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RESUMO
A Indústria 4.0 é uma realidade e tem mudado a rotina dos negócios e das pessoas
de forma positiva há alguns anos. Para ilustrar tal mudança e como essas mudanças
afetam o dia a dia, o presente trabalho realizou o diagnóstico atual da instalação de
ferramentas da Indústria 4.0 na área industrial, mais especificamente internet das
coisas (IOT) de uma indústria química que fabrica aditivos químicos para alimentação
localizada na região metropolitana de Campinas - São Paulo. Foi realizada uma
pesquisa-ação, no sentido de verificar o grau de implementação de ferramentas como
o IOT na empresa e realizadas propostas e melhorias no intuito de aumento de
produtividade. Os resultados principais do projeto foram o mapeamento de processos
feito há muitos anos com baixa implementação tecnológica, implementação de
sistemáticas de controle mais ágeis, com alto nível de digitalização, redução de tempo
necessário para obtenção de dados de processos, além de redução de uso de papel
nos processos de planejamento de produção, apontamento de paradas de produção,
manutenção corretiva e checklist de expedição de produtos.

Palavras-chave: Indústria 4.0; IOT; Power apps; Programação low code.

ABSTRACT

Application of low code tools for automation of input and
processing of data in the chemical additives industry for
zootechnical use
Industry 4.0 is a reality and has been positively changing businesses and people´s
routine for years now. To illustrate how those changes affect our daily life a diagnosis
was carried out to understand the current implementation level of Industry 4.0 tools,
more specifically Internet of the things (IOT) in a chemical additive industry in the region
of Campinas, São Paulo. A research-action was done in order to verify the
implementation level of IOT and proposals and improvements were made to increase
productivity. The main results of this project were the mapping of the process done for
many years with low technological level, implementation of more agile controls with a
higher level of digitalization, time reduction on process data gathering, as well as
reduction on the use of paper on the processes: production planning, downtime data
entering, corrective maintenance and material outbound to customers checklist.

Key words: Industry 4.0; IOT; Power apps; Low code programming.
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1 INTRODUÇÃO
A população mundial cresce continuamente, aumentando a cada ano a
demanda por alimentos. Para atendimento dessa demanda crescente, empresas
ligadas direta ou indiretamente à cadeia de alimentos são cada vez mais importantes
para a sociedade. Diretamente envolvidos com a fabricação de alimentos estão os
produtores de grãos, frutas, legumes, vegetais e proteína animal e de forma indireta,
existem os produtores de aditivos químicos para melhorar a disponibilidade e
aumentar a produtividade e qualidade dos produtos buscando suprir a sociedade com
quantidade e qualidade suficientes de alimentos.
A melhoria da eficiência no processo produtivo na indústria de alimentos se
tornou essencial para o aumento da produtividade. Dados da Agência Brasil apontam
que o faturamento da indústria de alimentos foi de US$144 bilhões em 2020
considerando tanto as exportações quanto o mercado interno. Esse número
representa um decréscimo de 12,7% quando comparado a 2019 e perfaz 10,5% do
PIB do Brasil em 2020 (Agência Brasil, 2021). O decréscimo se dá basicamente pela
desvalorização do real frente ao dólar.
De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), em
2020 a indústria química brasileira faturou US$ 101,7 bilhões, ou aproximadamente
R$ 528,8 bilhões. Desse montante, US$ 44,1 bilhões ou R$ 229,3 bilhões são de
produtos químicos de uso industrial, onde se enquadram os produtos direcionados
para a indústria de alimentação humana ou animal.
Dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI,2020), mostram que a
Indústria 4.0 está transformando o processo produtivo em novos processos e
alterando os modelos de negócios, o que afetará futuramente, de forma direta, a
competitividade das empresas que não conseguirem se adaptar a essa nova realidade
de mercado. A implementação da indústria 4.0 é de extrema importância para o
desenvolvimento industrial do Brasil, com ganhos de competitividade que podem
diminuir as diferenças produtivas do setor industrial brasileiro, comparada ao de
países desenvolvidos.
Os pilares da Indústria 4.0 estão baseados em conceitos de big data, robótica
avançada, computação em nuvem, impressão 3D, inteligência artificial, sistemas de
conexão máquina-máquina, sensores, atuadores e softwares de gestão avançada de
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produção, que impactam o processo de produção industrial, o desenvolvimento de
produtos e os modelos de negócio na indústria (CNI, 2020).
O desenvolvimento de soluções internas nas empresas tem contribuído de
forma significativa com a necessidade cada vez maior de rapidez ao acesso de
informações para tomada de decisão. Dentre essas soluções, a programação low
code, que consiste no desenvolvimento de ferramentas como aplicativos, ou
programas com baixa codificação, permite a implementação de soluções, sem
necessidade de mão de obra especializada de profissionais de tecnologia da
informação.
Esse tipo de desenvolvimento apresenta vantagens estratégicas ao negócio
como, por exemplo, a obtenção de dados em tempo real e o seu processamento de
forma ágil para apoiar a tomada de decisão.
Esta dissertação realiza um diagnóstico atual de uma empresa do setor de
aditivos químicos para alimentação animal, localizada na região de Campinas, no
estado de São Paulo.
Destaca-se que a sistemática atual de coleta de informações de produção e
paradas baseia-se em formulários impressos e posterior compilação para gerar
indicadores em períodos de tempos pré-determinados, o que não possibilita a tomada
de ações no momento exato em que ocorrem desvios no processo produtivo.
Por meio da compilação de dados obtidos no processo produtivo atual, será
proposto um projeto para implementação de ferramentas que permitam apontamentos
e controles em tempo real de dados de eficiência.
Neste sentido, a dissertação propõe soluções para quatro processos existentes
na empresa, a saber: programação diária de produção, apontamento de paradas e
tempos de produção, abertura e acompanhamento de formulários de manutenção
corretiva e checklist de carregamento de caminhões.
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
A presente dissertação investiga pontualmente os impactos causados pela
indústria 4.0 em uma empresa do setor de aditivos para alimentação animal.
O objetivo geral deste trabalho é a realização do estudo para implementação
de ferramentas de controle em tempo real de planejamento de produção,
apontamentos de produtividade, tempos de parada e desempenho de equipamento
de fabricação de mistura de pós utilizados como aditivos em uma empresa da indústria
química.
2.2 Objetivos Específicos


Realizar o diagnóstico da empresa sob estudo, relacionado ao estágio de
desenvolvimento de ferramentas utilizadas para o auxílio da automatização
de processos de planejamento, produção, manutenção e logística;



Propor diretrizes para o desenvolvimento de ferramenta de programação e
apontamentos de produção, controle de manutenções corretivas e checklist de logística, utilizando sistema em nuvem;



Propor diretrizes para o desenvolvimento de aplicativo que seja executado
em celulares e desktops, que realize a integração entre a ferramenta de
programação de produção e painéis de indicadores (dashboard);



Propor a integração dos aplicativos gerados com ferramentas de
programação de produção de forma a alimentar em tempo real, gerando
estatísticas de produtividade dos equipamentos.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1 Indústria Química
A indústria química exerce grande importância no desenvolvimento econômico
de diversos países no mundo, sendo no Brasil um dos maiores setores da economia,
se posicionando entre os 10 maiores do mundo. O brasil é país com cenário totalmente
favorável ao desenvolvimento do setor, visto ter matéria-prima em abundância,
espaço territorial suficiente, incentivos fiscais e mão de obra qualificada.
De acordo com a pesquisa realizada pela PwC (2019), o Brasil, no ano de 2011,
ocupava o 6º lugar no ranking mundial de indústrias químicas, contando com um
faturamento anual de US$ 157 bilhões, o que correspondia a 3,1% do faturamento
mundial. A Tabela 1 apresenta o ranking mundial de acordo com a pesquisa.
Tabela 1 - Ranking mundial da indústria química

Fonte: PwC (2019).

O faturamento da indústria química brasileira vem apresentando crescimento
anual médio de 12,4% do faturamento em reais, porém sem grandes variações desde
2008, conforme pode ser verificado no gráfico da Figura 1.
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Figura 1 - Evolução do faturamento da indústria química

Fonte: ABIQUIM, 2020.

Por outro lado, em dólares a variação é negativa (14%), parte em função da
desvalorização da moeda nacional e em parte pela perda de competitividade da
indústria nacional. Trata-se de um setor que enfrenta desafios de ordem econômica,
tecnológica, social e ambiental. Observa-se um crescimento de importação de
produtos químicos, 13% maior que o percentual de exportação desse tipo de produto,
conforme a Figura 2.
Figura 2 - Importação e exportação de produtos químicos pelo Brasil

Fonte: PwC (2019).

Sthel e Loureiro (2018), por sua vez, sustentam que a indústria química possui
grande potencial para absorver as novas tecnologias. Após a industrialização e a

17

indústria à base de carvão (Indústria Química 1.0), o surgimento da petroquímica
(Indústria Química 2.0) e o fenômeno da globalização e da especialização dos
produtos químicos (Indústria Química 3.0), a indústria química está inserida em um
novo contexto, conhecido como Indústria Química 4.0, caracterizado pela digitalização
de seus processos e no desenvolvimento de sistemas mais sustentáveis e integrados
ao longo de toda sua cadeia de produção.
3.2 Indústria de aditivos Químicos de uso Zootécnico
3.2.1 Aditivos Zootécnicos
Segundo Sindirações (2020) O mercado de aditivos de uso zootécnico
apresentou crescimento de 4,5% no ano de 2019, o que significa um crescimento
equivalente ao dobro do previsto no relatório Focus, do Banco Central.
Já a estimativa de crescimento da indústria de alimentação animal, onde esses
aditivos são utilizados é de 4,1%, com um montante de 75 milhões de toneladas. Neste
mesmo ano, o PIB – produto interno bruto do Brasil cresceu apenas 1,1%.
De acordo com Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2020), os
aditivos zootécnicos são substâncias destinadas a contribuir com o desempenho
animal.
Dentre os principais aditivos estão:
a. Aditivos digestivos: facilitadores de digestão dos alimentos ingeridos, como
enzimas com propriedades catalíticas específicas;
b. Equilibradores da flora: Atuam positivamente no trato digestório, pela formação
de colônias, ou substâncias quimicamente definidas. Neste grupo existem os
probióticos, prebióticos e acidificantes;
c. Melhoradores de desempenho: Melhoradores de produtividade em geral;
d. Outros.
Os aditivos acima passam por registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), dependendo de sua função ou efeito no organismo do animal.
Para registro do aditivo, é necessário o descritivo de processo por meio de fluxograma,
com a síntese química aplicada no processo, filtragem ou qualquer outro processo
que determine as características finais do aditivo. A legislação para registro e uso
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destes produtos encontra-se disciplinada no regulamento aprovado pelo Decreto
6.296, de 11 de dezembro de 2007, Instrução Normativa 13 de 30 de novembro de
2004 e Instrução Normativa 15, de 26 de maio de 2009.
Os aditivos zootécnicos, de acordo com suas funções e propriedades deverão
ser classificados em categorias e grupos funcionais, conforme disposto na Instrução
Normativa 13. Os aditivos são em sua grande parte ingeridos pelo animal quando
utilizados em rações, permitindo assim a sua digestibilidade.
3.3 A evolução histórica do setor industrial
A inovação na indústria passou por diferentes fases, consideradas como
Indústria 1.0 a 4.0. Conforme Atoche (2007), a indústria 1.0 se refere à primeira
revolução industrial. É marcado por uma transição dos métodos de produção manual
para as máquinas através do uso de energia a vapor e água. A implementação de
novas tecnologias levou muito tempo; portanto, o período a que se refere é entre 1760
e 1820, ou 1840 na Europa e nos EUA.
Bowman e Ambrosini (2007) destacam que seus efeitos tiveram consequências
sobre a manufatura têxtil, que foi a primeira a adotar essas mudanças, bem como a
indústria siderúrgica, a agricultura e a mineração, embora também tivesse efeitos
sociais com uma classe média cada vez mais forte. Também teve um efeito na
indústria britânica na época.
Já sobre a Indústria 2.0, Brandenburger e Stuart (1996) destacam que a
segunda revolução industrial ou mais conhecida como revolução tecnológica é o
período entre 1870 e 1914. Foi possível com as extensas redes ferroviárias e o
telégrafo que permitiam uma transferência mais rápida de pessoas e ideias. Também
é marcada pela eletricidade cada vez mais presente, que permitiu a eletrificação da
fábrica e a moderna linha de produção. Atoche (2007) destaca que é um período de
grande crescimento econômico, com aumento de produtividade. No entanto, causou
um aumento no desemprego, pois muitos trabalhadores foram substituídos por
máquinas nas fábricas.
Cândido (2011) em sua pesquisa discute sobre a terceira revolução industrial
ou Indústria 3.0 que ocorreu no final do século 20, após o final das duas grandes
guerras, como resultado de uma desaceleração da industrialização e do avanço
tecnológico em comparação com os períodos anteriores. É também chamado de
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revolução digital. Segundo a autora, a crise global em 1929 foi um dos
desenvolvimentos

econômicos

negativos

que

surgiram

em

muitos

países

industrializados desde as duas primeiras revoluções. A produção do Z1 (calculadora
mecânica acionada eletricamente) foi o início de desenvolvimentos digitais mais
avançados.
Costa (2011) destaca que isso continuou com o próximo progresso significativo
no desenvolvimento de tecnologias de comunicação com o supercomputador. Nesse
processo, onde houve amplo uso de tecnologias de computador e comunicação no
processo de produção.
Para Costa (2013) existem forças gêmeas em ação, alimentando-se uma à
outra. Enfrentam-se atualmente maiores perturbações e um ritmo crescente de
inovação. Estes estão em constante combinação, adicionando incansavelmente nova
forma ao nosso futuro. Na verdade, está-se vivenciando um período muito
revolucionário.
Para McAdam (2000) os dias da simples inovação de produtos estão
diminuindo. É através da quarta revolução industrial (também conhecida como
Indústria 4.0, que a tecnologia, o talento e os novos ecossistemas de inovação estão
surgindo - criando maior complexidade nas ofertas finais de inovação. A automação e
a tecnologia inteligentes estão alimentando essa nova revolução industrial. E esse
ritmo de mudança sem precedentes depende cada vez mais de plataformas
colaborativas para obter o resultado: inovações mais radicais.
Segundo Costa (2011) organizações de todos os lugares estão enfrentando
crescente pressão para passar de modelos de negócios centrados no produto para
novos modelos focados na criação e captura de diferentes fontes de novo valor. Como
resultado, a inovação está se tornando mais complexa.
No centro dessa transformação está a quarta revolução industrial. Aquela em
que se está adquirindo novos conhecimentos e entendimentos. E oferecendo um
potencial muito diferente para a construção de novos modelos de negócios, produtos,
serviços e soluções sociais. Muitos fabricantes ainda estão nos estágios iniciais desta
quarta revolução.
Uma quarta revolução industrial na manufatura, traz uma perspectiva
totalmente nova à indústria que pode colaborar com novas tecnologias para obter o
máximo de produção com o mínimo de recursos utilizados na fabricação. A Indústria
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4.0 é um projeto alemão que uniu a fabricação com tecnologia da informação
(KAMBLE; GUNASEKARAN; GAWANKAR, 2018).
Para Albertin et al. (2017), a adoção de uma abordagem da Indústria 4.0
fornece os meios para avançar nas mudanças, onde os fabricantes estão
reinventando seus modelos de negócios para se concentrar em serviços de valor
agregado e entrar em novos mercados geográficos ou segmentos de mercado
adjacentes. As fábricas equipadas com a indústria 4.0 têm o poder de aumentar a
produtividade e manter os custos baixos, garantindo qualidade e consistência nos
processos de fabricação em todo o mundo.
Assim, a automação na fábrica oferece aos fabricantes a capacidade de
transferir pessoal para atividades de maior valor agregado e fornece a base para
estender e expandir as ofertas de produtos e serviços à medida que procuram
expandir globalmente, a automação mantém a consistência do processo entre os
locais. Isso também permite que os fabricantes se concentrem no que fazem de
melhor para encontrar e refinar seu ponto ideal, colocando-os em uma posição mais
vantajosa, de assumir todos os trabalhos para os que a organização pode fazer bem,
enquanto obtém as melhores margens de lucro.
3.4 A Indústria 4.0
Pode-se descrever a evolução do setor Indústria e por consequência o
surgimento da Indústria 4.0 a partir de importantes marcos históricos:
●

Revolução mecânica que ocorreu nos anos 1780, ou primeira revolução;

●

Revolução com foco na elétrica nos anos 1870, ou segunda revolução;

●

Evolução da automação, como a terceira revolução por volta de 1969;

●

A partir dos anos 2000, houve grande evolução na inteligência artificial
e robótica, caracterizando a quarta revolução industrial.

Cada uma das revoluções teve um tempo de evolução próprio. Observa-se que
a quarta revolução, está acontecendo de uma forma mais rápida do que anteriores.
Na Figura 3 pode-se observar a velocidade da evolução desenvolvida em cada uma
das revoluções.
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Figura 3 - Evolução da indústria com as diferentes revoluções industriais

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio e Serviços (2020)

De acordo com Kagermann (2013) a indústria 4.0 traz ganhos de qualidade e
produtividade nos processos industriais, como planejamento, engenharia, produção e
logística, por incremento de agilidade com informações em tempo real em vários
estágios da cadeia, gerando otimização no uso de recursos e redução de custos.
No contexto da Indústria 4.0, segundo Kagermann (2013), já havia estudos e
implementações em indústrias na Europa em 2013. Na Alemanha, por exemplo, há
uma ampla aplicação de tecnologias com conceitos de indústria 4.0, com bons
resultados em produtividade. Já no Brasil, de acordo com o Ministério da Indústria,
Comércio e do Serviço (2020), apesar dos ganhos que se pode ter, ainda há muitos
desafios na implementação de tais tecnologias. Exemplos de aplicações são de
rastreio avançado de materiais em produção, dados compartilhados e processados
em tempo real dentro da empresa e até mesmo o rastreio até atingir o consumidor
final.
O termo I4.0 deriva da expressão alemã “Industrie 4.0”, tornou-se parte da
estratégia de alta tecnologia do governo federal alemão para 2020, sendo tido como
uma forma de alterar significativamente a forma de trabalho das organizações e as
relações da empresa com seus clientes (FRICKE & SCHÖNEBERGER, 2015;
GHOBAKHLOO, 2018; IMRAN & KANTOLA, 2019; SIMONS et al., 2017).
Este fenômeno é bastante recente e ainda não há consenso sobre esse
conceito, pois alguns autores utilizam de diversos nomes, como Manufatura Avançada
(ou Advanced Manufacturing), Manufatura Inteligente (ou Smart Manufacturing),
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Fábrica Inteligente (ou Smart Factory), Internet das Coisas ou (Internet of Things),
Internet de Tudo (ou Internet of Everything) e Internet Industrial (ou Industrial Internet),
para expressar o mesmo conceito (FONSECA, 2018). Como este fenômeno está no
início de sua existência, a maioria dos estudos é baseada na criação de modelos
conceituais (KAZANCOGLU; OZKAN-OZEN, 2018).
A maioria dos princípios e tecnologias que compõem a I4.0 já foram utilizados
na prática e vem sendo objeto de pesquisa por quase uma década (GHOBAKHLOO,
2018). Mesmo assim, as empresas enfrentam desafios significativos em relação à
implementação do conceito neste novo contexto digitalizado, tanto a nível
organizacional como tecnológico (CANETTA et al., 2018). Nas últimas décadas, os
pesquisadores que estudam as organizações passaram a reconhecer a necessidade
de explorar, simultaneamente, os termos "competências" e "Indústria 4.0"
Desse modo, o que se tem é que o cenário atual apresenta diversas
concepções que refletem uma realidade cada dia mais digital, transformando não só
o mercado de trabalho, mas, também, a forma como os processos são gerados no
ambiente industrial. Isso se deve ao fato de que se tem, atualmente, grande
quantidade de dados à disposição para dar suporte à tomada de decisão, seja ela
estratégica ou operacional.
A crescente participação de tecnologias de informação e comunicação no setor
de manufatura leva a novos requisitos de competência e perfis de competência
modificados (LENSING & FRIEDHOFF, 2018). Por isso, a atualização das habilidades
da força de trabalho pode contribuir para a futura proteção de sua competitividade no
mercado (DIMITRIS MOURTZIS, 2018).
A introdução das mais recentes tecnologias digitais e de automação na
manufatura está prevista para afetar significativamente os processos de trabalho e o
ambiente de trabalho (PINZONE et al., 2017). Com base no surgimento de novas
tecnologias que estão forçando as organizações de produção a aumentar a
flexibilidade, a eficiência e a qualidade, bem como a necessidade de novas estruturas
de funcionários, qualificações e competências (JERMAN, PEJIĆ BACH, &
BERTONCELJ, 2018).
A I4.0 abre novas oportunidades e as organizações devem considerar
complementaridades de seres humanos e computadores, para serem bem-sucedidos
no mercado e estabelecer estratégias organizacionais para melhorar os funcionários,
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concentrando-se em competências que não podem ser substituídas por máquinas
(KRAVCIK, WANG, ULLRICH, & IGEL, 2018). Neste sentido, a forma como as
empresas constroem e gerenciam competências individuais torna-se um fator-chave
no desenvolvimento de novos produtos e no seu sucesso em se adaptar às mudanças
do mercado (UBEDA, SANTOS, & NAGANO, 2017).
Em uma economia baseada no conhecimento, as competências tornaram-se
um recurso não material fundamental, com uma influência significativa no
desenvolvimento das empresas e na utilização hábil de novas tecnologias para criar
vantagem

competitiva

(GRACZYK-KUCHARSKA,

SZAFRANSKI,

GOLINSKI,

SPYCHALA, & BORSEKOVA, 2018).
Os escopos da atividade produtiva estão se alterando em termos de conteúdo
e novos tipos de trabalho estão sendo criados e, como consequência, novos requisitos
de habilidades estão previstos (PINZONE et al., 2017). Esse processo de
transformação não afeta apenas os sistemas de manufatura, mas também afeta
significativamente a natureza do trabalho, o que também altera as expectativas dos
funcionários da indústria (KAZANCOGLU & OZKAN-OZEN, 2018).
3.5 A Indústria Química 4.0
A I4.0 vem sendo comparada com as inovações técnicas que levaram aos
quase 200 anos de duração das primeiras revoluções industriais: (1) o campo da
mecanização, (2) o uso de eletricidade e (3) o início da digitalização (GHOBAKHLOO,
2018; OESTERREICH; TEUTEBERG, 2016). Na última década, as tecnologias como
sistemas ciber-físicos (cyber physical ou CPS) e Internet das Coisas (Internet of
Things ou IoT) lideraram a nova revolução industrial (KAZANCOGLU; OZKAN-OZEN,
2018).
No entanto, outras tecnologias surgiram e as empresas precisam formular uma
estratégia apropriada que auxilie seu planejamento para interagir com os
desenvolvimentos tecnológicos futuros (GHOBAKHLOO, 2018). Este fenômeno tornase uma resposta aos desafios atuais que surgem em ambientes de rápidas mudanças,
relacionados à transformação de processos causados pelo uso de novas tecnologias,
existentes e novas, que trabalham juntas levando a novas oportunidades para
empresas

(GRZELCZAK;

KOSACKA;

WERNER-LEWANDOWSKA,

2017).

A

evolução da Indústria Química 3.0 para a 4.0 fora sintetizada pelos autores na Tabela
2 a seguir.
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Tabela 2. Transição da Indústria Química 3.0 para Indústria Química 4.0

Impulsionadores da
transformação

Matéria-Prima

Tecnologia

Pesquisa

Estrutura corporativa

Indústria Química 3.0
Globalização &
Especialização
Fenômeno da globalização,
maior
concorrência
da
indústria química à base de
gás.
Aumento
do
uso
de
matérias-primas renováveis
e gás natural
Novos processos de síntese
e produção através de
biotecnologia e tecnologia
genética.
Estreita cooperação entre
pesquisas universitárias e
pesquisa orientada para
aplicações em empresas
Internacionalização
do
comércio e produção no
exterior, criação de parques
químicos.

Indústria Química 4.0
Digitalização
Revolução
digital,
sustentabilidade, proteção
climática.
Maior uso de dados, H2 de
energias renováveis em
combinação com CO2 na
produção de produtos
químicos básicos.
Digitalização
e
padronização
da
linguagem dos processos e
operações.
Descentralização de P&D
(Pesquisa
e
Desenvolvimento),
utilização de Big Data
Cooperação mais flexível
com seus stakeholders,
modelos
de
negócios
digitais, maior integração
entre seus departamentos.
Expansão do espectro da
criação de valor: o setor
químico
torna-se
um
fornecedor de soluções
extensivas e sustentáveis
para os clientes e o meio
ambiente.

Produtos
químicos
especializados orientados
para requisitos específicos
Produtos
do
cliente,
novos
medicamentos, substituição
de materiais tradicionais por
produtos químicos.
Proteção
ambiental
A sustentabilidade torna-se
integrada
à
produção,
um modelo abrangente e
Meio ambiente, saúde e
aumento da segurança do
um conceito inerente à
segurança
produto por meio de uma
indústria
revisão
ampliada
das
propriedades do material.
Fonte: Sthel e Loureiro (2018, p. 52).

As organizações que conseguirem recuperar o atraso se beneficiarão das
vantagens competitivas que estão disponíveis para os primeiros adotantes
(GHOBAKHLOO, 2018). O processo de desenvolvimento implementado por essas
empresas inclui diversos elementos, desde a definição de planos estratégicos até a
atualização de equipamentos e produtos, e a criação de novas habilidades
(CANETTA; BARNI; MONTINI, 2018).
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3.6 Mão de obra no contexto da Indústria 4.0
Alguns empregos tradicionais estão sendo substituídos por soluções
automatizadas, mas novos empregos aparecerão e serão baseados em novas
tecnologias que exigirão novas habilidades (BOLOGA et al., 2017). E enquanto este
fenômeno ocorre, também acarreta consideráveis perdas de emprego para os
colaboradores com baixos níveis de qualificação (FONSECA, 2018). Permanecem
lacunas significativas sobre como os perfis de emprego irão evoluir e quais tipos de
habilidades serão relevantes e demandadas na I4.0 (PINZONE et al., 2017).
Para lidar com os desafios relacionados à Indústria 4.0, as organizações
precisam adotar a visão baseada em competências, que as ajudará a identificar as
competências essenciais para desenvolver sua força de trabalho para atender às
necessidades atuais e futuras do mercado (IMRAN; KANTOLA, 2019).
Há uma necessidade crescente de profissionais capacitados para a nova forma
de trabalho que é mais digital e baseada em ferramentas mais modernas.
De acordo com Roland Berger Strategy Consultants (2014), no contexto da
Indústria 4.0, os robôs inteligentes operam de forma colaborativa com os seres
humanos, no qual sensores são utilizados para facilitar a interface homem-máquina.
Um exemplo da aplicação robótica na manufatura é a operação 24 horas/dia da planta
industrial com necessidade reduzida da presença humana durante os turnos.
3.7 Segurança da informação na Indústria 4.0
Explica-se que, no sentido mais amplo, o termo Internet of the things (IoT),
Internet das Coisas, engloba instrumentação não apenas conectada a redes locais,
mas também à internet. Nascimento (2018) explica que se trata de uma extensão da
internet capaz de conectar objetos, possibilitando que sejam remotamente
controlados. No âmbito da indústria química, a aplicação da IoT tem se mostrado
potencial no uso de controladores remotos das máquinas, por exemplo. Isso reduz
muito o custo com instrumentação, controle e mão de obra na operação das plantas.
Dessa forma, soluções de IoT têm sido amplamente fomentadas em diversos
setores, devido às suas perspectivas de mercado e benefícios associados, este
paradigma tem recebido muita atenção de governos, empresas e universidades em
todo o mundo. Desempenhando um papel importante e visando facilitar a integração
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de redes de sensores através de comunicações móveis, redes privativas ou internet,
para a gestão e controle de processos e dados (SFAR et al., 2018).
Todavia, é preciso lembrar os fatores que envolvem a segurança dos dados
quando o assunto é IoT. Em comparação com os sistemas de computação
tradicionais, esses sistemas têm mais vulnerabilidades inerentes e, enquanto isso,
podem ter requisitos de segurança mais altos. Sfar et al. (2018) afirmam que os
desafios de segurança da informação trazidos pela Internet das Coisas não podem
ser resolvidos com a formulação clássica de problemas e soluções de segurança,
fazendo-se necessário que suas peculiaridades sejam consideradas, destacando a
natureza onipresente da IoT.
Para Gonçalves (2018), o principal problema de segurança dentro dessas
indústrias é o próprio funcionário que ainda se encontra despreparado para lidar com
esse contexto de compartilhamento de informações, verificando-se ausência de
treinamento e problemas no processo operacional. Costa e Wunsch (2019) destacam
que essa questão de segurança no âmbito da indústria química se dá pelo
emaranhado de dados armazenados e compartilhados em tempo real.
Verissimo e Bissoli (2018) explicam que a indústria química tem atuado com a
integração de toda a cadeia produtiva a partir do uso de tecnologias, destacando uma
digitalização de toda essa indústria. Santos (2019) ainda destaca que existem
desafios para uso de tecnologias no âmbito da indústria química, demandando de
pesquisas constantes para que sejam verificadas formas de inovação nos processos,
mantendo a segurança dos dados e informações.
3.8 Programação via ferramentas low code
Low code é uma forma visual para o desenvolvimento de softwares e
aplicativos para computadores e celulares permitindo uma entrega rápida de
ferramentas e soluções para os negócios sem necessidade de conhecimentos
aprofundados em programações complexas. Muitas das interações e funções são do
tipo arrastar e soltar, o que reduz o tempo de implementação (IBM, 2021).
De acordo com Rymer (2017), as plataformas low code dão ao usuário a
facilidade de realizar atividades complexas de criação de ferramentas com interfaces
visuais, com uma lógica que não demanda conhecimentos específicos de
programação. Essas plataformas permitem que sejam criados elementos visuais e
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posteriormente que sejam atribuídas funções aos elementos como caixas, botões,
campos, etc.
Com essas plataformas é possível criar soluções para os mais diferentes
negócios com menor tempo e com a vantagem de ser realizado em muitos casos pelo
profissional responsável pelo processo em questão, que detém grande parte do
conhecimento do processo e sabe como a ferramenta deveria funcionar (Rymer,
2017).
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4 METODOLOGIA
4.1 Tipo de Pesquisa
O tipo de pesquisa realizada foi descritiva que de acordo com Gil (2010), tem
como principal objetivo descrever características de certo fenômeno ou população,
além de ser aquela que busca estabelecer relações entre variáveis. Segundo o autor,
a intenção do investigador que aplica esse tipo de pesquisa é descrever fenômenos
ou situações em detalhes, principalmente o que está ocorrendo, proporcionando
melhores condições de abordar, exatamente, as características de dada situação, de
um grupo ou de indivíduo, além de favorecer a identificação de possíveis relações
entre os eventos.
Foi realizada também pesquisa de campo, que se caracteriza por investigações
nas quais se faz coleta de dados junto a pessoas ou grupo de pessoas, podendo ser
somada aos demais tipos de pesquisa, como a bibliográfica, por exemplo. O
instrumento utilizado na pesquisa de campo foi o questionário.
Nesse estudo, além da pesquisa de campo, recorreu-se à pesquisa
bibliográfica e ao estudo de caso, assim caracterizado, segundo Yin (2010), o estudo
exaustivo e profundo dos fatos que são objetos da investigação, proporcionando,
assim, um pormenorizado e amplo conhecimento da realidade dos fenômenos que
estão sendo pesquisados.
Na pesquisa bibliográfica foi aplicado o método dedutivo, na medida em que se
partiu do geral, abrangendo a concepção da indústria 4.0 em um cenário amplo,
tratando-a até chegar ao ambiente característico das indústrias de aditivos químicos
– ou seja, partiu-se do geral para o particular, seguindo certa lógica (GIL, 2010).
Já na pesquisa de campo e no estudo de caso o método aplicado foi o indutivo,
pois, ao contrário da pesquisa dedutiva, partiu-se do particular (indústria de aditivos
químicos) para o geral (GIL, 2010), na medida em que os resultados obtidos foram
confrontados com a literatura pesquisada.
4.2 Descrição das etapas do trabalho e dos métodos empregados
A metodologia adotada para o desenvolvimento deste trabalho foi dividida em
duas etapas, a primeira foi baseada na realização do diagnóstico atual da empresa
em estudo, onde foram coletados dados dos processos que se deseja aprimorar, por
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meio de entrevistas aos funcionários que realizam os processos em questão e
verificação dos procedimentos atuais.
O diagnóstico realizado na empresa proporcionou a identificação da situação
atual para a identificação de oportunidades de melhoria das práticas atualmente
adotadas que colaborem diretamente à implementação de ferramentas da Indústria
4.0 como IOT, programação em low code, com a aplicação de Power apps e Power
BI.
Segundo Rafique (2020), Power apps é uma ferramenta acessível a qualquer
pessoa, mesmo sem profundos conhecimentos de programação e de qualquer nível
de formação.
A grande vantagem do Power Apps é que se pode fazer aplicativos que
integram diversas funcionalidades como fazer checklists, executar tarefas, preencher
formulários conectados a outras ferramentas como o Excel, consultar dados já
inseridos em tabelas e até mesmo, inserir fotos em formulários utilizando uma
integração entre o aplicativo criado e a câmera do celular (Microsoft, 2020).
De acordo com Microsoft (2020), a implementação de ferramentas via Power
Apps promove uma transformação nos negócios das empresas que decidem
implementar as ferramentas da ordem de 74% menos custos no desenvolvimento de
aplicativos, 3,2 horas por semana de melhoria de produtividade dos funcionários em
média. Isso porque, a ferramenta possibilita que pessoas com baixo nível de
conhecimento de programação, criem aplicativos que facilitam funções essenciais nas
empresas, mas que acabam tomando muito tempo, como rotinas de aprovações,
preenchimento de formulários que posteriormente são digitados, dentre outros.
As informações disponibilizadas foram fundamentais para elaboração dos
fluxogramas e melhor entendimento de como a ferramenta de computação em nuvem
e IOT podem contribuir para a otimização de processos.
De acordo com Microsoft (2021), o Power BI funciona como uma plataforma
unificada de inteligência de negócios que permite processar dados vindos de tabelas
e sistemas informatizados e criar uma interface amigável mesmo a usuários de baixo
nível de conhecimento, não necessitando da contratação de um especialista em TI
para o desenvolvimento da ferramenta.
Já as ferramentas utilizando o Power BI, normalmente começam por uma ou
mais fontes de dados, que são conectadas via Power BI Desktop, aplicativo para
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computador do Power BI. São criados os relatórios dentro da ferramenta e publicados
para que outras pessoas dentro da empresa possam então acessar, interagir e até
mesmo editar os relatórios. O acesso aos dados pode ser feito via computador,
Celular, ou Tablet, porém a edição deve ser realizada apenas via computador (Hart,
2021).
O uso dessa ferramenta cria uma ótima interface para tabelas complexas e faz
isso de forma bastante acessível ao colocar os dados na tela de qualquer telefone
celular com o aplicativo Power BI instalado (Hart, 2021).
A metodologia adotada para o desenvolvimento deste trabalho considerou
referências bibliográficas disponíveis sobre o tema. Foram realizadas consultas a sites
de órgãos públicos, trabalhos técnicos e acadêmicos.
A revisão bibliográfica buscou aprofundar a estruturação teórico-metodológica
da pesquisa, visando o entendimento do tema e construção do conhecimento
científico.
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5 RESULTADOS
5.1 Caracterização da empresa
A empresa analisada localiza-se na região de Campinas. Trata-se de uma
indústria química que fabrica aditivos de uso industrial, com aplicação para
alimentação animal (fungicidas, aditivos para ração de ruminantes e monogástricos,
vitaminas, digestivos e antioxidantes). A empresa conta com uma planta, com
atividades administrativas, refeitório e armazém para estoque de produtos acabados,
produção e laboratórios de controle de qualidade, pesquisa e desenvolvimento e
aplicações com uma área total de 20.000m2 e aproximadamente 120 funcionários. A
empresa produz aproximadamente 100 produtos em 13 linhas de produção. Dentre
os equipamentos, existem alguns misturadores para produtos líquidos, misturadores
de secos e linhas de envase.
Os volumes produzidos pela empresa são de aproximadamente 1.000
toneladas por mês e o volume expedido é de 1.500 toneladas por mês. A diferença
entre o volume fabricado e expedido deve-se aos produtos que são importados e
vendidos no mercado nacional.
5.2 Nível tecnológico atual da empresa - área industrial
A empresa possui um sistema informatizado para controle do estoque, com
recebimentos, movimentações, emissão de notas fiscais, abertura e encerramento de
ordens de produção. A área fiscal e contábil também utiliza o mesmo sistema.
Em todas as áreas da empresa e especialmente nas áreas industriais, como
Produção,

Logística,

Manutenção

e

Planejamento

de

Produção,

existem

movimentações realizadas no sistema informatizado, porém uma grande parte dos
processos são realizados de forma manual, com o uso de planilhas de Excel.
Exemplos de atividades realizadas por esses departamentos que não são cobertas
pelo sistema informatizado são apresentados de forma detalhada nos próximos
subitens.
5.2.1 Setor de Produção
Para cada ordem de produção aberta é necessário monitorar o tempo total de
produção, tempo de paradas por motivos como falta de matérias primas, falta de
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operador, ou quebra de máquina. Esse controle é realizado via formulário impresso
disponibilizado em cada equipamento produtivo e preenchido por cada operador com
os tempos citados acima.
Após o preenchimento manual dos operadores durante o processo produtivo,
é necessário que uma pessoa digite os dados em uma planilha de Excel, onde serão
computados os dados de produtividade em kg/h, tempos de parada de equipamento
e motivos das paradas. Como se trata de um processo com alta necessidade de
digitação e intervenção humana para que se obtenha os dados, se gasta normalmente
10 horas todos os meses apenas realizando a digitação dos dados.
Além do tempo despendido, não se tem as informações de forma a tomar
ações imediatas para resolução dos problemas apontados, pois não há uma pessoa
que faça a digitação no mesmo momento em que os problemas acontecem ou que da
finalização de cada processo produtivo.
Desta forma, identificam-se alguns problemas: Duplo trabalho na anotação dos
dados, pois o operador faz a anotação em papel e posteriormente outra pessoa
necessita digitar os dados para que estejam disponíveis em planilha para
processamento. Isso se dá, pois a maior parte dos operadores tem dificuldades com
o formato do computador e do Excel para realizar digitação dos dados.
Outro problema é o fato de os dados não estarem disponíveis quando o
problema ocorre, dificultando a análise das causas e tomada de decisão, uma vez que
parte da informação se perde devido ao lançamento na planilha ocorrer ao final do
mês, ou no melhor caso, uma vez na semana. O impacto do não conhecimento da
produtividade e paradas em tempo real se traduz na perda de melhoria, uma vez que
não é possível tomar ações corretivas no momento em que ocorre o problema. Outro
ponto importante é o fato de que a resolução do problema é realizada pelos os
operadores e líder da linha. Se a informação estivesse rapidamente disponível,
pessoal mais técnico poderia atuar para melhor resolver o problema.
5.2.2 Setor de Planejamento
Existem dois grandes trabalhos realizados pelo planejamento que passam por
dados extraídos do sistema informatizado e posteriormente um processamento de
dados e tomada de decisão baseado em planilhas de Excel:
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Processo de S&OP (Sales and Operations Planning, ou Planejamento de
vendas e operações): Este processo é realizado na empresa no intuito de
alinhar toda a demanda de produtos finais, processo produtivo e necessidades
de matérias primas. Durante esse processo, existem diversos dados que são
obtidos, analisados e apoiam a tomada de decisão que são realizados
completamente em Excel. Exemplos desses dados são:
a) Coleta de dados de histórico de vendas, extraídas do sistema
informatizado;
b) Projeção das vendas dos próximos 12 meses (forecast anual);
c) Realização do plano macro de produção com o volume necessário para
reposição do estoque e vendas do mês;
d) Cálculo de necessidade de matérias primas estimado mês a mês para
atendimento ao plano de produção;
e) Controle do estoque atual a cada fechamento de mês com a quantidade
em kg, tempo de cobertura de estoque em dias e valor total do estoque.



Realização do plano diário de produção com os dados de produto a ser
fabricado, tamanho do lote, sequenciamento dos lotes e limpezas entre cada
lote. Esse processo é feito para cada um dos equipamentos de produção.
Na Figura 4 é apresentado o fluxograma do processo atual de programação de

produção.
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Figura 4 - Fluxograma do processo de programação de produção

Fonte: O autor

As dificuldades desse processo são:


Excesso de tempo requerido na digitação dos dados;



Excesso de e-mails enviados entre o time comercial e Planejamento;



Criação do plano de produção de forma manual e;



Falta de controle dos volumes entregues pela produção.

5.2.3 Setor de Manutenção
Para realização de manutenção da fábrica é utilizada a sistemática de
manutenção preventiva e a corretiva. Para ambos os casos, existem controles em
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baseados em planilhas de Excel, com baixo grau de automação e alto gasto de tempo
para registro e acompanhamento das tarefas:
1) Manutenção Preventiva: São mapeados todos os equipamentos em uma tabela
e para cada um existe um plano específico do que deve ser trocado, lubrificado,
ou ajustado para o perfeito funcionamento do equipamento, seja envolvido
diretamente na produção, uma utilidade, como compressor ou caldeira, até
mesmo um equipamento predial como um ar-condicionado. Todos os dados
referentes ao tempo entre uma manutenção e outra, partes a serem mantidas,
procedimentos etc., além do tempo total do procedimento realizado são
evidenciados por ficha impressa, preenchida pelo técnico de manutenção
responsável por cada processo. A planilha geral com a performance dos
técnicos, envolvendo tempo de cada manutenção e materiais utilizados é
alimentada manualmente com os formulários de cada manutenção;
2) Manutenção corretiva: Atualmente, quando há quebra ou excesso de ruído em
algum equipamento, necessitando de intervenção imediata dos técnicos de
manutenção, a pessoa que detecta o problema faz uma solicitação de
manutenção em formulário impresso e o envia ao responsável pela
manutenção, ou diretamente ao técnico que fará o trabalho. O Técnico
preenche o formulário com os dados da manutenção realizada como tempo
total da intervenção, materiais utilizados no processo e coleta-se a assinatura
do líder da produção para ciência da finalização do trabalho e aprovação da
qualidade do reparo.
Na Figura 5 é apresentado o processo atual de abertura de chamados de manutenção
corretiva.
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Figura 5: Fluxograma de abertura de chamados de manutenção corretiva atual.

Fonte: o autor
Os problemas relacionados à obtenção de informações da manutenção são
principalmente o fato de que os formulários são preenchidos por uma pessoa e
digitados por outra, gerando duplicidade de trabalho. Além disso, não é possível obter
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estatísticas dos processos como tempo necessário para cada tipo de manutenção,
intervalo entre uma quebra e outra, custo das peças utilizadas e eficiência geral do
equipamento. Adicionalmente precisa-se digitar todos os formulários preenchidos
manualmente e fazer um trabalho processamento dos dados para se obter as
estatísticas e desta forma, tomar ações de melhorias nos processos de manutenção.
5.2.4 Setor de Logística
No departamento de logística, existem diversos controles manuais de
processos a exemplo dos departamentos citados anteriormente, como por exemplo, o
preenchimento de checklist de carregamento dos caminhões contendo:
a) Dados do caminhão e motorista, como placa, CNH, condições de
conservação do veículo, curso MOPP do motorista;
b) Produtos transportados antes da carga atual;
c) Condição do produto que está sendo carregado;
d) Conferência da nota fiscal quanto a lote, quantidades, destino e
transportadora;
e) Confirmação do funcionário que realizou o carregamento e
conferiu a carga e documentos, como certificado de análise;
f) Aceite e assinatura do motorista do caminhão reconhecendo
como verdadeiras as informações e concordando com as
condições de carregamento e do produto dentro do caminhão;
g) São feitas fotografias com um Smartphone de cada palete de
produto, das etiquetas, do caminhão já carregado e do entorno
do caminhão como forma de comprovação do estado da carga
antes de sair da empresa. Isso serve para monitoramento da
qualidade do serviço prestado e como comprovação de que a
carga saiu em boas condições em caso de uma reclamação de
cliente por apresentação do produto em desacordo (embalagens
amassadas, ou danificadas).
Na Figura 6 é apresentado o processo de checklist e fotografias feitas no
momento do carregamento dos caminhões.
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Figura 6 - Fluxograma de processo atual de checklist e fotografias na
logística

Fonte: o autor
Todos os processos acima esbarram no fato de que nas áreas operacionais os
funcionários nem sempre têm habilidade suficiente em na utilização de planilhas
eletrônicas. Com o treinamento é possível sanar esta falta, mas ainda assim com os
processos manuais descritos anteriormente, perde-se eficiência operacional e em
resumo tem-se:
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1) Muito tempo requerido para digitação de papéis para estejam disponíveis para
o processamento em Excel. Se gasta mais de 10 horas por mês em cada um
desses departamentos apenas com digitação;
2) Informações de desempenho e problemas demoram muito tempo para serem
disponibilizadas em massa para a geração de tabelas e gráficos, dificultando a
tomada de decisão, ou intervenção de forma mais efetiva por parte dos
responsáveis pelas áreas;
3) Fotos feitas ficam salvas em nuvem e devem ser localizadas no caso de
reclamações. Não há formatação de um arquivo ou forma fácil de dividir as
fotos com os clientes, por exemplo;
5.3 Implementação das melhorias propostas
5.3.1 Processos específicos a serem automatizados
Os problemas que foram elencados para o estudo e implementação de
soluções foram:
a. Programação diária de produção, conectada ao sistema de apontamentos
acima;
b. Apontamentos de dados de produção e geração de relatórios em tempo real;
c. Solicitação de manutenção corretiva digital com controle de status em tempo
real;
d. Checklist de carregamento de caminhões 100% digital, com registro fotográfico.
5.3.2 Limitações
Como limitações para a implementação, tem-se dois pontos principais a
considerar: A empresa conta com um departamento de Tecnologia de informação
global que é bastante protetivo em relação a dados da empresa, não permitindo que
sejam adicionados softwares complexos com alimentação de dados no sistema
informatizado atual, no intuito de proteger o sistema de ataques cibernéticos e
possíveis vazamentos de dados confidenciais.
Outro ponto é que nem todas as pessoas no nível operacional que deverão
operar os sistemas e realizar lançamentos dos dados, têm habilidades em softwares
complexos.
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5.3.3 Premissas da implementação
Para todos os controles manuais apresentados, foi realizada uma pesquisa de
possíveis soluções para automatização dos processos, com o intuito de:
a. Reduzir a quantidade de pessoas que precisam interagir com os dados para se
obter uma compilação tanto em forma de tabela quanto gráfica;
b. Informação em tempo real dos processos monitorados, permitindo ações de
correção mais efetivas e mais rápidas para cada um dos processos;
c. Melhoria na qualidade dos dados coletados, por meio de maior padronização
dos mesmos. Um exemplo disso é que dados escritos a mão e posteriormente
digitados tem uma perda de qualidade e dados sem padrão, por conta da
escrita diferente dos operadores para um mesmo problema;
d. Mais informação e controle para todo o pessoal da operação, incluindo
operadores de produção, técnicos de manutenção e operadores de logística;
e. Registros fotográficos e checklist de carga em documento único digital para
envio aos clientes em todas as entregas;
f. Soluções acima acessadas de forma rápida e amigável para todo o nível
operacional da empresa.
5.3.4 Formato da implementação
Considerando os problemas a serem resolvidos e as limitações, chegou-se à
conclusão de que a melhor saída seria a implementação de aplicativos de celular e de
computadores com linguagem “low code”. Dessa forma, o time operacional teria mais
facilidade de operação, pela semelhança dos aplicativos implementados com os já
utilizados no dia a dia em seus Smartphones e atende-se também ao requisito do
departamento de Tecnologia da Informação da empresa em não incluir softwares
complexos conectados a bases de terceiros, com risco de vazamento de dados. Essa
solução está diretamente ligada ao conceito de IOT ou Internet das coisas pelo uso
de celulares e computadores conectados via aplicativos aos dados.
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5.3.5 Desenvolvimento dos aplicativos:
5.3.5.1 Programação diária da produção
Nesta solução, deve-se ter uma tabela como banco de dados, conectada a um
aplicativo onde será efetuada a entrada de dados por parte do departamento de
planejamento com todas as informações de quando o lote precisa ser produzido, qual
é a quantidade, sequenciamento e limpezas entre cada lote.
As informações que serão inseridas nesta programação são provenientes do
plano de produção mensal que é desenvolvido durante o S&OP para atendimento da
demanda de vendas e construção de estoque de segurança.
Na Figura 7 é apresentada a proposta para realização de programação diária
de produção via aplicativo conectado a um banco de dados juntamente com o
processo produtivo.
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Figura 7 - Fluxograma do processo de programação de produção proposto.

Fonte: o autor
5.3.5.2 Apontamento de dados de produção
Esta ferramenta deverá integrar os dados previamente inseridos na
programação da produção diária, permitindo a consulta por parte dos operadores do
produto a ser produzido, quantidade e tempo. Após a produção do item, o aplicativo
conectado a base de dados, deve permitir o lançamento dos dados do produto,
quantidade real produzida, tempo de início e fim e todas as ocorrências que
aconteceram durante a produção, como paradas por falta de material, quebra de
máquina, queda de energia elétrica, dentre outros motivos.
Após cada lançamento, os dados gerais ficam disponíveis em um televisor
dentro do setor de produção com uma visão gráfica do volume produzido por
equipamento, eficiência de cada equipamento, tempo de paradas, estratificado por
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motivo, produtividade geral e por equipamento, dentre outras visualizações que
seriam customizáveis. Estas informações também ficarão disponíveis de forma gráfica
e em tempo real para os gestores do departamento industrial, planejamento,
laboratório e manutenção. O aplicativo que será desenvolvido terá telas com
estatísticas como eficiência, produção diária e paradas.
Na Figura 8 é apresentada a proposta para o processo de lançamento dos
dados de tempos e paradas de produção.
Figura 8 - Fluxograma de processo proposto para lançamento de dados de produção.

Fonte: o autor
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5.3.5.3 Solicitação de manutenção corretiva
Esta solução tem como objetivo criar uma solicitação rapidamente para o setor
de manutenção em caso de quebra do equipamento durante o processo produtivo.
Esta solicitação será feita diretamente via aplicativo que estará integrado com a
ferramenta de programação da produção e a ferramenta de apontamentos. Desta
maneira, o operador poderá escolher na tela do aplicativo de celular o lote em questão
e ao apontar uma parada por quebra de máquina na produção deste lote, uma tela
para abertura de chamado de manutenção corretiva se abrirá para que seja feito a
descrição do problema e envio de solicitação à manutenção.
No monitor da produção, será exibido o equipamento parado e chamado para
manutenção é enviado.
Também será instalado um monitor na manutenção, onde será possível
visualizar o status de cada equipamento de produção e ordens de serviço abertas para
manutenção corretiva.
Além disso, o técnico de manutenção poderá utilizar o aplicativo de
manutenção conectado ao de produção para apontar que a solicitação foi iniciada por
ele. Esse status aparecerá tanto no televisor da manutenção quanto no de produção.
Ao término do serviço executado, o técnico faz o apontamento do tempo e materiais
gastos no reparo. O tempo gasto será enviado ao banco de dados de manutenção
para produção em tempo real de estatísticas de tempo de parada, custos e
disponibilidade de equipamento. O status do equipamento retorna para “em operação”
e é disponibilizado novamente para o operador no televisor da produção.
Na figura 9 apresenta-se a proposta para chamados de manutenção corretiva.
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Figura 9 - Fluxograma proposto para abertura de chamados de manutenção corretiva.

Fonte: o autor
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5.3.5.4 Checklist de carregamento de caminhões na expedição e recebimento de
materiais
Esta parte da automatização é mais desconectada das demais, pois trata dos
produtos finais e matérias primas a serem expedidos e recebidos no departamento de
logística da empresa.
A solução consiste em criar um formulário com as informações necessárias
para conferência no recebimento e expedição dos produtos. Este formulário ficará
disponível em aplicativo de celular para ser preenchido pelo operador de logística,
assinado utilizando a ponta dos dedos na tela do telefone e fotos dos paletes,
caminhão e carga organizada já carregada no caminhão. Todos esses dados ficarão
em banco de dados organizado por data de entrada/saída e nota fiscal para fácil
consulta dos dados em caso de reclamação de clientes.
Na Figura 10 tem-se a proposta de processo para preenchimento via aplicativo
do checklist de carregamento de caminhões e arquivo de fotografias dos
carregamentos.
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Figura 10 - Fluxograma de processo proposto para cheklist de carregamentos e fotos.

Fonte: o autor
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6 DISCUSSÃO
6.1 Dificuldades encontradas na escolha da ferramenta e implementação
6.1.1 Nível de conhecimento dos usuários
À medida que a organização cresce e os anos se passam, mais e mais
colaboradores entram no quadro de funcionários, sendo treinados e perpetuando os
procedimentos realizados durante muitos anos em todas as áreas da empresa. Com
essa forma de crescimento, torna-se mais difícil a aceitação por parte dos
departamentos a mudança de processos mesmo que a proposta de mudança seja
para melhor, no sentido de redução de esforço.
Para a implementação de ferramentas digitais no lugar de papéis, a dificuldade
maior foi encontrar ferramentas que fossem amigáveis a pessoas de diferentes níveis
de instrução, incluindo pessoas que não tiveram acesso a cursos de informática. Para
essas pessoas, seria mais simples continuar o preenchimento dos dados em papel
para que posteriormente seu gestor ou pessoa designada por ele, ou ela digite os
dados, possibilitando assim a análise e uso dos dados em massa, além da geração
dos indicadores de performance.
Visto que todos os funcionários estariam envolvidos com lançamento dos
dados, tem um telefone celular com redes sociais e por conta disso, já desenvolveu a
habilidade no uso desses equipamentos, foi decidido que a ferramenta para
lançamento dos dados seria uma solução em formato para telefone celular que tivesse
interface fácil, assim como é uma tela de rede social, o que facilitaria a aceitação das
pessoas e evitaria erros nos lançamentos.
Com isso, foi adquirido um telefone celular para cada grupo de funcionários,
que usariam esse aparelho para rodar o aplicativo desenvolvido e realizar os
lançamentos.
6.1.2 Segurança dos dados da empresa
Durante o desenvolvimento das ferramentas apresentadas, houve dificuldade
de encontrar ferramentas que atendessem as expectativas de melhoria dos processos
e ao mesmo tempo pudessem prover o nível de segurança demandado pela empresa.
A empresa requer esse nível de segurança para a proteção de seus dados que em
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boa parte são confidenciais. Na prática, o que não poderia ser feito para realizar a
digitalização dos processos seria a implementação de softwares de mercado
convencionais que demandam a extração de dados do sistema informatizado atual da
empresa e enviando esses dados a um banco separado onde terceiros,
desenvolvedores deste software podem eventualmente ter acesso aos dados.
Por isso, na verificação de viabilidade, foram checadas ferramentas
desenvolvidas especificamente para cada um dos processos, mas além de algumas
não terem possibilidade de personalização, se adequando ao tipo de processo
produtivo, tipo de manutenção, programação de produção com o formato da empresa
e produtos específicos, sempre retorna-se ao problema de segurança dos dados, pois
em todos os casos encontrados, há armazenagem de dados em bancos de dados
onde terceiros teriam acesso para desenvolver e prestar suporte.
Desta forma, se chegou a solução de realizar a programação das ferramentas
diretamente por funcionários da empresa, o que demandou que a solução proposta
fosse de conhecimento de seus profissionais, ou suficientemente fácil para que fosse
aprendida rapidamente. Neste contexto, se chegou a ferramentas do tipo low code,
mais especificamente ao Power apps.
6.1.3 Programação dos aplicativos
Com a definição da metodologia que facilite o uso por parte das pessoas sem
habilidades com computadores e também de desenvolvimento dos aplicativos via
Power Apps, o próximo passo seria desenvolver os aplicativos de maneira a atender
as necessidades de todos os envolvidos:
a. Interface simples ao usuário;
b. Coleta de dados no momento em que os eventos ocorrem;
c. Organização e processamentos desses dados em formato que permita análise
imediata para tomada de decisão;
d. Disponibilização de dados nos setores específicos permitindo visualização fácil
para todos do status de cada tarefa ou equipamento
Para realizar tanto a programação dos aplicativos e executar as tarefas acima,
até o início do estudo, não havia na empresa a competência para realizar a totalidade
das tarefas, o que colocou uma barreira no processo.
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Duas pessoas dentro do time deram início aos estudos por meio de curso
formal em formato virtual para desenvolvimento de ferramentas em Power Apps e em
duas semanas, foi possível iniciar com pequenos testes de funcionalidades e
posteriormente, integrando com outras ferramentas como tabelas que apenas
guardariam os dados e também a ferramenta Power BI, que já era de conhecimento
de um dos membros da equipe, o que facilitou a integração.
Após o início da integração dos dados do Power Apps e Power BI foi possível
criar o formato esperado, faltando apenas algumas funcionalidades específicas que
devem ser incrementadas no decorrer do tempo, como permissões diferentes dentro
do aplicativo para edição, adição informações, além de criar aprovações dentro do
aplicativo para que ao necessitar de aprovação de um gestor, um fluxo de trabalho
seja enviado a este gestor para que ele aprove ou não o trabalho. O restante das
funcionalidades esperadas para os aplicativos foram criadas.
6.2 Ganhos obtido com a implementação das ferramentas
6.2.1 Digitação dos dados de manutenção
Em média, eram necessários dez dias úteis para o responsável pelo setor de
manutenção finalizar a digitação de todos os formulários gerados no decorrer do mês
em manutenções preventivas e corretivas. Isso porque, essa atividade sempre divide
tempo com o trabalho do dia a dia, resultando em obtenção de dados de desempenho
do setor e dos equipamentos apenas após o décimo dia útil de cada mês. Além dos
dados de forma tardia, havia uma quantidade de papéis sendo impressa, preenchida
manualmente e digitada muito grande, variando entre 200 e 300 formulários por mês.
Para fins de auditoria, esses formulários impressos precisavam ser mantidos
em arquivo físico por um determinado tempo, o que demanda espaço físico protegido
para esses formulários.
6.2.2 Qualidade dos dados
Ficou evidenciado que muitos dados preenchidos manualmente nos
formulários tinham erros de digitação e falta de padronização como por exemplo:
a. Digitações como “Máquina 01”, “Máquina 1”, “Máquina 01”, “Maquina 1” são
todos interpretados diferentes nos formulários;
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b. Tempos escritos ou digitados como “20 minutos”, “20 min”, “20”, eram formas
comuns de se encontrar nos preenchimentos, dificultando o entendimento na
digitação;
c. Nome do operador escrito de forma errada dificultavam a digitação;
d. Motivos de parada de equipamento sem padronização, dificultando a digitação,
como por exemplo “parada por falta de matéria prima”, “Quebra”, “equipamento
parado” foram registros comuns, mas não dizem especificamente o que está
acontecendo, ou são específicos demais;
e. Dificuldade de entender a letra das pessoas sempre é um problema em
registros manuais;
Com a implementação de aplicativo, pode-se verificar a padronização dos
dados, pois a maioria das informações são fornecidas em tabelas fixas e o
responsável pelo apontamento, apenas escolhe a informação, como por exemplo, um
menu flutuante com um calendário onde a pessoa escolhe o dia que deseja apontar,
ou até mesmo um menu com uma lista dos equipamentos, onde a pessoa deve
escolher para qual equipamento deseja fazer apontamentos, evitando que um mesmo
nome ou item seja escrito de formas diferentes.
Percebeu-se também a possibilidade de criação de categorias, onde cada
nome na lista, seja ele de um equipamento, ou até mesmo um tipo de parada, já pode
ser automaticamente relacionado a uma categoria, como por exemplo:
a. Paradas como “pesagem de matéria prima” e “limpeza” entram na família
“Setup”;
b. “Pane elétrica”, ou “Falta de lubrificação” entram na família de “Manutenção
corretiva”.
6.2.3 Indicadores em tempo real
Com os dados disponibilizados no momento do lançamento e de forma
padronizada, foi possível criar um local onde os indicadores são mostrados em tempo
real. Um bom exemplo disso é o indicador de porcentagem de disponibilidade do
equipamento no decorrer do mês, onde a cada parada, o indicador feito na ferramenta
Power BI, já sofre modificação, mostrando o quanto o equipamento ficou disponível
durante o mês para a produção.
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Outro indicador importante que se passou a acompanhar dia a dia é o de tempo
médio entre falhas. Toda vez que o equipamento para por algum motivo não esperado,
é considerado uma falha e desta forma há o cálculo instantâneo de quando foi a última
parada do equipamento, demonstrando-se em minutos quanto tempo entre uma falha
e outra o equipamento esteve disponível para a produção. Com esta informação,
durante o mês é possível verificar se é preciso uma atenção específica a um
equipamento, por ter tido pouco tempo registrado entre suas falhas, como por
exemplo, duas quebras por semana, indicando que pode haver excesso de vibração
no equipamento, ou alguma peça com desgaste fora do normal, causando quebra em
outras partes.
Outro indicador que foi possível com a nova sistemática foi o de produtividade.
Anteriormente, apenas era possível realizar o cálculo médio de produtividade após a
digitação dos formulários de produção na finalização do mês, onde era possível
calcular volume produzido x horas trabalhadas. Com o lançamento dos dados no
momento em que a produção ocorre, passou a ser possível calcular dia a dia, ou até
mesmo hora a hora a produtividade por equipamento, por operador, ou geral.
6.2.4 Visualização de dados
Além de Lançamento realizado via Telefone celular, o que a ferramenta Power
Apps também possibilita é a visualização dos dados lançados via telefone celular. Isso
significa que cada registro individual dos equipamentos pode ser visualizado pelas
pessoas mesmo fora da produção, desde que seja fornecido acesso para isso. O
Gerente Industrial, ou Presidente da unidade podem ver em tempo real o que está
sendo lançado e saber se o produto esperado pelo cliente já está finalizado na
produção. Outro exemplo de facilidade de visualização é que o pessoal de Logística
consegue saber se o produto aguardado para carregamento de pedido específico teve
sua produção finalizada, o que antes só era possível por meio de consulta ao setor de
produção.
Não apenas a verificação dos registros de forma individual, como lotes
finalizados e paradas de equipamentos, com a inclusão da ferramenta Power BI, foi
possível integrar todos os dados lançados a uma plataforma bastante visual e
customizável, o que disponibiliza uma possibilidade de análise de dados a medida que
os mesmos são lançados.
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Com essa visualização, podem-se verificar informações tanto específicas por
equipamento como o volume produzido no dia, semana, ou mês, mas também as
manutenções realizadas neste equipamento. Outra possibilidade é reunir por técnico
de manutenção a quantidade de intervenções realizadas por ele, tempo médio do seu
procedimento, ou ociosidade.
Quando combinado o Power BI com o conceito de IOT, o resultado é ainda
melhor: é possível verificar cada dado coletado, processado e utilizado para criação
de indicadores de desempenho no telefone celular via aplicativo móvel do Power BI.
Esse acesso é importante para que vários níveis dentro da empresa tenham
informação que precisam com mais agilidade. Um exemplo dessa facilitação é o
responsável pelo planejamento da produção que pode verificar facilmente em seu
telefone se o produto esperado já foi produzido, outro exemplo é o Gestor da
manutenção que consegue verificar também em seu telefone se algum equipamento
está parado por manutenção corretiva há muito tempo, situação em que ele
possivelmente precise intervir, ou até mesmo o responsável pela operação pode
verificar a performance geral do dia em grande parte dos departamentos sem
necessidade de uma reunião com várias pessoas diferentes para obter essas
informações.
6.2.5 Tempo ganho no processo
No momento da finalização deste trabalho, a empresa já havia ganhado mais
de dez horas mensais com a economia no lançamento de dados de manutenção.
Apenas com a redução da reunião de produção, qualidade e planejamento, ganhouse mais de 5h por dia no total, considerando todo o time que participava.
Além do tempo, houve também um aumento importante no nível de controle e
visibilidade de informações na manutenção e produção uma vez que com a entrada
de uma nova ordem de manutenção, já é possível determinar quem será o manutentor
que realizará o serviço e após o serviço realizado, o mesmo pode apontar rapidamente
os detalhes do serviço realizado, com o devido tempo de reparo. Além disso, houve
melhora também na visualização dos dados por parte de todos na empresa, pois os
mesmos ficam disponíveis de forma aberta.
Isso possibilita que se tenha imediatamente após o encerramento de uma
ordem de manutenção, os dados de tempo parado, tempo dentre as falhas e o tempo
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gasto no reparo, dando muito mais visibilidade na tomada de decisão quando se diz
respeito à prevenção de quebras. Até o momento monitorado, a disponibilidade geral
dos equipamentos, havia aumentado de uma média de 95% para 98,5%, trazendo
mais tempo disponível em cada um dos equipamentos para produção.
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Após o desenvolvimento da ideia e o mapeamento dos fluxos atuais e
esperados, foi possível escolher as ferramentas apropriadas para a integração dos
dados de forma assertiva. Conhecer as limitações da empresa, como nesse caso, as
de segurança da informação é essencial para a escolha da ferramenta a ser utilizada.
Neste caso, o Power Apps em conjunto com Power BI pode atender os requisitos tanto
dos resultados esperados, quanto a segurança de dados.
Dentre as motivações para a implementação de Projetos 4.0 podem ser citados:
aumento da produtividade, aumento da produção industrial para atender mercado em
expansão, redução de custos com manutenção e com paradas de máquinas, controle
mais eficiente da produção visando a redução no consumo de energia e de outros
insumos industriais, modernização de processos de carga e descarga empregados
para o setor de logística e integração de setores em multinacionais (CNI, 2020).
Dentre as restrições para adoção de projetos 4.0 podem ser citados:
concorrência com outros projetos de investimento em um cenário de restrições
financeiras, atraso tecnológico das empresas com a necessidade de realização de
maior investimento para compensação do atraso existente, falta de informação sobre
as tecnologias e seus impactos em nível executivo, gerencial e operacional e falta de
integração funcional na empresa e problemas de gestão corporativa com grande de
parametrização de funções (CNI, 2020).
Algumas pesquisas já indicam a tendência de que a automação deslocaria
trabalhadores pouco qualificados que executam tarefas simples e repetitivas,
enquanto o crescente uso de software e análise digital aumentaria a demanda por
habilidades de software e tecnologias da informação (HERMANN et al., 2016; WANG
& HA-BROOKSHIRE, 2018). Nem todas as organizações têm a maturidade de TI
adequada para adotar o I4.0, e nem todos os fabricantes com sistemas de produção
ou serviço habilitados são grandes o suficiente para manter sua posição competitiva
no mercado (GHOBAKHLOO, 2018). Nesse caso, as ferramentas utilizadas para este
trabalho suprem a necessidade, pois mesmo com baixa maturidade de TI, pouco
investimento de tempo e financeiro, é possível atingir resultados importantes.
Para lidar com os desafios relacionados à Indústria 4.0, as organizações
precisam adotar a visão baseada em competências, que ajudará as organizações a
identificar as competências essenciais para desenvolver sua força de trabalho para
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atender às necessidades atuais e futuras do mercado (HECKLAU, GALEITZKE,
FLACHS, & KOHL, 2016; IMRAN & KANTOLA, 2019). Incluir nas competências
necessárias para funções específicas a necessidade de operação de Power BI por
exemplo, traz um grande benefício no que diz respeito e soluções simples, como
formulários, controles e registros, caso os mesmos já sejam implementados de forma
digital e com as ferramentas sugeridas neste trabalho.
Dentre as dificuldades encontradas na implementação das ferramentas,
encontra-se o nível de conhecimento dos funcionários de nível operacional, porém
com a implementação de aplicativos com time interno, há a vantagem de poder
trabalhar as ferramentas propostas junto com os operadores de produção e
funcionários da logística. Desta forma, se familiarizam com o funcionamento dos
aplicativos e dão sugestões das telas e funções.
É sempre necessário um trabalho entre os departamentos para potencializar a
implementação de ferramentas como as propostas, sendo mais eficiente e reduzindo
o uso de recursos e por consequência, os custos.
Como próximos passos para este estudo, recomenda-se realizar o trabalho de
automatização do fluxo de S&OP, pois este, é extremamente manual e considerando
o estudo feito, observou-se que seria possível reduzir consideravelmente o tempo
desprendido nesse processo todos os meses.
De forma geral, os ganhos obtidos com a implementação das ferramentas
foram:
1) Melhora no clima da organização, devido melhor fluxo de informação;
2) Aumento de performance da manutenção, conseguindo chegar mais rápido
ao equipamento que precisa de reparo e com economia de 10h por mês no
apontamento de formulários de serviço;
3) Indicadores em tempo real da performance da manutenção;
4) Informação mais rápida e mais precisa quanto a programação de produção;
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ANEXO
Anexo 1: Tela do Aplicativo de manutenções:
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Anexo 2: Tabela com dados de manutenção:

Anexo 3: Indicadores e controles de manutenções - parte 1
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Anexo 4: Indicadores e controles de manutenções - parte 2

