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A MANUFATURA AVANÇADA E A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Em um cenário de forte concorrência global, é fundamental que as indústrias invistam cada vez mais na
atualização dos processos produtivos existentes. Dentro dessa perspectiva, surge a Manufatura Avançada,
aliando o avanço exponencial dos computadores, a imensa quantidade de informação e as novas estratégias
de inovação para a criação de um novo modelo de gestão, que têm promovido uma verdadeira revolução
industrial, impactando mercados em todo o mundo. Também conhecida como Indústria 4.0, Indústria do
Futuro e Fábrica Inteligente, a Manufatura Avançada é um conjunto de tecnologias que viabiliza a construção
de um processo produtivo mais personalizado, eficiente e autônomo, visando a redução de custos, economia
de energia, diminuição de erros, fim do desperdício e aumento da segurança e da inovação.
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Dentre as várias tecnologias disponíveis, a inteligência artificial surge como mais uma ferramenta que pode
ser utilizada na Manufatura Avançada. Podemos identificá-la como um rearranjo de tecnologias que já
existem, impulsionado pela contribuição da internet e de inovações. A tecnologia desenvolvida para fazer
uma cirurgia a distância, por exemplo, é a mesma que pode manipular uma siderúrgica fora do ambiente
fabril. Se um equipamento apresenta algum defeito em uma plataforma de petróleo, em alto mar, e o técnico
está na Noruega, com a realidade aumentada e de forma simples, o especialista remoto pode dar uma
opinião, ou mesmo, resolver o problema.
É comum a confusão entre esta nova fase industrial e a automatização das fábricas, que é ligada à terceira
revolução industrial, ocorrida após a segunda metade do século XX. No entanto, não falamos apenas de
automação na Manufatura Avançada, mas de integração de tecnologias físicas e digitais.
Hoje, a partir da inteligência artificial, a máquina tem condições para tomar decisões autônomas durante o
processo produtivo, diferentemente de um robô, que trabalha somente a partir de parâmetros estabelecidos.
Com esse recurso, os equipamentos, por meio de sensores e dados, se autoprograma de acordo com as
mudanças das condições ambientais ou da ocorrência de defeitos e problemas.
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Na Manufatura Avançada, temos os sistemas cyber-físicos que reproduzem no ambiente virtual as condições
físicas que existem em uma fábrica, reunindo todos os dados da produção, do setor de manutenção e do que
está ocorrendo naquele momento na linha produtiva. Ao monitorar o processo, a empresa consegue alocar de
forma eficiente o seu maquinário, identificando rapidamente eventuais problemas.
Para Ronaldo Alves, consultor do Sebrae-SP, "o uso da automação ou robotização sempre trará benefícios,
como melhoria da estabilidade da qualidade, ganho de produtividade e eliminação de refugos e retrabalhos.”
Também há uma maior customização da produção e, consequentemente, a ampliação do mercado a ser
atendido pela empresa, o que acelera o retorno do investimento inicial. “A robotização é utilizada, em geral,
quando se deseja obter alto grau de automação com alta flexibilidade para grande diversificação de
produtos, enquanto a automação pode ser rígida, ou seja, menos flexível para atender grande diversificação
de produtos”, assegura Ronaldo.

O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS
INDUSTRIAIS JÁ EXISTE HÁ ALGUM TEMPO, MAS NOVOS MÉTODOS
ESTÃO APARECENDO, ABRINDO UM LEQUE DE POSSIBILIDADES
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O CENÁRIO BRASILEIRO DA MANUFATURA AVANÇADA
A Manufatura Avançada ainda está dando os primeiros passos para, enfim, conquistar o seu espaço no Brasil.
De acordo com pesquisa realizada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), das mais de
348 mil indústrias de transformação estabelecidas no Brasil, 97% são de pequeno porte. Destas, pouco menos
da metade utiliza pelo menos alguma tecnologia digital em seus processos produtivos.
É o que aponta também uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), no qual o baixo
conhecimento das empresas em relação às tecnologias é, ainda, um grande entrave para sua utilização.
Conforme o estudo, apenas 58% dessas empresas conhecem a importância da Manufatura Avançada. Entre
as organizações consultadas, 43% não identificaram, dentro de uma lista com 10 opções, quais tecnologias
digitais têm o maior potencial para impulsionar a competitividade da indústria.
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No setor de vestuário e acessórios, por exemplo, chega a 63% o percentual de empresas que não identificaram
uma das tecnologias digitais listadas, seguido por manutenção, reparação e instalação de máquinas e
equipamentos, couros e artefatos de couro (ambos com 59%), madeira (57%) e produtos de borracha (56%).
Com os menores percentuais de desconhecimento, destacam-se os setores de máquinas e equipamentos (30%),
seguidos de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (31%) e veículos automotores (37%). Isso pode
representar um risco para a indústria nacional, pois, ao não adotar as tecnologias digitais, muitas dessas
empresas terão dificuldades para se manter competitivas e com boa posição de mercado em um futuro próximo.
Apesar disso, a pesquisa da CNI mostrou, ainda, que a indústria brasileira segue um caminho que pode ser
considerado natural. Em um primeiro momento, ela aproveita as vantagens oferecidas pelas tecnologias
digitais na otimização de processos, para, então, se envolver com aplicações voltadas para o desenvolvimento
de novos produtos e a expansão para outros modelos de negócios. No entanto, se a indústria brasileira
pretende competir globalmente, é necessário ir além. O esforço de digitalização precisa ser realizado,
simultaneamente, em todas as dimensões.
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A maior dificuldade é o alto custo das tecnologias que compõem a base desse novo modelo de gestão industrial.
De forma geral, os investimentos neste sentido ainda demandam que as pequenas indústrias tenham escala de
produção suficiente para que se justifiquem. Apesar de termos bons programadores brasileiros, boa parte do
maquinário é importado. Entretanto, as tecnologias envolvidas que já foram mais caras no passado, tendem a
ficar ainda mais acessíveis nos próximos anos.
“A utilização da Manufatura Avançada não é algo acessível somente para grandes empresas. Ela é mais fácil de
ser adotada, inclusive, pelas pequenas empresas. Mas todas as indústrias podem usufruir dessa tecnologia,
independentemente do seu porte. Na Alemanha, por exemplo, o enfoque é dado para a implementação desse
conceito em micro e pequenas empresas”, explica João Alfredo Delgado, diretor executivo de Tecnologia da
Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ). Mas para o aumento da participação da
Manufatura Avançada no Brasil, é preciso promover uma infraestrutura digital, investir e estimular a capacitação
profissional, assim como a criação de linhas de financiamentos específicas.
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A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO BRASIL
Assim como em outros mercados emergentes, o investimento em inteligência artificial é crescente no Brasil,
devido ao surgimento de muitas startups, porém, num ritmo menor quando comparado ao crescimento em
grandes centros, como Estados Unidos e Europa, de acordo com Carlos Renato Belo Azevedo, doutor em
Engenharia de Computação e pesquisador em Inteligência de Máquina na Ericsson Research.
“A maior parte das iniciativas no país é voltada para o consumidor final, embutindo features de inteligência
artificial e machine learning em aplicativos, ou para o mercado B2B, com o desenvolvimento de features de
recomendação e analytics para o comércio eletrônico, por exemplo”, esclarece. No setor industrial, já há
startups bem-sucedidas e com bom faturamento atuando na área de controle e qualidade de processos. Entre
as multinacionais, é possível perceber, também, a chegada de produtos e de atividades de pesquisa e
desenvolvimento em inteligência artificial no Brasil, no ramo de smart industries.
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As políticas nacionais de incentivo abrangem um escopo bastante amplo de atuação e o estímulo
governamental a atividades de pesquisa e desenvolvimento em inteligência artificial tem se dado,
historicamente, por meio de estratégias de investimento para a área de tecnologia da informação e
comunicação como um todo. Muitas atividades nesse sentido têm sido incentivadas no país por meio de
políticas mais amplas, como a Lei de Informática.
A automação industrial não necessariamente requer inteligência artificial para se materializar, mas o tema tem
gerado importantes investimentos governamentais nas últimas décadas por meio dos programas do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Recentemente, a instituição promoveu uma
chamada pública para a realização de estudos técnicos que forneçam suporte à prospecção de políticas
públicas em Internet das Coisas (IoT).
“O estímulo governamental ao desenvolvimento de IoT Industrial no Brasil trará incentivos indiretos para fomentar
ainda mais atividades de pesquisa e desenvolvimento em inteligência artificial por aqui, uma vez que as
dificuldades de operar e controlar milhares de dispositivos, atuadores e sensores remotamente exigem níveis
elevados de automação, realizada de forma inteligente”, defende o doutor em Engenharia de Computação.
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APLICANDO A TECNOLOGIA NO DIA A DIA DAS INDÚSTRIAS
As pesquisas realizadas em inteligência artificial e aprendizado de máquina abarcam parte da comunidade da
ciência da computação, que costuma ser bastante aberta quanto à publicação de resultados científicos e,
também, à disponibilização de software aberto. Dessa forma, há um grande conjunto de ferramentas para
integrar inteligência em aplicações industriais.
Um bom exemplo é o TensorFlow, framework para desenvolvimento de aplicações baseadas em redes neurais
profundas, que permite dotar sistemas com a habilidade de reconhecer objetos e sons e de prever a ocorrência
de eventos no ambiente. “A utilização efetiva dessas ferramentas para atender a necessidade da indústria
brasileira requer mão de obra qualificada que, em geral, pode ser encontrada entre os pós-graduandos das
universidades brasileiras que contam com cursos como engenharia e ciência da computação”, afirma Carlos
Azevedo.
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Um caso de uso que vem ganhando importância para a indústria é o da manutenção preventiva. Graças às
ferramentas e ao conhecimento disponível, é possível desenvolver, hoje, no Brasil, sistemas que preveem a falha
de equipamentos e realizam diagnósticos remotamente ao simplesmente fotografar, filmar ou escutar a operação
de uma máquina, por exemplo.
O agronegócio também pode se beneficiar ao utilizar tecnologias capazes de avaliar de forma automática, por
meio de imagens, os alimentos colhidos, garantindo a qualidade da safra. No campo tecnológico, a interação
humano-robô tem avançado ao ponto de permitir o desenvolvimento de interações mais naturais, guiadas por
comandos de voz e também por imitação dos movimentos humanos. “Por meio de câmeras e sensores, o robô
observa como um funcionário trabalha na linha de produção e se autoprograma para fazer os mesmos
movimentos, realizando a mesma tarefa”, afirma o diretor da ABIMAQ.
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Essas interações não apenas aumentam a segurança dos trabalhadores, ao dividir espaço com máquinas e robôs
industriais no chão de fábrica, como também promovem o aumento da produtividade. Porém, toda atividade de
pesquisa relacionada ao desenvolvimento de tecnologias emergentes possui um certo risco associado. Hoje, a
inteligência artificial é uma tecnologia em amadurecimento e ainda há pouco consenso em termos de melhores
práticas e padrões industriais. Logo, é difícil realizar qualquer previsão de maneira geral, sem analisar caso a caso.
São vários os desafios no tocante à governança dos dados e bases de conhecimento, parte essencial do
processo da inteligência artificial. Pode-se afirmar, contudo, que é possível obter bom retorno no Brasil ao investir
em mão de obra qualificada. Com um roadmap de pesquisa e desenvolvimento sólido, com a competência
correta e de posse de um processo de gestão de inovação efetivo, é possível conquistar grandes ganhos, como
muitas indústrias já estão obtendo por aqui, inclusive.
Um exemplo notório do uso da tecnologia são as operadoras de cartão de crédito, que estão incorporando
tecnologias de inteligência artificial para detectar tentativas de fraude em operações eletrônicas com bom
grau de sucesso, reduzindo custo, aumentando a confiabilidade do serviço e, assim, atraindo e retendo uma
maior base de clientes.

17

REFERÊNCIAS
http://computerworld.com.br/negocios/2003/04/23/idgnoticia.2006-05-15.3256853302
https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/onde_mpes_brasil.pdf
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2016/05/pesquisa-inedita-da-cni-mostra-cenario-da-industria-4-0-no-brasil/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/estatisticas/retratos-da-sociedade-brasileira/
http://www.mdic.gov.br/inovacao-in/lei-de-informatica
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/conhecimento/estudos/chamada-publica-internet-coisas
https://github.com/tensorflow/tensorflow

CONFIRA MAIS MATERIAIS
Kit exclusivo - Imersão em manufatura avançada
http://materiais.avozdaindustria.com.br/kit-exclusivo-imersao-manufatura-avancada
Robôs autônomos: Manufatura Avançada gera novo modelo de negócio
http://avozdaindustria.com.br/robos-autonomos-manufatura-avancada-gera-novo-modelo-de-negocio/
Realidade aumentada na indústria: quais são as vantagens?
http://avozdaindustria.com.br/realidade-aumentada-na-industria-quais-sao-as-vantagens/
De robôs autônomos a Big Data: confira os 9 pilares da Manufatura Avançada
http://avozdaindustria.com.br/de-robos-autonomos-big-data-confira-os-9-pilares-da-manufatura-avancada/
Benefícios da gestão visual do chão de fábrica
http://avozdaindustria.com.br/beneficios-da-gestao-visual-do-chao-de-fabrica/

18

SOBRE A VOZ DA INDÚSTRIA
A Voz da Indústria é o canal de conteúdo da FEIMEC (Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos) e
EXPOMAFE (Feira Internacional de Máquinas-Ferramenta e Automação Industrial), ambas, iniciativas da ABIMAQ
(Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos) e comandadas pelas entidades que
representam os segmentos desta importante cadeia produtiva. FEIMEC e EXPOMAFE são organizadas e
promovidas pela Informa Exhibitions.
A Informa Exhibitions acredita que eventos são plataformas de conhecimento e de relacionamento, que auxiliam
a impulsionar a economia brasileira. A empresa é filial do Informa Group, maior organizador de eventos,
conferências e treinamentos do mundo, com capital aberto e papéis negociados na bolsa de Londres. Dentre os
eventos realizados pela Informa Exhibitions no Brasil estão: Agrishow, Fispal Tecnologia, Fispal Food Service,
ForMóbile, FutureCom, ABF Franchising Expo, Serigrafia Sign e Feimec, num total de 24 feiras setoriais. A Informa
Exhibitions possui escritórios em São Paulo (sede) e Curitiba, com cerca de 200 profissionais. Nos últimos quatro
anos, a empresa investiu cerca de R$ 400 milhões no Brasil em aquisições de eventos e marcas, o que levou a
decisão estratégica de alterar o nome da empresa no Brasil de BTS Informa para Informa Exhibitions.
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