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P

ode parecer que, na era da ciência da computação e da comunicação digital, a evolução no setor de máquinas agrícolas envolveria a substituição de máquinas atuais por outras
tecnologicamente mais avançadas. No entanto,
o futuro sustentável sugere o uso de máquinas
em que da ‘renovação’ se passe à ‘reparação’, o
que é possível graças à comunicação em tempo
real que pode ser estabelecida entre o fabricante e o usuário.
Na Assembleia Plenária do Clube de Bolonha,
realizada durante a EIMA 2018, na Sessão 1, com
o título genérico de ‘Reparação remota de máquinas, manutenção e suporte’, Engelbert Westkämper, do Fraunhofer Inst. Engenharia de Manufatura
& Automação (Alemanha), ofereceu a sua opinião
sobre o que seria a Indústria 4.0. O documento
pode ser encontrado em www.clubofbologna.org.
Uma síntese disso é apresentada abaixo.

Mudanças no sistema industrial
No setor industrial desenvolvido durante o
século XX e início do século XXI os processos foram deﬁnidos por cadeias que permitiram o desenvolvimento de cada produto (manufatura) e
outros para sua colocação no mercado e sua entrega aos clientes (venda).

Os fabricantes aperfeiçoaram os processos
de gestão introduzindo novos sistemas de gerenciamento, como manufatura ﬂexível, para melhorar a qualidade e a produtividade de sua produção. A eletrônica foi usada para melhorar a produtividade, reduzindo os custos e passando da
produção em massa para a produção customizada, da produção em massa com grandes armazéns, para a fabricação por demanda para minimizar os estoques.
A logística foi aprimorada para minimizar os
prazos de entrega e as tecnologias de informação
permitiram a integração de processos com unidades de diferentes localidades e diferentes fabricantes. É a atual Industria 3.0 que tende a evoluir.
Agora, com uma nova revolução industrial,
que daria lugar ao que é chamado Indústria 4.0,
surgem situações diferentes. Assim,
s !S REDES GLOBAIS PERMITEM A CONEXÎO DO PRODUto com o fabricante durante toda a sua vida útil.
s )NFORMA ÜES E DADOS ESTÎO DISPONÓVEIS SOBRE O
uso do produto e o ambiente em que ele opera a qualquer momento e em qualquer lugar.
s .OVOS MODELOS DE NEGØCIOS SÎO CRIADOS QUANdo se conhece com maior precisão o ciclo de
vida do produto.
s 3ENSORES E ATUADORES SÎO INCLUÓDOS NOS PRODUtos e nos processos, o que permite a visualização e interação física nos sistemas.
s .OVOS SISTEMAS ESTÎO DISPONÓVEIS PARA O ARMAzenamento e análise de dados, a modiﬁcação
de processos e ferramentas para seu suporte
e apoio operacional.
Os novos métodos e tecnologias facilitam o
crescimento do sistema industrial, superando os
limites convencionais, e incrementando a criação de valor.
Para adotar este modelo se precisa:
s $ISPONIBILIDADE OPERACIONAL SEGURAN A CONlAbilidade e conﬁança nas redes de informação
(tecnologias da Internet).
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s !LTO DESEMPENHO NA COMUNICA ÎO DE DADOS
com um novo padrão (G5).
s $ISPONIBILIDADE DE SOFTWARE NA NUVEM
s -ETODOLOGIAS PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSOS
s )NCLUSÎO DE MÞLTIPLOS SENSORES E SOLU ÜES MEcatrônicas.
As vantagens oferecidas por esses sistemas
são consideráveis, mas também existem desvantagens como a espionagem industrial, o terrorismo
etc. É necessário que as administrações públicas
estabeleçam leis, regulamentos e instruções para
que essas oportunidades se materializem, dando
maior valor às tecnologias da Internet.

Opções estratégicas para o
desenvolvimento de serviços na
indústria
As relações entre cliente e fabricante na Indústria 4.0 abrem novas oportunidades para o fornecimento de serviços personalizados com a aplicação da engenharia digital.
Três áreas de atuação podem ser estabelecidas. A primeira com serviços que podem ser fornecidos na Web, como marketing, conﬁguração
e especiﬁcações de produtos, informações, guias
DE UTILIZA ÎO RELATØRIOS DE DESEMPENHO E INFORmes de funcionamento, treinamento para usuários e para vendedores.
A segunda, chamada de ‘suporte técnico’, inclui aspectos como implementação, manutenção,
atualização, reparos, logística de componentes, etc.
A terceira inclui serviços eletrônicos para supervisão em tempo real de tarefas em locais remotos.
A conexão entre o fabricante e o usuário proPORCIONA NOVAS OPORTUNIDADES DE NEGØCIOS ³ POSsível otimizar o funcionamento das máquinas.

Os aspectos econômicos
Os serviços prestados pelo fabricante atingiRAM CUSTOS PRØXIMOS DE  DO VALOR DA MÉQUIna com tendência a aumentar. Isso é uma consequência da complexidade técnica das máquinas
e da demanda dos clientes. Com a Industria 4.0,
esse serviço se torna mais eﬁciente e se diminui o tempo de resposta frente à falhas e avarias.
A demanda por serviços digitais eﬁcientes é
consequência:

s $A CRESCENTE COMPLEXIDADE DOS SISTEMAS TÏCnicos
s $A POSSIBILIDADE DE SE FAZER DIAGNØSTICOS BASEados nos conhecimentos disponíveis
s $O MAIOR CUSTO DOS SERVI OS
s $A NECESSIDADE DA MAIOR QUALIlCA ÎO DE TÏCNICOS
O modelo comercial dos fabricantes tende a
ser baseado no ‘ciclo de vida’ do produto para atingir a máxima eﬁciência com os recursos disponíveis, e isso pode ser alcançado com a Indústria 4.0.

Algumas conclusões
s (É UM AUMENTO NOS SERVI OS DIGITAIS NA )NDÞStria 4.0.
s 0ARA AUMENTAR O NEGØCIO DE FABRICA ÎO DEVE SE
seguir o ‘ciclo de vida’ do produto.
s !S SOLU ÜES TÏCNICAS SÎO INmUENCIADAS PELAS TECNOlogias da Internet, mediante a integração de sensores desenvolvidos para a ‘inteligência técnica’.
s (ABILIDADES EM ENGENHARIA MULTIDISCIPLINAR SÎO
necessárias para entender os novos modelos de
NEGØCIOS COM O OBJETIVO DE OFERECER AO CLIENte soluções especíﬁcas baseadas em tecnologias de comunicação inovadoras.
s )NDÞSTRIA  Ï UMA VISÎO GERAL CUJA APLICA ÎO
depende da conﬁabilidade das informações e
da velocidade na qual elas são entregues (redes públicas).
s !UMENTA O VALOR AGREGADO AOS PRODUTOS COM O
serviço que é fornecido, sendo uma opção estratégica para os fabricantes.
s 5M NOVO CAMPO Ï ESTABELECIDO COM AS TECNOLOgias de Internet para apoiar o serviço por meio
do Apps.
A transformação para passar da Industria 3.0
para a Industria 4.0 exige uma revolução. Requer
uma nova qualiﬁcação dos empregados, novos métodos de controle econômico e mudanças na estrutura e organização das empresas. Provavelmente mais ainda no setor de máquinas agrícolas.R
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