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REALIDADE VIRTUAL E AUMENTADA NA INDÚSTRIA 

 

1. RESUMO 

 

Realidade virtual e aumentada é uma tecnologia inovadora em crescimento no 

Brasil, e nesta pesquisa buscou-se apresentar aplicações no setor industrial para 

simulação dos processos de manutenção, com objetivo de trazer melhorias na 

assertividade de processos e diminuição de custos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Os custos com manutenção e segurança são desafios para grandes empresas, 

pois a recessão do mercado não inibe esses custos, por conta há uma busca por 

alternativas que otimizam  os processos e agreguem valor ao negócio. 

Uma das opções encontradas para minimizar os problemas citados consiste na 

adesão da solução de Realidade Virtual e Aumentada, tecnologia que utiliza 

sistemas computacionais para produção e reprodução de objetos tridimensionais 

para simulação de ambientes no mundo virtual, como exemplo, reproduzir nesse 

ambiente uma máquina industrial com detalhes técnicos, treinando o operador no 

ambiente imersivo a realizar manutenções gerais deste equipamento, 

proporcionando assim maior assertividade quando necessário a aplicação real. 

Pensando em excelência operacional e desempenho competitivo, a aplicação 

deste projeto está associado a alguns pilares como: Promover capacitação de 

equipes em ferramentas de segurança, operação e manutenção, para garantir que 

os funcionários possam executar atividades de maneira segura, seguindo 

procedimentos e padrões de qualidade, além da redução de custos e recursos 

possibilitando o conhecimento teórico com experiências reais e práticas, estimulando 

mudanças comportamentais e culturais no ambiente organizacional.  

Partindo desta premissa, buscamos entender a aplicação da realidade virtual e 

aumentada nos processos de manutenção na indústria com o intuito de trazer 

segurança, confiabilidade e assertividade nos processos, e redução de custos 

operacionais, pois como cita Schier (2013), a separação dos gastos em despesas e 
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custos é essencial para se determinar o custo de cada processo produtivo, além de 

possibilitar a apuração dos resultados de produção em determinado período.  

 

3. OBJETIVOS 

 

Entender e aplicar essa tecnologia para viabilizar transformação operacional nas 

fábricas através realidade virtual e aumentada, de modo a evitar paradas de 

maquinas, aumentar de produtividade e obter a excelência operacional, mas o 

impacto que desejamos atingir é também de colocar a empresa em um patamar 

diferenciado no mercado, sendo referencia como indústria que investe em tecnologia 

pensando não só na economia, mas também na segurança de seus funcionários e 

na confiabilidade dos processos. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para realização deste estudo foi necessário estruturar de forma clara e concisa 

uma metodologia de desenvolvimento e desenho de solução seguindo algumas 

técnicas do ITIL como: Verificação do nível de serviço dentro da organização a ser 

aplicada, disponibilidade, fornecedores, catalogo de serviços, segurança da 

informação, capacidade, operação e serviço e big data. Para unir esses 8 pilares e 

fazer uma minuciosa avaliação dentro de cada requisito utilizamos artigos científicos 

pesquisas com fornecedores, centros de inovação e tecnologia (como InovaBRA, 

Oxigênio, CUBO Itaú, Google Campus, entre outros) e pesquisas de mercado como 

“O quadrante mágico do Gartner” para avaliação de maturidade da tecnologia. Foi 

preciso efetuar alinhamentos internos com o negócio de manutenção, como 

gerentes, coordenadores e consultores, chegando aos pilares de agregação de 

valor. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O primeiro passo para aplicabilidade desse projeto foi realizar um estudo 

aprofundado da tecnologia de Realidade Virtual e Aumentada, efetuar benchmarking 
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com indústrias que já utilizam a tecnologia, para verificar a real geração de valor ao 

negócio e com base nisso formular insights para mapear internamente a aplicação. 

O mapeamento interno começou em uma reunião com gerentes de possíveis 

áreas para implantação, realizando o levantamento de gastos para ter como foco 

inicial áreas com maior gasto, visando assim um retorno financeiro maior. Certo 

(2005) enfatiza que o administrador só toma decisões estratégicas e assertivas 

quando é capaz de analisar entender como as principais funções do negócio afetam 

a administração estratégica, ou seja, entender prioridades é essencial para tomada 

de decisão que afetará o negócio como um todo. 

Definida a área de implantação o foco foi realizar o levantamento de gastos, cotar 

com fornecedores especializados o desenvolvimento da solução para empresa, 

calcular o Payback de investimento e apresentar o Business Case para gestores 

com o overview da solução proposta. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

O Projeto tem viabilidade econômica, porque mapeando o gasto anual de 

Treinamento em Manutenção versus o custo de desenvolvimento da ferramenta o 

Payback será em 3 anos: 

Fornecedores 

tecnologia

Pagamento mensal 

estimado
Custo anualizado

Valor estimativo da 

contratação
Vigência

NEXO

BEENOCULOS

ERUGA

 R$                   18.881  R$                 226.578  R$                 453.155  24 meses 

Total de 

fábricas

Gasto anual 

manutenção

Spend em 

treinamentos

Economia anual 

estimada
PayBack

60  R$           10.000.000  R$             1.200.000  R$                 146.845 3

COTAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO RV e RA

MAPEAMENTO CUSTOS DE MANUTENÇÃO

 
Mapeamento de Gastos e Ganhos com implantação de Realidade Virtual e Aumentada. 
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