machine). 

Palavras-chave: Industria 4.0, produtividade, cibernéticos, sequenciamento, 

máquinas 

 

2. INTRODUÇÃO 

 Com o crescente aumento da necessidade de interoperabilidade (capacidade 

de um sistema de se comunicar de forma clara com outro sistema, sendo estes 

semelhantes ou não) e conectividade ao redor no planeta, torna-se cada vez mais 

comum a utilização de ferramentas online, não apenas do ponto de vista tecnológico 

pessoal ou comercial, mas também a utilização desse tipo de ferramenta na indústria 

para tornar o processo fabril cada vez mais ágil, fácil e confiável. O conceito de 

Indústria 4.0 surgiu na feira de Hannover em 2011, com uma proposta simples: 

conectar máquinas, sistemas e pessoas ao processo produtivo, para assim permitir 

melhorar a comunicação da produção, a utilização de recursos, menor margem de 

erro e de uso de matérias primas [1]. A ideia desse projeto é utilizar os conceitos e 

aplicações da indústria 4.0 em uma indústria de máquinas extrusoras para corrigir 

seus problemas de produtividade e informação. 
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Os problemas existentes são, índice produtivo de 30%, máquinas com baixa 

confiabilidade, set-up demorado, retrabalhos, manutenção e processos. Com todos 

esses problemas no cenário atual a empresa acaba tendo um alto índice de atrasos. 

Com o mercado industrial evoluindo a passos largos, torna-se uma tarefa 

complicada a avaliação de sistemasineficiente e improdutivo,por isso será utilizado 

novas tecnologias que, inevitavelmente, terão de ser inseridas no contexto das 

empresas a fim destas continuarem a ser competitivas dentro do mercado [2]. 

O principal fator motivador deste projeto é transformar a metodologia científica 

que engloba os conceitos de indústria 4.0 em um sistema com utilização prática para 

a empresa poder evoluir seus serviços de forma rápida e fácil [3]. 

3. OBJETIVOS 

Temos como objetivos nesse projeto desenvolver um sistema de manufatura 

que torne a empresa altamente produtiva e moderna em todo o seu fluxo de 

processos e operações utilizando fundamentando e aplicando conceitos de indústria 

4.0. 

3.1 Objetivos específicos 

• Modernizar a empresa  

• Eliminar os desperdícios; 

• Produzir com rapidez e qualidade; 

• Acabar com os atrasos; 

• Aumentar o lucro. 

4. METODOLOGIA 

Este estudo de caso, de natureza aplicada e caráter exploratório, segue as 

orientações metodológicas do estudo de caso. Analisar alguns aspectos essenciais 

como tendência, a formulação de teorias, realização de estudos, coleta de dados e 

na manifestação da necessidade de dispor os problemas a serem estudados e as 

soluções a serem desenvolvidas dentro de seu contexto e de descrevê-los a partir 

dele. 
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5.  DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento desse projeto iniciou-se após uma reunião com o novo 

diretor industrial da empresa que apresentou suas ideias sobre indústria 4.0, assim 

tivemos o desafio para estudar e conhecer sobre o assunto, pesquisando meios 

tecnológico existente que possa ser incorporado a manufatura 4.0, foi possível 

canalizar os esforços e filtrar apenas conteúdo útil para esse  projeto .  

6.  RESULTADOS PRELIMINARES 

Após todas essas mudanças realizadas houve um aumento significante no 

índice de produtividade OEE (Overall Equipament Effectivences), que antes era de 

30% passou a ser de 50% o objetivo é chegar aos 90%. Um sistema de 

planejamento da produção foi integrado ao mrp existente assim todo o planejamento 

e sequenciamento da produção passou a ser realizado através desse sistema 

chamado Vdois, que disponibilizará informações em tempo real do andamento de 

cada ordem de fabricação, assim garantindo que as peças sejam feitas em seu 

devido tempo, eliminando os atrasos.  
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