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Resumo 

No mundo contemporâneo, o avanço tecnológico está cada vez mais dinâmico. 

Buscando se manter como uma grande potência no setor, a Titan Pneus 

investe fortemente na automação de suas máquinas evitando a perda de 

produtividade, falhas humanas e melhoria no processo visando a qualidade. 

Baseado na premissa de evolução industrial, este estudo busca explicar a 

justificativa que a empresa Titan Pneus automatizou os seus equipamentos e 

os efeitos causados para a empresa, os funcionários e o mercado. 

 

Introdução 

As empresas vêm cada vez mais investindo fortemente na automação e otimização 

das suas linhas de processo, visando o aumento da produtividade, diminuição de 

tempo ocioso, redução de custos de produção. Baseado neste fundamento surgiu a 

pergunta chave para a criação deste artigo “por que a Titan Pneus Brasil Ltda 

automatizou os seus equipamentos? ”.  

Segundo Euripedes (2007), automação é uma palavra utilizada para definição de 

controle automático, isto é, ações que não dependem da intervenção humana. Trata-

se de uma tecnologia composta de três campos: a Eletrônica responsável pelo 

hardware, a Mecânica na forma de dispositivos mecânicos e a Informática 

responsável pelo software que irá controlar todo o sistema. 

Com o aumento do ritmo de mudanças internas e externas, as empresas estão cada 

vez mais entendendo que necessitam de formular e implementar estratégias com o 

objetivo de se adequar ao máximo as exigências dispostas do mercado. E baseado 

nesse conceito, define-se a automação como o processo de automatização das 

máquinas que reduz ao máximo o número de intervenções humanas no processo 

produtivo e agregando no seu lugar o processo de utilização de sistemas de controle 

(TAHATA,2010). 

Conforme Yamaguchi (2006) a automação trata-se de qualquer tipo de sistema onde 

baseado ou não em computadores, seja capaz de substituir o trabalho humano de 

forma a potencializar a capacidade de realização do trabalho com o mesmo recurso 

humano através desse sistema. 



 

Com o projeto de automação a Titan Pneus também agregou valores ao seu 

controle de qualidade. Assim, a mudança pôde contribuir com o controle de falhas 

no processo de vulcanização dos pneus, identificando toda não conformidade e 

armazenando essas informações em um banco de dados. 

 

Objetivo Geral 

Entender a automação industrial, no processo de fabricação de pneus da empresa 

Titan Pneus do Brasil e os efeitos causados após sua implementação. 

 

Metodologia 

Este presente foi elaborado em um estudo de caso de uma empresa de pneus e 

para entendimento dos parâmetros de qualidade e produção, foram realizadas 

análises de relatórios de produtividade da companhia e adotadas pesquisas 

bibliográficas como consultas em livros, páginas de internet e teses de mestrado 

para fundamentar o tema abordado. Serão usadas, Ferramentas de Produção e 

Qualidade no estudo e pesquisa, com a finalidade de definir, analisar, mensurar e 

propor uma solução para os problemas que interferem no desempenho da 

fabricação, dentro de uma metodologia. 

De acordo com Severino (2007), a pesquisa bibliográfica é aquela que se realizam a 

partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos 

impressos, como livros, artigos, teses, site, etc. 

 

Referencial Teórico 

O presente artigo tem como objetivo compreender o processo de automação 

industrial de prensas vulcanizadoras de pneus da empresa Titan Pneus, cuja 

visão do time estratégico da empresa é de aperfeiçoar sua linha de produção, 

aumentando a produtividade sem deixar de observar todas as especificações 

de fabricação de seus produtos referentes à qualidade, obtendo menor custo 

de manutenção e produção de seus maquinários, agregando tecnologia e 

padrão aos equipamentos da empresa, sanando problemas técnicos e 



 

alcançando um grande resultado com relação ao custo do produto no final do 

processo. Por diversas questões, a empresa sempre aplicará melhoria contínua 

dos sistemas de processos, objetivando o seu desempenho, eficiência 

energética, rentabilidade, segurança e confiabilidade. 

A necessidade de encontrar tais soluções ótimas em um problema vem, 

principalmente, da finalidade extrema de qualquer projeto de uma solução para o 

custo mínimo possível de fabricação, ou para a confiabilidade máxima possível. 

(RODRIGUES,2005). 

 

Resultados Esperados 

Preliminarmente nota-se que a iniciativa de automação das prensas proporcionou 

identificar os fatores que interferiam na praticidade de identificação de falhas e 

defeitos, a satisfação dos colaboradores no momento de identificar uma 

oportunidade no processo com mais facilidade já que o IHM (Interface Homem 

Maquina) lhe proporciona tal comodidade. E o armazenamento de informações que 

ficam na memória para rastreamento de algum produto que eventualmente venha 

apresentar falha em campo. 
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