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Big Data

Fotos Sandvik Coromant Suécia

equipadas com sensores, soluções

integradas a softwares e monitoramento remoto são alguns dos

meios que possibilitam processos

– a bola da vez

de usinagem, do pedido à entrega, muito mais rápidos, inteli-

gentes e com menos desperdício
(veja págs. 8 a 10).

É um momento único, embora

Call-to-action para a manufatura

incerto na comunidade da manu-

Por Jeff Rizzie, gerente de Usinagem Digital na Sandvik Coromant, EUA
Editado e traduzido por Vera Natale, editora OMU

só se concentrar em fazer o que

D

e olho em maior compe-

combustível e plantar da manei-

mundo todo estão na onda

mente, esse é um passo impor-

titividade, empresas do

de coletar e analisar um imenso

volume de dados armazenados na

nuvem. A Dow Chemical coleta

dados de 188 plantas de produção
e os usa para reduzir erros de pre-

visão de 40% para menos de 10%
— uma melhoria significativa para
uma empresa que compra mais de
US$ 24 bilhões em bens e serviços,
a cada ano.

A Coca Cola aproveita o big

data para analisar rendimentos

das colheitas, dados meteorológi-

cos, imagens de satélite e outros

fatores, tudo isso para manter

colaboradores.

E a John Deere está colocan-

do pontos de coleta de dados em
seus tratores para que os agricul-

tores possam otimizar o uso de
4
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pendentemente de você querer

fazer parte ou não da indústria

4.0, seus concorrentes certamente o farão. Os fabricantes devem

mesmo tempo em que oferece ao

se adaptar a essa nova realidade,

fabricante de máquinas potencial

que não tem volta, para se man-

para uma coleta simplificada de

terem competitivos.

dados estatísticos sobre o uso de

seus equipamentos, torna possível manter a receita e as oportu-

Dados a perder de vista
Talvez sua fábrica ainda este-

nidades de melhoria contínua.

ja coletando dados de fabricação

Vale para todos?

O Big data já é uma

Esses exemplos podem ser in-

realidade acessível que

teressantes para esses segmentos,

pode incluir o seu negócio

mas você deve estar se perguntan-

no mapa da indústria 4.0

usinando peças todos os dias?”.

Porém, graças à Industria 4.0

quinas ou ferramentas, otimizar

estão habilitados a fornecer da-

(IIOT - Industrial Internet of Thin-

e o tempo de produção, monito-

nectadas para usinagem digital, o

e à Internet das Coisas Industrial

qual é a expectativa da vida útil da

gs), as fábricas de hoje têm enor-

ferramenta em uma operação de

usinagem crítica etc. — essas preocupações são, sem dúvida, as que
mais importam para uma gestão
eficiente de uma fábrica.

Pior, você pode permitir que es-

ses dados permaneçam somente
na cabeça de alguns funcionários

sua realidade, você está sofrendo

cionando; como está o atual anda-

mento de um trabalho importante;

em notebooks e planilhas de Excel.

“mais qualificados”. Se essa for

do: “Qual a relevância do big data

Há quanto tempo o torno está fun-

seus centros de atendimento aos

é uma boa ideia, porque inde-

com “fome de dados”, pois ao

A empresa também conseguiu

em 46%, analisando os dados de

Porém, essa provavelmente não

tante para alimentar um mundo

para nós, que ganhamos a vida

reduzir os custos de horas extras

sempre fizeram: produzir peças.

ra mais efetiva possível. Obvia-

consistência no sabor de suas bebidas durante todas as estações.

fatura, e muitos ainda preferem

mes oportunidades de responder

a essas questões relacionadas

processos, melhorar a qualidade

rar o equipamento e a eficiência
dos colaboradores.

Melhor ainda, existem cente-

à produção e muito mais. As

nas de provedores de serviços e

prever falhas iminentes em má-

na manufatura inteligente e que

respostas permitem às fábricas

agosto.2017/117

tecnologia prontos para ajudá-lo

agosto.2017/117

dos. A plataforma de soluções co-

um tremendo risco, que pode ser
muito reduzido se você abraçar o
big data.

Existem muitos tipos de dados

CoroPlus da Sandvik Coromant

que são bastante fáceis de traba-

de ferramentas para manter co-

banco de dados qualquer, desde

®

oferece, por exemplo, uma série
nectados entre si os recursos do
chão de fábrica, as pessoas e os

sistemas de software. Ferramentas

lhar/analisar, ou de reunir em um

que você dedique um pouco de
tempo e esforço. Porém, há certos
dados com que precisamos lidar
o mundo da usinagem
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em que a dedicação já não basta,

ramento contínuo da vibração

mana de análise devem entrar

medições e outras informações

a experiência e a capacidade huem jogo mais do que nunca. Por
exemplo, o que fazer quando o

fuso de uma máquina fica quente
ao toque? Ou que ação deve ser to-

mada quando os cavacos de uma
operação de fresamento começam

a mudar de cor e formato? A boa
notícia é que o desenvolvimento

de respostas automatizadas para

da máquina, forças de corte,

so, mas as evidências mostram

relacionadas ao processo. São

– Retorno sobre o Investimento)

o tipo de dados chamados dark

data (“dados escuros”), algo que
até recentemente era bem difícil

de coletar para a maioria dos que
trabalham na indústria da manufatura e que, no entanto, são a
essência do IIOT.

essas situações já é possível, em

Primeiros passos

so a esse tipo de dados e progra-

mento que você acabou de com-

Em outras palavras, há da-

gem ultramoderno com sensores

virtude da possibilidade de acesmação de softwares inteligentes.

dos que já podem ser mais bem
gerenciados por um computador, usando um software capaz
de analisar tendências e fazer

previsões baseadas em monito-

Vamos imaginar por um mo-

porados, ou adicionou tais ca-

pacidades a uma máquina mais
antiga. E agora? Para começar,

você precisará de uma rede por

mento e experiência para dar

sentido a tudo isso, alguém com
autoridade para tomar decisões e
ações baseadas nessa nova fonte

o mundo da usinagem

optar por seguir esse caminho,

há muitos pequenos passos que
podem ser trilhados para melhorar a sua base de gestão de dados.

Informações sobre as ferra-

ponto de partida. Coletar e orramentas

e

das

respectivas

montagens em uma biblioteca

de ferramentas, como o CoroPlus® ToolLibrary, da Sandvik

res CAM, pré-ajuste rápido das

um ser humano com conheci-

6

ceiramente impossibilitadas de

passar. Você precisará de servi-

Você também irá precisar de

usinando peças todos os dias?”

preparadas, ou até mesmo finan-

Coromant, permite uma troca

de forma utilizável.

para nós, que ganhamos a vida

cas que não estão dispostas, ou

meio da qual essa “avalanche”

software para exibir esses dados

“Qual a relevância do Big Data

anos. Mesmo para aquelas fábri-

ganizar os dados dessas fer-

provavelmente de um pacote de

Coromant, EUA:

ser medido em meses, em vez de

de temperatura e vibração incor-

mento para coletar esses dados, e

usinagem digital na Sandvik

sobre tais iniciativas consegue

mentas de corte são um bom

dores e sistemas de armazena-

Jeff Rizzie, gerente de

que o ROI (Return on Investment

prar um novo centro de usina-

de dados recém-criada possa
Divulgação

Pode parecer muito trabalho-

de informação. Caso contrário,

por que ter todos esses dados?

Dados em si e por si só não têm

contínua de dados com softwaferramentas e máquinas-ferra-

baseadas em monitoramento contínuo do processo

ções de programação, além de

o operador do futuro fique bem

ra com o big data, dá a todos a

dados de corte com apenas um

se de dados, enquanto mede uma

com a nova tecnologia, mantém

menta, simplificando as opera-

download de recomendações de
clique. O ToolLibrary, por exem-

plo, ainda proporciona um local
centralizado

para

armazenar

outros dados relativos à monta-

gem de ferramentas, sem risco
de se perderem na próxima vez
que um funcionário experiente
se aposentar.

À medida que as fábricas en-

sentido. A informação que pode

tram na “onda” do big data, um

agrega valor.

necessário. É bem provável que

ser tirada desses dados é que

O mundo da manufatura já conta com softwares capazes de analisar tendências e fazer previsões

novo tipo de colaborador se faz

agosto.2017/117

confortável em realizar uma análipeça ou define uma ferramenta.

É também provável que essa pes-

soa seja apoiada por um extenso

banco de dados e um sistema de
monitoramento inteligente, ou

mesmo algum tipo de inteligência
artificial (IA) que mantém o pes-

soal da fábrica informado sobre as

milhares de atividades que acon-

chance de se sentir confortável
o investimento sob controle e minimiza a disrupção no chão de
fábrica. Também evita surpresas

desagradáveis como as indesejá-

veis paradas de máquinas, suca-

ta, danos às máquinas e todas as
outras coisas que mantêm operadores acordados à noite.

Então o que você está espe-

tecem a todo instante.

rando? Há um monte de dados

turo. Começar pequeno, e ago-

começar a coleta.

Mas isso ainda é para o fu-

agosto.2017/117

esperando por você. É hora de

Dados em si e
por si só não
têm sentido.
A informação
que pode ser
tirada desses
dados é que
agrega valor
o mundo da usinagem
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Soluções conectadas para
manufatura

digital

Conheça a tecnologia CoroPlus® capaz de conectar o chão de
fábrica a uma forma mais eficiente e precisa de produção

S

conceito permite otimizar o uso

vel micro ou macro. Do ponto de

da chamada revolução

cessos de fabricação, da pré até

a conexão com ferramentas e da-

4.0 que está no radar de toda

a indústria da manufatura. Po-

a pós-usinagem.

Os usuários podem ter acesso

rém, como fazer isso acontecer

a dados de aplicação e dos pro-

loso para muitos. Fabricantes

meio de software e hardware co-

na prática ainda parece nebu-

no mundo todo estão lançando
produtos, participando de fó-

runs, palestras e feiras do setor,
ministrando cursos com o obje-

tivo de desmistificar esse conceito. E também para mostrar

que conectar soluções tecnológicas já é possível e está no fácil
alcance de todos, independentemente do porte da empresa. O

CoroPlus® da Sandvik Coromant

dutos da Sandvik Coromant por

nectados. Também, com a ajuda
de ferramentas equipadas com

sensores, eles podem ajustar,
controlar e monitorar o desem-

penho da usinagem em tempo
real. Todo o chão de fábrica pode

ser controlado nos painéis de da-

dos na própria fábrica; por meio

da nuvem e também via integra-

ção com o software do usuário e o

vista de um programador CAM,
dos de aplicação precisos signifi-

ca que as recomendações podem
ser adaptadas a tarefas específi-

cas. Há também vantagens para

biblioteca de ferramentas e sistemas
de gestão de ferramentas por meio de

uma conexão aberta API (API - Appli-

cation Programming Interface - Interface de Programação de Aplicações).

CoroPlus® ToolLibrary
Faz parte do software a biblioteca de ferra-

mentas virtual, o CoroPlus® ToolLibrary, com

base na norma ISO 13399, concebida para tor-

nar a programação CAM fácil, segura e com
precisão dos dados geométricos. Permite

acesso a uma biblioteca digital de ferramentas com potencial para economia substancial

de tempo. Dentre os principais benefícios aos

cesso de usinagem.

usuários, destacam-se: desenvolvimento de

Atualmente, a oferta engloba

está acontecendo nas fábricas e

o mundo da usinagem

nível para integração em CAD, CAM,

ligentes coletados durante o pro-

mente, tecnologias que podem

8

O CoroPlus® ToolGuide está dispo-

seja garantido com os dados inte-

ToolLibrary), e ferramentas de cor-

ambientes de usinagem, em ní-

de produção pode ser reduzido dras-

sejam evitadas e o desempenho

manufatura com melhor com-

enviar e/ou receber dados. O

usinada. O tempo de planejamento

para assegurar que as quebras

de software e ferramentas conec-

preensão e visão geral do que

com base no material da peça a ser

sensores podem ser controladas

Guide que inclui a biblioteca de

tadas que abrange, essencial-

para uma operação específica, ou

as ferramentas equipadas com

os gerentes de produção é que

o CoroPlus® permite otimizar a

tas e dados de corte mais adequados

rados remotamente. Além disso,

nos processos de usinagem.

Ele é uma nova plataforma

permite que você encontre ferramen-

de usinagem podem ser monito-

soluções de painéis de comando,

O principal benefício para

Software conectado e integrado que

os operadores, pois os processos

ambiente da fábrica.

é uma dessas soluções, com foco

CoroPlus® ToolGuide

fabricação.

implificando, a conec-

de dados, melhorando os pro-

Soluções de software

ticamente, facilitando seu processo de

Por Vera Natale, editora OMU | Fotos Sandvik Coromant Suécia

tividade é a essência

Bê-á-bá da usinagem conectada

sua própria base de dados/biblioteca de fer-

ramentas; construção de montagens de ferra-

de software como CoroPlus® Tool-

mentas de forma rápida e segura; visualização

de resultados imediatos em modelos 2D e 3D;

ferramentas virtual (CoroPlus®

e possibilidade de exportar instantaneamente

para o Mastercam Tool Manager, dentre outros

te Silent Tools™+ e CoroBore®+

fornecedores parceiros da Sandvik Coromant.

e o sistema de monitoramento IoT
da máquina Promos 3+.

agosto.2017/117
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Ferramentas de corte
As ferramentas de corte Silent Tools™+ e CoroBore® + com sensores permitem que você conheça mais

sobre os processos de usinagem, realize monitoramento remoto e ajuste tanto da ferramenta quanto da
operação de usinagem.
CoroBore®+
Ajusta remotamente o diâmetro de cor-

te na ferramenta de mandrilar. O sensor
embutido na ferramenta permite ajustes
automáticos (wireless) usando interfaces

digitais, tornando fácil um ajuste preciso

da ferramenta na máquina ou no pré-setting para um mandrilamento de precisão.

Silent Tools+
Adaptadores antivibratórios conecta-

dos aumentam o controle de processo e a

segurança no torneamento interno com
longos balanços. Os sensores proporcio-

nam acesso à informação direta sobre o
que está acontecendo dentro da máqui-

na e peça, tornando ações preventivas e
melhorias de processo mais fáceis.

Monitoramento do processo
Promos 3+ (coletor de dados)
Desenvolvido pela Prometec, empresa adquiri-

da pela Sandvik, o sistema de monitoramento IoT
(Internet das Coisas) oferece uma visão geral do
processo de usinagem, permitindo monitorar ferra-

mentas e processos em tempo real. Por meio de análise e otimização do processo de produção: colisões
podem ser evitadas antes que aconteçam; há garan-

tia de desempenho em virtude de dados inteligentes coletados durante o processo de usinagem, além

da entrega resultados otimizados, reduzindo desperdício e aumentando a segurança de usinagem.
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Tradição
Fotos Divulgação

Por dentro da máquina

revisitada
Romi desenvolve
manufatura híbrida
que inova o
conhecido centro
de usinagem
Por Inês Pereira

laboratório de pesquisa; universidades; indústrias que trabalham com máquinas complexas etc. “Ou seja, o ROMI DCM

620-5X Hybrid está alinhada com a ideia de otimização da indústria 4.0”, diz Alcântara.

“Inclusive, depois da demonstração na Expomafe, já come-

çamos a atuar em diversas solicitações de clientes, executan-

do testes e análises de processo, para apresentarmos soluções
com o ROMI DCM 620-5X”, completa ele.

O ROMI DCM 620-5X Hybrid tem capacidade para fazer pe-

ças de até 300 kg. “No entanto, a tecnologia que está sendo desenvolvida visa que a deposição aditiva mais usinagem possam
ser aplicadas em qualquer uma das nossas máquinas”, explica.

vamente, se for o caso.
Apresentado

pela

primeira

lhor momento. Nunca a indús-

vez durante a Expomafe 2017,

soluções que aumentem a pro-

Hybrid é uma recém-nascido que

dutividade, reduzam os custos,
aperfeiçoem seus produtos; a tor-

nem, enfim, mais competitiva. A
criação da Romi potencializa os
já preciosos atributos de um 5 eixos, cuja alta precisão em usinar

peças complexas e versatilidade
são da sua natureza. O ROMI
DCM 620-5X Hybrid combina

as operações de usinagem tradicional e manufatura aditiva (im-

pressão 3D metálica). Quando há
necessidade, é possível adicionar

materiais metálicos em perfis
complexos e recompor, modifiagosto.2017/117

celentes vantagens competitivas

para a indústria”, afirma Luiz
Cassiano Rando Rosolen, Diretor-Presidente da Romi.
Adição estratégica
O ROMI DCM 620-5X Hybrid

permite que a adição de material seja feita em locais de difícil

acesso ou mesmo em um perfil

de desgaste. “Um exemplo são os
acabam tendo algumas partes

mais desgastadas do que outras.

Então, é possível colocar o molde de volta na máquina, usinar
apenas a parte mais desgastada,

adicionar material de maior resis-

em maio, o ROMI DCM 620-5X

deria chegar ao mercado em me-

a fabricação de peças, com ex-

moldes de injeção, que, com o uso,

QUAL É A CAPACIDADE?

tria nacional necessitou tanto de

620-5X Hybrid não po-

o mundo da usinagem

produz moldes ou repara moldes; quem faz peças especiais;

O

tical 5 eixos ROMI DCM
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É uma máquina para qualquer tipo de usuário — quem

car e posteriormente usinar no-

centro de usinagem ver-

A máquina combina as operações tradicionais com manufatura aditiva

PARA QUEM?

flexibilidade desde o projeto até

surpreende e encanta. “O mercado
brasileiro ainda não conhecia esse

processo, a que nós chamamos de
manufatura híbrida”, conta Dou-

glas Pedro de Alcântara, gerente

de Engenharia de Produtos da

Romi. O target inicial é o segmento
das ferramentarias e o segundo, de

óleo e gás. “As peças para perfura-

Desde sua concepção até a

sua exposição na feira, o projeto
do ROMI DCM 620-5X Hybrid

levou tempo recorde, aproxima-

so de adição metálica com o pro-

cesso de usinagem”, recorda Al-

cântara. Para atingirem a meta,
pelo menos sete projetistas trabalharam no Projeto, todos ao

mesmo tempo, em aproximadamente 7000 horas.

“Apresentamos para nossos

na indústria de máquinas, a ma-

tica, médica e alimentícia”.
agosto.2017/117

o serviço”, descreve o gerente.

mostrar aos visitantes o proces-

fico em algumas partes”, explica o
dos estão no nosso radar: aeronáu-

condições originais em que fazia

cretizado. “Nossa intenção era

clientes, e em primeira mão para

gerente. “No futuro, outros merca-

um molde recondicionado nas

damente um ano para ser con-

ção e produção de petróleo preci-

sam de adição de material especí-

tência, usinar novamente e obter

o Brasil, o que há de mais atual

nufatura híbrida. Esta solução
pode ser aplicada nos mais di-

versos setores, proporcionando

Alcântara: Projeto do
ROMI DCM 620-5X Hybrid
demandou 7000 horas
o mundo da usinagem
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entrevista
pontos determinados. A grande
vantagem é aplicar o material e

usinar uma peça, que sai pronta
da máquina já com esse material

adicionado. Faz-se, ainda, a usi-

nagem de acabamento e deixa-se
a peça nas condições de precisão
exigidas”, descreve Alcântara.

Na demonstração no estande

da Romi, na Expomafe, para citar

outro exemplo, uma hélice de aço
Conceito tem foco
na indústria 4.0

Os múltiplos usos da máqui-

na vão, no entanto, além de re-

paros — pode realizar processos
novos, adicionar peças novas.

É possível adicionar um metal
mais nobre, como Inconel ou aço
inox, ao substrato de um metal

comum. “A uma peça em aço
normal, 1045 ou 1020, é adiciona-

do um material mais nobre nos

carbono recebeu adição de aço
inoxidável. “Se a peça fosse feita
inteira nesse material, seria muito cara, sendo que a necessidade

dessa aplicação é só na hélice”,
justifica. Alcântara conta que mui-

tos visitantes ainda não conhe-

ciam esse tipo de processo, como
o do ROMI DCM 620-5X Hybrid.

“Os nossos clientes nos retornam

dizendo que estão inspirados com
ideias para gerar novas peças.
Esse é o ponto principal”.

40

Avanço rápido (eixos X / Y / Z)

m/min

36

Superfície da mesa

Peso admissível uniformemente distribuído
Número de ferramentas

rpm
mm
mm
mm
mm
kg
-

Motor principal ca (regime S6 – 40% - 10 min.) cv/kW
Potência laser

Comprimento de onda
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importantes do processo. Usina-

W

15 a 15.000

Uma nova forma de

liderar

gem de peças com geometrias sim-

ples e complexas num único setup,
reduzindo acentuadamente o tem-

po de usinagem; maior eficiência,
precisão e produtividade, e redução de custos são alguns deles. To-

das as vantagens que essa máquina
por si só já oferece aumentam com
a função da manufatura aditiva:

• Economia de materiais de

custo elevado. “Você pode adi-

cionar esse material em locais
gastos pelo uso, sem a necessidade de fazer um substrato novo”,
diz o gerente.

• Menor risco de trincas, pela

baixa transmissão de temperatu-

ra para o molde: após o reparo,

faz-se a usinagem logo em segui-

cia com menor custo: ao adicionar
ISO

Curso eixo Z

cem bem os benefícios em aspectos

consequentemente, maior eficiên-

Cone do eixo-árvore

Curso eixo Y

5 eixos no chão de fábrica conhe-

• Maior durabilidade da peça e,

ROMI DCM 620-5X Hybrid

Curso eixo X

Empresas que contam com uma

da, mesmo em perfis complexos.

Ficha técnica

Faixa de velocidades

Vantagens acopladas

materiais de maior resistência nas
regiões de grande desgaste, como

A evolução tecnológica que transformou o comportamento
das pessoas pede mudanças urgentes no mundo corporativo
Por Inês Pereira

Q

uais serão os maiores desafios dos líderes nas corporações

daqui para frente? O que as novas gerações esperam de suas

lideranças? Como lidar com situações cada vez mais comuns

como a diversidade e a inclusão no ambiente corporativo para ter equi-

pes realmente equânimes? Como os RHs precisam se preparar para
tornar as organizações que representam mais atrativas? São muitas as

dúvidas num momento de transição como este que o mundo vive. “Em

2020, a população brasileira terá 35% formadas pela geração millennial

[jovens entre 18 e 32 anos, também chamados geração Y, do milênio
ou geração da internet]. Entender as suas necessidades, prioridades e

valores torna-se uma urgência. Da mesma forma que os profissionais,

hoje, muito mais conscientes, já não se seduzem mais com remuneração ou benefícios”, aponta a especialista em RH Márcia Almström,

diretora de RH - Estratégia & Talentos e de Marketing do Manpower
Group, consultoria global e agência de colocação profissional.

Ao longo da sua carreira, Márcia incluiu à bagagem conhecimen-

no caso de ferramentas de estampo.

tos complementares. Um olhar 360 graus, que a levou a ocupar cadei-

620

do material em pó também pode

PriceWaterhouseCoopers. “Sou formada em psicologia com foco em

460

• O sistema de refrigeração

520

• O laser que executa a fusão

realizar operações de gravação.

600 x 600

do cabeçote minimiza possíveis

30

assegura o perfeito alinhamento

300

24 / 18
500

nanometro 1.070

distorções térmicas da carcaça, e

da linha de centro do eixo-árvore
nas operações de usinagem que

requerem alta precisão de posicionamento do eixo Z.
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Divulgação

ras de executiva em importantes organizações como a Amcham e a

organizações. Logo percebi a necessidade de apurar o olhar mais estratégico de pessoas e fiz um MBA em RH pela Universidade de São

Paulo. Caminhei um pouco mais e percebi a importância entender de
negócios, finanças, e que essa formação poderia me ajudar muito mais

a sensibilizar no que se refere a questões de RH. Com o MBA na área

de negócios, pela FGV, fui conhecer outro lado do negócio para efe-

tivamente conseguir transformar por meio de gente, de pessoas”. A
seguir, Márcia divide algumas reflexões que nos ajudarão a entender
as necessidades do novo mundo corporativo.
agosto.2017/117

Márcia Almström: Fazer da
forma que sempre fizemos
não vai tornar uma empresa
competitiva para atrair talentos

o mundo da usinagem
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OMU: Por que razão ultimamente se tem falado

de não causam mais. A questão da inovação nas

informação e a velocidade das inovações tecnoló-

tal, e não estou falando só de salário. Um exem-

muito em atração e retenção de talentos? A era da
gicas influenciam essa “tendência”?
MÁRCIA: As pessoas hoje em dia se preocupam com a imagem da empresa, por
exemplo, se ela pratica sustentabi-

suas práticas de gestão de pessoas é fundamenplo: pensar em ações sociais dentro da organização, desenvolver atividades comprometidas
com responsabilidade social. Isso tem
um peso, um significado muito forte. Portanto, cabe ao RH buscar

lidade, responsabilidade social
ou diversidade. Hoje, escolhem em que negócio quer estar, pois seu nome estará vinculado a algo impactante ou

não para a sociedade, para

o mundo. Elas têm nível de

consciência muito maior devi-

do ao acesso à informação dado

pela internet e as redes sociais. O

O poder de escolha está muito
mais na mão do indivíduo do
que das organizações. Essa é
uma tendência desenhada
há aproximadamente
oito anos, e que hoje se
materializa

poder de escolha está muito mais na

mão do indivíduo do que das organizações.

essas inovações, essas práticas
que valorizam a companhia

no olhar do profissional candidato.

OMU: Como ser uma empresa

atraente aos olhos das várias

gerações de talentos do ponto

MÁRCIA: A inovação inclui práti-

cas, efetivamente. Como já teve o casual

day (trabalhar na sexta-feira com roupas des-

pessoas não se percebem mais como funcionárias;

que já chamam de friday off, que é a possibili-

damente oito anos, e que hoje se materializa. As

contraídas), cada vez mais está crescendo o

e sim, como associadas. É outro tipo de relação.

dade de ir embora na sexta, depois do meio-

OMU: Qual impacto dessa demanda na cultura

pendendo do seu trabalho, dos prazos etc. Isso é

dos recursos humanos? Se salários e benefícios

essa prática vai ser atrativo e interessante. Este é

já não são por si só suficientes para atrair e reter
os talentos, o que mais oferecer ao colaborador,
de modo que ele queira entrar e permanecer na
empresa?

dia. A decisão fica a critério de cada pessoa, deinovação. Qualquer processo seletivo que adote

apenas um exemplo. O home office é outro exemplo bem importante. A empresa estabelece um

novo contrato de trabalho, com cláusulas que

façam essas referências de forma clara, com as

MÁRCIA: Fazer da forma que sempre fizemos,

metas e todos os recursos para o funcionário tra-

olhamos não vai tornar uma empresa competiti-

de carreira. Sempre que conclui algum grande

sas passa necessariamente por revisitar as suas

ter o direito de se afastar por um ou dois meses,

mais alinhado à realidade contemporânea, às ne-

o trabalho. Ele nem espera ser remunerado por

ções. Às vezes, as organizações colocam muito

e esse tempo, no formato tradicional de gestão

rar engajamento ou motivação, e que na verda-

com muito mais flexibilidade a possibilidade de

olhando para as pessoas da forma que sempre

balhar on-line. O millennial fala muito das ondas

va para atrair talentos. O desafio para as empre-

projeto, ou finaliza uma etapa de carreira, quer

práticas de gestão de pessoas e buscar ser muito

fazer outras coisas que não tenham a ver com

cessidades dos colaboradores hoje nas organiza-

isso, simplesmente quer poder dar um tempo —

foco em questões que elas acham que podem ge-

de pessoas, não cabe. Essa geração também vê

16
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isso acaba mostrando uma nova realidade do
mercado de trabalho, uma organização de certa
forma ainda não formatada. Será fundamental

rever o sistema de remuneração fixa e variável,
a fim de atender às novas expectativas; revisitar as áreas de engajamento para entender como

garantir maior nível desse engajamento, contaminar a liderança para ser mais inspiradora. O

papel do RH é importante muito mais na instrumentalização de tudo isso, no suporte a esse lí-

der para que ele possa exercer essa liderança já
contando com recursos e práticas de gestão que
vão nessa direção.

OMU: Cada vez mais os extremos acontecem: um

agosto.2017/117

pe muito mais madura e vice-versa. Como lidar
com cada situação?
MÁRCIA: Em 2020, 35% da nossa população nas

organizações vão ser millennials. É substancial a
presença dessa nova geração, e um líder
precisa entender que esta é uma geração que pensa diferente da sua,
tem expectativas diferentes e
que terá um nível de engajamento grande — desde que
esteja

sendo

remunerada

adequadamente e desafiada,

aprendendo naquela função,

naquela atividade. Esse é o

ponto de atenção de um líder

que vem de outra geração tendo

líder — ambição comum nas gerações anteriores. O que acontece com as gerações atuais,
na sua opinião?
MÁRCIA: Eu acredito que a questão que leva o
jovem a não se perceber como líder está ligada

ao quanto ele se identifica com o modelo de liderança que hoje existe nas organizações. Ele

está muito mais comprometido em se tornar es-

pecialista, tem um vínculo muito maior com o
desenvolvimento de um trabalho que impacte

positivamente não só a empresa, mas a sociea possibilidade de vir a ser um gestor de setor e
até mesmo de estar no topo da organização.
OMU: Pode resumir o perfil do millennial?

MÁRCIA: Diferentemente do que usualmente

escutamos em relação à geração millennial, há
um engajamento muito grande dessa geração
com questões de trabalho. E, naturalmente, a gente escuta o oposto: que são

Em 2020, 35% da nossa
população nas organizações
vão ser millenials. Um líder
precisa entender que esta é
uma geração que pensa
diferente da sua e terá um
nível de engajamento
grande

rir. Por outro lado, quando o líder é mui-

to mais jovem que sua equipe, ele deve fomentar

a troca de conhecimento o mais rápido possível.

O grande desafio do líder jovem é garantir a contribuição dessa equipe, que provavelmente traz

e acumula consigo um conhecimento e até uma
experiência de negócio, na grande maioria das

agosto.2017/117

a geração millennial não tem interesse em ser

profissionais desalinhados, de-

uma equipe de millennials para ge-

vezes, maior do que o seu próprio.

OMU: Segundo pesquisa do Manpower Group,

dade como um todo. Ele deixa em sexto lugar

profissional da geração millennial liderar uma equi-

de vista da inovação?

Essa é uma tendência desenhada há aproxima-

das organizações, incluindo no modo de gestão

trabalhar com projeto, de ser um freelancer. Tudo

sengajados, que não querem
trabalhar

nas

organizações

etc. Ao contrário, essa geração chega a trabalhar muito

mais horas do que as gera-

ções anteriores, por incrível

que pareça. A média no Brasil

é de 44 horas, e na índia che-

ga a ser de 52 horas semanais.

Então, esta é uma geração que tem

trabalhado mais, se percebe trabalhan-

do além dos 65 anos, uma parte até o final da
vida. Ter uma previdência não é relevante para
eles, já que intencionam trabalhar além da sua

idade de se aposentar. A pesquisa também mostra que a geração millennial quer continuar nas

empresas. Não têm interesse em pular de galho

em galho como se acreditou até aqui. Na vero mundo da usinagem

17

entrevista
dade, quando há um movimento do jovem, ele
está indo em busca de algo que não encontrou

ali, não que seja uma escolha para ele fazer essa

mudança. É uma geração que tem uma relação
muito forte com a questão financeira. Para esses

jovens, o reconhecimento financeiro é um fator

super-relevante de retenção. A minha geração,
que é a X [nascida no início dos anos 60 até o fim

dos 1970], tinha um entendimento de carreira de

começar em uma empresa e crescer dentro dela
própria; o millennial considera esse um caminho viável, desde que ele esteja sendo
desafiado, aprendendo — já que a

OMU: Quais tipos de ajuda, interna e externa, as

OMU: As bandeiras da diversidade de gênero,

organização de um patamar de inclusão conscien-

deres?

os setores da sociedade. Como preparar os líderes

MÁRCIA: Uma delas é criar um coaching dentro

sará mais nem de KPIs nem de outros instrumen-

para lidar com os vieses inconscientes e realmente

com mais acesso à informações e acabam sendo

MÁRCIA: Isso tem de ser algo capitaneado de

a ser seguida. Mas isso é um processo contínuo

e expectativas. Por conta disso, se tornaram mais

trocinador dessas práticas. O papel crucial do RH

linguagem de muita transparência vinda da alta

diversidade e provocar um entendimento maior

diversidade. E rever suas práticas, estabelecer

presas que hoje praticam a diversidade de forma

va para então chegar em um estágio de inclusão

o patrocínio que existe da alta liderança. Con-

instituir a cota? Depende. Se você quer aumentar

à questão da inovação, de modo que o diferen-

não forem estabelecidas metas. Se é para elevar

atenção diferente da usada

teza, tanto maior a sua população de diversida-

que não será necessária; mas talvez sim, no pri-

coaching cada vez mais é ins-

de conversa sobre a diferença naquele ambiente.

empresas podem recorrer para dar suporte aos lí-

tendo a possibilidade de fa-

zer pausas na carreira. São

os quatro principais fatores

de retenção de um millennial;

se ele tiver um desses aspectos

cima. A alta liderança tem de ser um grande pa-

de evolução que as empresas passam; com uma

é enxergar essas lacunas de entendimento sobre a

liderança, que atuará como um facilitador dessa

por parte das lideranças e das pessoas. As em-

KIPs, construir um ambiente de conversa inclusi-

mais intensa começam deixando muito explícito

inconsciente. Daí se pergunta: é certo ou errado

versam com os líderes vinculando a diversidade

o número de mulheres, isso não será alcançado se

te possa ser um fomentador do novo. Com cer-

esse nível de inclusão, vai chegar um momento

de, mais vai demandar das organizações espaços

meiro momento.

complexas. Trabalhar com elas requer muito mais
habilidade de liderança e olhar de desenvolvi-

mento. E o coaching basicamente foca na mu-

dança de comportamento. Seu viés são
não se aprimoram em cursos es-

truturados, programas de treinamento formais. Compor-

Quando você se senta como
líder, não obrigatoriamente
tem essa competência;
mas ela vai ser requerida
sim, porque você estará
administrando pessoas

ra de ascensão dentro de uma compa-

nhia, mas se não tiver, ele naturalmente vai
para o mercado.

OMU: O que se espera do líder daqui em diante?
Independentemente da geração?

MÁRCIA: No fundo, o que o millennial traz não

é diferente do que a minha geração tinha como
anseios. A diferença é que o millennial fala, ver-

baliza, reivindica isso com mais transparência.

Quem não gostaria de ter uma pausa na sua carreira para poder se dedicar a questões pessoais?

Quem não gostaria de ter um pouco mais de

flexibilidade no dia a dia para poder lidar com
as suas questões pessoais versus trabalho? Ter

mais feedback do líder, mais conversa e orienta-

ção de carreira? Se sentir desafiado e elevar o
seu nível de experiência e aprendizado?

valor, como um princípio, não como uma regra

mais exigentes com relação à sua carreira, anseios

as questões comportamentais, que

também poderá fazer uma carrei-

tos para naturalmente ter a diversidade como um

oferecer um ambiente equânime?

é, para ele, uma forma de ga—, sendo bem remunerado e

te para a inclusão inconsciente, onde não se preci-

do RH. As pessoas, hoje, estão mais antenadas,

oportunidade de aprendizado
rantir a sua empregabilidade

orientação sexual e raça ganham força em todos

tamento humano pede uma

para suprir um gap técnico. O

trumento de desenvolvimento

de pessoas e de competências

na área de comportamento huma-

no. Cada vez mais esses jovens que

chegam nas organizações esperam de seus

gestores esse papel de coaching — ser orientados,

A criação de KPIs [Key Performance Indicator, ou

indicador-chave de Desempenho, uma técnica
de gestão para atingir objetivos na empresa], pa-

trocínio da liderança, dos fóruns de discussão de

grupos diversos são iniciativas que levarão essa

receber feedback, entender como podem crescer e

evoluir nas suas carreiras. E esse processo nada
mais é do que um processo de troca, norteamento

de conduta e comportamento que podem favore-

cer essa trajetória. Hoje, com certeza, o coaching é
uma ferramenta relevante para o mundo do RH

e dos líderes. Para uma liderança é fundamental,
porque ela deve estar não somente atenta para

praticar o coaching com a equipe, mas também

buscar nele o caminho de aprimoramento de liderança. Não são todas as pessoas que nascem

com habilidades de gestão de gente. Quando
você se senta como líder, não obrigatoriamente

você é líder por ter essa competência; mas ela vai
ser requerida sim, porque você estará administrando pessoas.
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Antecipando

a realidade industrial

A Comau investe em educação e compartilha conhecimento e tecnologia 4.0 com universidades
Por Inês Pereira

Q

participação das empre-

Divulgação

a cadeia produtiva em como será
fábrica para a quarta revolução in-

década, a companhia investe na

rados e antenados com o que está

No exterior, mantém dois cursos

jeto com as universidades, que

acontecendo na prática. “No pro-

mantemos desde 2011, fornecemos equipamentos para

os laboratórios de robótica.

Oferecemos apoio ao proces-

seus laboratórios de modo simcomum, basta ter por perto uma
tomada 220 V.

“Nosso novo lançamento na

versidades e as contínuas chama-

área da robótica educacional, a

sucesso desse pensamento. “Glo-

plo de equipamento indicado para

balmente já temos em nossos

dustrial. A Comau tem a resposta

nambuco. Com o Instituto Avan-

e solidificar as habilidades com

das para parcerias demonstram o

feita a transição do atual chão de

Horizonte, da Paraíba e de Per-

ples. A energia de alimentação é

bom relacionamento com as uni-

que reflete a preocupação de toda

presente em universidades de Belo

brionadas, seja em regiões locais,
perdido o bonde do progresso. O

co? Esta é uma pergunta recorrente

de pós-graduação. No Brasil, está

mação Industrial, em Turin, na

como no Brasil, para que não seja

sas no mundo acadêmi-

ideia de interagir com a academia.

várias situações na escola ou em

onde as novas tendências são em-

ual é a importância da

na ponta da língua. Há quase uma

centros de excelência mundiais,

quadros alguns colaboradores

plataforma e.Do, é um novo exemfins didáticos”, conta Madeira.

Fácil de montar, o e.Do tem

egressos dos programas com uni-

uma interface de controle sim-

começando a colher os primeiros

alunos de todas as idades criem,

versidades. No Brasil, estamos
resultados”, diz.

Soluções para sala de aula
As soluções da Comau que

ples, projetada para permitir que
aprendam e joguem com a ro-

bótica. O equipamento apoia os

métodos de ensino tradicionais,
estimulando a criatividade e a

so de pesquisa dos acadêmicos

participam do ambiente acadê-

vimento de mão de obra treinada

to nos trabalhos realizados com a

ração com os usuários. Ao mesmo

Pós no exterior

ir além: analisa vários planos de

ta Felipe Madeira, Head of Ma-

pais e mais modernas fábricas

na Europa em nível de pós-gra-

a aproximar-se de uma tecnolo-

a profissionais recém-formados,

çado de Robótica (I.A.R.), firmou
um acordo de apoio ao desenvolem tecnologia Comau. E pretente

expansão, incluindo escolas técnicas do SENAI e FabLabs.

Com mais de 40 anos de ex-

periência em sistemas avançados

de comunicação, automação e

inovação, a Comau acredita que a
antecipação da realidade empresarial e industrial é fundamental
para que os alunos possam in-

que utilizam nosso equipamen-

estrutura dos laboratórios”, conrketing & Customer Care LATAM,
da Comau.

Para Madeira, as empresas

devem sempre buscar participar

no mundo acadêmico, seja nos
O aluno tem acesso a novas
tecnologias como o Racer 3,
robô portátil que pesa só 30 kg

gressar no mercado mais prepa20
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mico são flexíveis e de fácil inte-

tempo, são utilizadas nas princi-

do país. “O aluno é estimulado
gia que antes era percebida como

distante, complexa e exclusiva”,
explica. O professor pode utilizar

o Racer3 — um robô portátil que
pesa somente 30 kg, tem fácil ma-

nuseio e pode ser transportado
sem uma logística complexa. O

Racer3 pode ser ambientado em
agosto.2017/117

participação das classes.

A Comau realiza dois cursos

duação. Ambos são destinados
ou com experiência, que visam

apresentar a visão da indústria

em um modo estruturado e acadêmico. Tendências em tecnologia, gestão de processos e gestão

de pessoas são temas abordados

no conteúdo programático dos
cursos. O Mestrado em Auto-

Itália, tem o foco de amadurecer
trabalho de campo e fornecer a
contratação imediata. Já o Mestrado Executivo em Automação

de Fabricação e Transformação

Digital ajuda as empresas e os indivíduos a desenvolver as habilidades necessárias para construir
as soluções avançadas de auto-

mação industrial do futuro. Esse
curso é fruto da parceria da Comau e a ESCP Europe, a mais an-

tiga escola de negócios do mundo, fundada em 1819, em Paris.
Desafios da nova geração
O mercado está experimentan-

do a realidade em que vivemos.
Ou seja, o acesso rápido à infor-

mação, a velocidade de decisões e
as tendências estão cada vez mais
presentes e desafiadores para

quem deseja estar sempre atualizado. “Os profissionais atuais e

os futuros precisam imaginar que
o tempo, a paciência e a cobrança

de resultados estão modificados
nos dias atuais e serão transfor-

mados em aceleração nunca vivida anteriormente”, analisa.

As competências para esses
o mundo da usinagem
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profissionais, da mesma forma,

já são outras, se comparadas ao
início do milênio. “Capacidade

negócios da indústria 1

Ferramentarias no

Comau, em resumo
A Comau, marca do grupo italiano FCA

de compartilhar, trabalhar em

(Fiat Chrysler Automobiles), tem 44 anos

todos os integrantes são conhe-

comunicação e presença em 17 países. No

ção de maneira informal e sem

des corporativas em Santo André, onde

tências que não eram necessárias

equipamentos; em Betim, que conta com um centro logístico e

gestor, um dos recursos mais es-

soluções inovadoras de alta qualidade, seus robôs e produtos

paciência: “Não será mais permi-

talmente sintonizada no futuro, desenvolve aplicativos que

recursos financeiros ou natu-

dústrias automotiva, aeroespacial, petroquímica, militar, cons-

Quem souber melhor lidar com

também atua no ramo de manutenção industrial e facilities,

moderno, será um profissional

engenharia com foco em produtividade.

comunidades onde nem sempre

de experiência em sistemas avançados de

cidos, dividir e acessar informa-

Brasil, a Comau atua desde 1995, com se-

cobrança de retorno são compe-

mantém uma central de Serviços para reparo e manutenção de

no passado”, exemplifica. Para o

de manufatura, e um escritório regional em Pernambuco. Suas

cassos que teremos no futuro é a

automatizados, impactam uma ampla faixa de indústrias. To-

tido aguardar resultados, gastar

operam com tecnologia de automação de processos nas in-

rais sem uma cobrança absurda.

trução naval e consultoria em eficiência energética. A Comau

a falta de paciência do universo

diagnóstico e planejamento de serviços, gestão de processos e

contexto 4.0

A conectividade é a luz que pode clarear ou ofuscar nosso
caminho rumo a um horizonte competitivo. A escolha é toda nossa
Por Vera Natale, editora revista OMU
Fotos Alana Schwoelk

que apresentará um diferencial”.
Na opinião do executivo da

Comau, o gap de mão de obra qua-

que, quem tiver certeza do que

para a indústria da manufatura,

tará muito desinformado. “Al-

lificada ainda é uma preocupação

mas a maneira de lidar com este
problema está mudando. Se a

mão de obra qualificada não estiver disponível em determinada
região, ela será encontrada em ou-

tro local. “Soluções de problemas

em modo compartilhado podem
mitigar a falta de qualificação

presente nos quadros corpora-

tivos”. Ele explica que parte dos

processos industriais serão feitos
externamente à empresa num cer-

to modo de consórcio. Não será

mais verticalizado e a necessida-

de de especialistas em várias áreas do conhecimento irá diminuir.

Entretanto, Madeira ressalva
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Divulgação

ocorrerá nos próximos anos, es-

gumas novas áreas do conhecimento e profissões irão surgir e

modelos atuais serão obsoletos

O Expoville Centro de Convenções, em Joinville, foi palco da 15ª Conferência Mundial ISTMA que reuniu

as mudanças”. Para não perder

315 participantes

em breve. A única certeza serão

famoso festival de dan-

a capacidade de mudar e ser fle-

A

Associação Brasileira da Indús-

principais polos ferramenteiros

reuniu empresários e autorida-

competências a se apoiar, além da

Caxias do Sul. Não por acaso,

nar conhecimento, discutir ten-

cidade das flores e do

competitividade, será necessário
se manter atualizado sobre o que

ça é também um dos

acontece em nosso ambiente, ter

do país, junto com São Paulo e

xível. “Essas serão as melhores

Joinville sediou a Conferência

capacidade de lidar com a pouca

Mundial 2017, da ISTMA – Inter-

paciência dos chefes e clientes.

national Special Tooling & Ma-

Tudo será muito veloz e efêmero,
portanto não ficar amarrado em

velhas crenças ajudará a se destacar neste cenário”.

Felipe Madeira, da Comau:
“Modelos atuais serão obsoletos em
breve. A única certeza é a mudança”
agosto.2017/117

chining Association, que aconte-

ceu pela primeira vez no Brasil,
de 28 a 30 de junho.
agosto.2017/117

Organizado pela ABINFER,

mente, em prol de mais compe-

tria de Ferramentais, o evento

tecnologias e mentalidade ine-

des de 15 países para dissemi-

titividade e embasada nas novas
rentes à Indústria 4.0 que vieram
para ficar.

Segundo Christian Dihlmann,

dências e fomentar negócios. E,

vice-presidente da ISTMA, re-

das ferramentarias para a neces-

2020, e presidente da ABINFER

principalmente, despertar o setor

sidade de um propósito comum
— estabelecer uma nova forma

conjunta de atuar, local e global-

cém-eleito para o triênio 2017-

- Associação Brasileira da Indústria de Ferramentais -, o Brasil
está entre os 15 principais países
o mundo da usinagem
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negócios da indústria 1
do segmento e há expectativa de

dizia John Lennon na música

ao ferramental que você usa no

res a combustão a partir de 2030

em um processo evolutivo, numa

nas-ferramentas.

os três primeiros, tornando-o um

um só’, estamos trabalhando por

e ter sucesso, é preciso ter uma in-

Para efetivar essa “integração

nossas tecnologias serão expo-

operador quando ela precisa de

até 2026 consolidar o País entre

importante player mundial desse
segmento.

Imagine, ‘e o mundo será como
isso”, finalizou.

Colaboração aliada a solu-

Em seu discurso de abertura,

ções de tecnologia conectadas

pilares da Indústria 4.0 - a cola-

Indústria 4.0. Towards the Futu-

o presidente enfatizou um dos

boração. “A ISTMA é a melhor
maneira de aprendermos sobre

nossas preocupações, nossas fra-

quezas e nossos desafios. Essencial para construir relacionamen-

tos e aprender sobre as melhores
operações praticadas no mundo.

Todas as associações nacionais
cooperando umas com as outras,
isso não é sonho, é real”. “E como

inclusive a temática que norteou

toda a conferência ISTMA, abri-

gando sob a mesma égide outros
eventos paralelos, todos voltados
ao setor industrial e de serviços
no contexto 4.0: o 10º Encontro

(Ministério da Indústria, Comér-

cio Exterior e Serviços) e o conceito

logística, e assim se inserir de vez
na rota tecnológica e de negócios
globais desse “novo futuro” totalmente conectado.

ordenador geral das Indústrias

Jefferson de Oliveira Gomes do

de Engenharia de Fabricação; e

MDCI, comentou sobre o anda-

manufatura. “Temos uma associação mundial que abrange 20

países membros que, por sua vez,
representam 8.000 empresas, com
um volume de negócios combinado de aproximadamente 40

o mundo da usinagem

programa Rota 2030, do MDIC

gerar soluções de mobilidade e

ros Brasil-Alemanha – VDI; o

4.0 da Associação de Engenhei-

ferramentaria para o mundo da
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a tônica do evento, abordaram o

de tecnologia embarcada, para

classe mundial em direção à In-

ENAFER; o Simpósio Indústria

saltou a importância da área da

se tornar realidade

gurais que, bem alinhadas com

veículos, mas possa ser um polo

sociedade como um todo.

Nacional de Ferramentarias –

sul-africano Bob Williamson, res-

dos anos, seu sonho começa a

Destaque para as palestras inau-

dique apenas a fabricar/montar

O que esperar do futuro?

O presidente da ISTMA, o

setor ferramenteiro. Ao longo

o mundo da manufatura e, em es-

a expectativa é de que, com esse

da Indústria 4.0 e seus desdobra-

pela UNISOCIESC.

maior representatividade do

novo regime, o país não se de-

pecial, para o setor ferramenteiro.

Geração de Escola”, organizada

ENAFER, sempre lutou pela

A programação do evento in-

nada por talento e inovação”.

re of Technology 2017 (Rumo ao

a Mostra “Pensando a próxima

da ABINFER e idealizador do

competitiva” no mercado global,

cluiu assuntos importantes para

Futuro da Tecnologia 2017) foi

na Europa.

dústria forte, vibrante, impulsio-

(IoT) está na base da chamada

9º COBEF, Congresso Brasileiro

Christian Dihlmann, presidente

processo. Para ganhar autonomia

bilhões de USD”. “O [setor] ferramenteiro não é commodity”. Frisou

igualmente os valores que devem

nortear os futuros trabalhos do

setor. “Em essência, 60% da eficiência de fabricação de qualquer
produto está diretamente ligada

mentos no setor da manufatura e

Marcelo Menezes Saraiva, co-

do Complexo Automotivo, no
mento do novo programa 2030,
que deve substituir o Inovar-

Auto, criado há quatro anos e
com término previsto para de-

zembro próximo. Com projeção
de longo prazo, esse novo regime
continuará a discutir pontos ain-

da não totalmente esgotados ou

estrategicamente encaminhados
no Inovar-auto, como os grandes
desafios tecnológicos que se colocam para a indústria na próxi-

ma década. Além da defasagem
entre a capacidade tecnológica

disponível e a ociosidade da ca-

pacidade produtiva instalada no

país, a atual baixa demanda por
veículos e o impacto para a ca-

deia automotiva global com os
possíveis vetos de uso de moto-

agosto.2017/117

A palestra “Ferramentaria de

dústria 4.0” do professor doutor

ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), atualmente Diretor
Geral do SENAI Santa Catarina,

trouxe à tona de reflexões de peso
sobre as inúmeras mudanças que

aconteceram somente nesses últimos 200 anos de história da

humanidade; como os novos desenvolvimentos tecnológicos têm

impactado o processo evolutivo

exponencial e consequentemente
nenciais, num curto espaço de
tempo. Quantos aqui na sala poderiam imaginar que, enquanto

eu estou dando minha palestra,

vocês poderiam estar, ao mes-

tantes e que tende a crescer cada

vez mais, ainda estamos vivendo
o processo da revolução indus-

trial. “(..) falar que é a 1ª , 2ª, 3ª
ou 4ª revolução industrial não
importa. Importa que estamos
agosto.2017/117

ciência energética e do processo
em si”, sintetizou.

Por sua vez, a ferramenta in-

de temperatura na zona de corte,

essa conectividade. Estamos preparados para isso?”, questionou.

O que se percebe é que tere-

mos cada vez mais pouquíssimas
certezas e nem por isso devemos
nos paralisar, ou resistir, nos ape-

gar a velhos conceitos, hábitos e
paradigmas, já que as mudanças

também capaz de informar dados
monitorar o desempenho da usi-

nagem em tempo real. E como
acompanhar tudo isso se não co-

nhecendo e estudando essas novas

funcionalidades e características?
“O fato é que temos muito a navegar em tecnologia, mas o conheci-

acontecem e continuarão a acon-

tecer em um ritmo constante e

frenético. Um problema, porém,

é que essas tecnologias não estão
chegando na mesma velocidade
para as empresas e, no entanto,
já “ditam” novos modelos de negócio e de trabalho e influenciam
todo um comportamento social,
como explicou o professor.

São as tecnologias chama-

acompanhadas de uma nova

ta de mais de 7 bilhões de habi-

do há sobrecarga, monitora a efi-

um aplicativo? Isso é revolução...

para outra pessoa, por meio de

nos trazer e, o mais importante,

Para o diretor, em um plane-

processos de manutenção, quan-

teligente, munida de sensor, é

das de curto prazo, disruptivas,

numa velocidade gigante.

inteligente é capaz de dizer ao

mo tempo, passando mensagem

da sociedade; que benefícios ou
alertas nos trazem e ainda vão

“A máquina

que rompem paradigmas, e vêm
mentalidade também disruptiva

– clamando por tempos de resposta mais rápidos e uma outra
maneira de enxergar e de lidar
com as demandas.

O docente também discorreu

sobre as grandes mudanças que
assistimos no universo das fer-

Para o professor doutor
Jefferson de Oliveira
Gomes do ITA e diretor
do SENAI-SC, a maior
revolução é a da
conectividade

ramentas de corte e das máquio mundo da usinagem
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negócios da indústria 1
da manufatura parece sofrer um

relação entre as empresas e seus

para novos?

Indo além, é necessário investir

de obra qualificada, já estuda-

posicionamento de mercado que

valor agregado, não basta mais

fez e ainda fará a diferença e

tempo, parece só se consolidar.

ou comprar produto de alto va-

mais recentes tecnologias de pro-

de ferramenteiro? Quem é que

nectar com o mundo? Se apegar

pouco mais. O futuro gap de mão

fornecedores será balizada pelo

do e anunciado na mídia há um

se escolher ter — comprar preço,

“Quem hoje quer fazer o curso

lor agregado? Se isolar? Ou se co-

quer fazer curso técnico?”, inda-

a velhos paradigmas ou se abrir

gou Jefferson Gomes.

Questões como atrair as novas

gerações, os nativos digitais, para

o mundo da indústria e re-educar

No entanto, algumas ações,

por pequenas que sejam, são fac-

tíveis e possíveis no curto prazo.
A UNISOCIESC organizou a “Mostra do Futuro – um novo conceito
de educação”. Aprender sobre manufatura aditiva e realidade
virtual vão,cada vez mais, fazer parte dos currículos escolares

mento é fundamental. Quem não

cair, mas também outras vão

há estratégia de corte capaz de ser

bilidades técnicas não vão ser

estuda, não vai para frente. Não

bem-sucedida contra a ignorância

do processo de fabricação. Então

conhecimento humano é uma das
coisas mais importantes”. “O que

não é commodity é a inteligência”,

surgir”, complementou. E as haas mais importantes nas futuras

contratações. Habilidades comportamentais terão mesmo peso
ou até mais.

“Nosso problema hoje é bási-

enfatizou Jefferson Gomes.

co, é muito básico. De 52 milhões

Os desafios do profissional 4.0

população vai terminar fazendo

Para o diretor, os robôs não

vão ameaçar o nosso trabalho, e

sim fazer o trabalho degradante, perigoso e vão estar cada vez
mais imbuídos de inteligência

artificial. “Muitas profissões vão
26
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de jovens somente 16% de nossa
curso superior. Aproximadamen-

te 40% da população vai terminar

com curso ensino nível médio. E,

Divulgar conhecimento, desmis-

tificar o que parece complexo.
Criar novos modelos de educa-

ção, intensificar os cursos EAD
(Educação à Distância) que fun-

cionam sim e por aí vai. O conceito 4.0, de forma muito sucinta

e simplória, é nada mais do que

fazer as máquinas conversarem
entre si e com os homens que as
operam. Segundo, o estudioso,

midores de moldes e matrizes.

para a usinagem 4.0” durante

o evento, também acredita que
conhecimento é a chave desse

novo momento. “A tendência

é ter cada vez mais produtos
exclusivos que vão demandar

um volume maior de moldes e
matrizes customizados. Então,
o conhecimento aliado à capacidade de adaptação/flexibilidade e o tempo de resposta de-

vem ser mais rápidos e quem
não estiver preparado, não
vai sobreviver. Poder divulgar

esse conhecimento é funda-

mental para o caminho rumo à

CIESC que expuseram temas

convergentes para o contexto

da Indústria 4.0, que está no ra-

dar de todo mundo”. Para May,
concentrar em um mesmo local
e em uma mesma semana, vá-

rios players da cadeia de moldes
e matrizes, fornecedores, clien-

tes e a academia, foi também
importante não apenas para a

em que estamos vivendo e a ne-

cessidade premente de se reinventar”, reforçou.

O ponto alto, complemen-

do o evento, sobretudo pela for-

químicos e elétricos simples, eficazes e baratos.

No final das contas, o evento

nos deixa alguns alertas claros.

Outro agravante é que a área

nesse mundo ultra conectado, a

Cada vez mais, especialmente

agosto.2017/117

Coromant, vê como muito válima como foi estruturado, o que
colaborou para conscientizar

o público sobre as tendências

e o que precisamos fazer para

não ficar para trás. “A ISTMA

agosto.2017/117

Mudanças essas que fazem sur-

gir novas demandas em relação
aos fornecedores e, consequentemente, geram maior pressão,
sobretudo nas ferramentarias
regionais que ainda precisam
acelerar o passo para se atuali-

zar com as novas tendências e
mentalidade 4.0.

“Observamos que na con-

muitas montadoras já estão

nizar” uma fábrica com sensores

supervisor

consu-

conscientizar sobre a realidade

como um todo. “Um meio de

nos fóruns de discussão, as mu-

May,

grandes

tramão da tendência de out-

regional de vendas da Sandvik

Gustavo

automotiva,

região, mas para o segmento

tir em altos equipamentos, em
robôs, pois é possível “moder-

essa nova engrenagem.

COBEF e VDI, além da UNISO-

tou o gestor, foi poder conhecer

não há necessidade de se inves-

cimento são peças vitais de toda

mant, que ministrou o mini-

los como os patrocinados pelo

manufatura 4.0, afirmou.

no entanto, 89% dos nossos jovens têm smartphone”.

criar um novo modus operandi.

que o ser humano e seu conhe-

tes, principalmente os da cadeia

curso “Soluções Conectadas

da manufatura em geral.

outras formas, rever processos,

muda, mas o que não muda é

reuniu vários eventos parale-

tada e colaborativa, no inevitável
dos grandes desafios da indústria

dução: é preciso saber usá-las de

vai fazer a roda girar. Pois tudo

Silvio Bauco, supervisor da

engenharia da Sandvik Coro-

contexto 4.0, são certamente uns

desenvolver e/ou adquirir as

no capital humano, que sempre

Ferramentarias à prova, na visão da Sandvik Coromant

os atuais profissionais da indústria a trabalhar de forma conec-

E para ter os produtos de alto

mais a fundo, especialmente
danças que estão acontecendo

nesse mercado de moldes e matrizes - todas as ondas de ter-

ceirização; a busca de materiais
em outros lugares do mundo;
a importação de matrizes e as

novas necessidades dos clien-

sourcing de alguns anos atrás,

fazendo investimentos altos,
realmente

expressivos,

para

re-internalizar os serviços das
ferramentarias.

Estão

bus-

cando alternativas para uma

melhor prestação de serviços,
uma melhor entrega, enfim de-

terminando novos parâmetros
competitivos para seus fornecedores poder atender aos seus

próprios padrões e critérios de
qualidade, já que a cadeia do

Brasil em alguns momentos
não os atende”, refletiu.

o mundo da usinagem
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Pós-graduação 4.0
O país ganha os primeiros cursos de pós-graduação
com foco voltado para a robótica e a fábrica do futuro

O

contrapartida é positiva, já que,

os seus aspectos. E esse

“Com o tempo, o robô se tor-

indústria 4.0, haverá aumento de

midor mudarão. Já mudaram.

movimento sem volta vai prosse-

nará acessível para as médias

impossível prever o que a tecnolo-

mas não virará commodity. Vai

O que será do amanhã no chão

de fábrica e em seus processos de
produção, na distribuição? Quais

serão as novas necessidades da
cadeia produtiva, dos diversos
players? As formas de trabalhar,

dois anos, em São Bernardo do Campo (SP), e já formou mais
de 140 peritos. Seu principal objetivo é capacitar profissionais

aptos a atender às demandas da indústria rumo à Era 4.0. O
I.A.R. mantem parcerias com empresas e convênio de coopera-

e realiza treinamentos em laboratório com tecnologia de ponta.
de concorrer, de chegar ao consu-

gia nos reserva daqui a dez anos.

O Instituto Avançado de Robótica® (I.A.R.) foi fundado há

estrutura conta com uma unidade móvel que vai até os locais

mundo está em franca

guir, e tão rapidamente, que ficará

e para as pequenas indústrias,
faltar gente qualificada”, prevê

Rogério Vitalli, diretor execu-

tivo de Tecnologia do Instituto
Avançado de Robótica (I.A.R.) e

conforme explica Vitalli, com a

industriais fez surgir uma nova

cursos. A expectativa é de que o

produtividade e redução de cus-

atual cenário da indústria 4.0, a

potencialize competências dos ro-

tos nos processos fabris, melhor
utilização dos recursos e econo-

mia de energia, resultando um
sistema para auxiliar no desenvolvimento sustentável.

Com o avanço da Nova Era,

examinador titular do Comitê da

a carência de mão de obra em

ra Brasil-Alemanha (AHK).

nutenção e operação de robôs

Banca de Mecatrônica da Câma-

A

mecatrônica, programação, ma-

profissão: a do robotista. “No
robótica industrial e colaborativa

estão sendo vistas como a única

e melhor saída para proporcionar o aumento de produtividade,

competitividade e esse profissional se torna indispensável”, explica Vitalli.

Por acreditar na importância

dessa área dentro da Engenharia

processos industriais e manufatura digital. “Com o tempo, será

possível formar profissionais para

a Indústria 4.0 habilitados em três
frentes principais, como robótica,
automação industrial e manufatura digital” explica o diretor exe-

e de projetos multidisciplinares,
com vistas a integrar conteúdos, a
motivar para o exercício da enge-

nharia, a ampliar conhecimentos, a
desenvolver habilidades e a praticar atividades do engenheiro.

Por meio de projetos de pes-

quisa cientifica e/ou tecnológi-

ca no contexto de prazo, custo e
qualidade, os alunos terão uma

convivência com o dia a dia de
profissionais do I.A.R. com foco

nas consultorias desenvolvidas
para o mercado de trabalho. E
quem deseja ter a experiência de

docente de nível superior, pode
participar de atividades supervi-

sionadas de docência em parceria com universidades.

do de Robótica seguiu sua voca-

dos cursos é formar especialis-

dados dos interessados em ambos

de conhecimento e desenvolveu

habilidade e competência técnica

para o ano de 2018. “Com isso bus-

Mecatrônica, o Instituto Avança-

sensu: Engenharia Robótica e In-

dústria 4.0. Ambos abordam com

profundidade os temas e possibilitam muita experiência prática na

unidade móvel do I.A.R. de alta
tecnologia, que faz uso de softwa-

Resumidamente, o objetivo

tas — sejam eles peritos com alta

para projetar e implementar células robóticas complexas (na pós

em Engenharia Robótica), ou que
tenham alta capacidade técnica
para atuar na implementação de
fábricas inteligentes no Brasil.

As diretrizes metodológicas e

res de última geração da Siemens

pedagógicas adotadas para o en-

ram parceria recente.

essenciais: o enfoque mais reflexi-

PLM Software, com quem firmaA Siemens PLM Software é

uma unidade de negócio da Siemens Digital Factory Division
e terá papel fundamenal nesses
agosto.2017/117

botistas pouco exploradas, como

dústria; a utilização de disciplinas

Parcerias

dois cursos de pós-graduação lato

o mundo da usinagem

uso de ferramentas Siemens PLM

global dos alunos com foco na in-

cutivo do I.A.R, Rogério Vitalli..

ção para a inovação e a difusão
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e que contribuam para a formação

ção técnico-científica com universidades e escolas técnicas. Sua

Por Rogério Vitalli e Inês Pereira

transformação em todos

I.A.R em resumo

agosto.2017/117

sino dos cursos incluem pontos
vo do que expositivo no ensino; a
adoção de experiências e de novos
recursos que estimulem o envolvi-

O Instituto criou um banco de

os cursos (que já supera 50 alunos)
camos estreitar a nossa parceria

com as filiais já cadastradas (Uni-

ville, em Joinville – SC; e Universidade Positivo (UP), em Curitiba –

PR) e demais parceiros do I.A.R.”,
explica Vitalli. Valores das mensa-

lidades, periodicidade dos cursos
e empresas para desenvolvimento

das monografias ainda estão em
fase final de negociação.

Saiba detalhes dos cursos de pós-graduação
no site do I.A.R.: http://iar.eng.br/

mento nas atividades acadêmicas
o mundo da usinagem
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conhecendo um pouco mais
Fotos Carlson Verçosa

zações marcam presença. “O car-

percorre o ano todo”.

frenagem, manobrabilidade, re-

estudo de produção, materiais

ria da equipe, o Baja SAE é or-

dade e tração.

ponta em trabalho com o pessoal

primeira, os alunos mandam

provas estáticas, um de provas

gunda, ocorre a competição em

alizado um enduro de quatro ho-

ro envolve eletrônica, todo um

Projetos

etc. Hoje nós vemos as equipes de
da arquitetura para desenhar o
carro e verificar como ele vai ser.

Os alunos vão atrás de patrocí-

na vida real

nio, plano de marketing, como
se fosse mesmo uma empresa em

que você precisa correr atrás dos
recursos para fazer o seu melhor,
tanto de fabricação quanto de

compra de equipamento e gestão
de pessoas”, explica.

Os campeões da
competição Baja SAE vivem
experiências únicas e ganham
conhecimento top de linha

Como funciona
A competição entre os estu-

dantes ocorre praticamente du-

rante todo o ano. “Quando acaba
uma, já começa o projeto para a

próxima. Tem todo o trabalho de
logística, de comprar peças, de

fabricação de peças, de estudo

dos equipamentos. E para quem
organiza a competição também

Por Inês Pereira

P

ara os alunos da Universi-

Pittsburg, Kansas, nos EUA, em

genheiro mecânico de formação,

buco (UFPE), o primeiro

melhor projeto do mundo.

Baja há 13 anos.

dade Federal de Pernam-

semestre de 2017 não poderia

maio, onde conquistou o quarto

“É uma competição em que

década de 1970, nos Estados Uni-

pela equipe de 30 alunos e qua-

mento de sala de aula aplicado

1995. [veja Box à pág. 32] É a mais

tro professores de diversas engenharias foi o campeão na 23ª

na prática. Sem falar do trabalho
em equipe, que é muito impor-

Competição Baja SAE BRASIL-

tante. Normalmente, o aprendi-

ço, em São José dos Campos, SP.

no Baja não. Todo dia você tem

-PETROBRAS, realizada em marEssa vitória de âmbito nacional
garantiu à equipe Mangue Baja 1

a vaga no Baja SAE Kansas, em
30
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zado é algo muito individual, e
que trabalhar em grupo”, resu-

me o diretor Luiz Henrique Jor-

ge Machado, do Baja SAE, en-

um relatório de projeto e na se-

si, que são quatro dias”, conta

o diretor. Nesses quatro dias,
são realizadas provas estáticas

e dinâmicas. Uma dessas é a
apresentação do projeto, ou seja,

cada equipe deve demonstrar o
que foi entregue no relatório.

O principal quesito para pas-

sar para essa fase é a prova de se-

sistência, suspensão, adaptabili-

“Em resumo, são dois dias de

dinâmicas e, no quarto dia, é re-

ras, que começa às 10h da manhã
e termina às 2h da tarde”, detalha

o diretor. Os pilotos podem ser
trocados, geralmente em três ou

mais pit stops. “Quem fizer mais
voltas, vence o enduro”.

Patrocínio e premiação
Para a viabilização dos proje-

gurança. “É uma prova estática.

tos, os estudantes precisam buscar

rifica todas as situações e se ele

com o suporte de infraestrutura

O carro fica parado e o juiz ve-

atende às normas técnicas que
a equipe deve seguir. Claro que

existem as inovações, a liberda-

de para inovar, desde que não se
afete a segurança”, diz. Na próxi-

ma fase, acontecem as provas de
aceleração, velocidade máxima,

recursos, tanto na universidade,
e apoio de professores, quanto na

indústria por meio de patrocínio.
A empresa tem duas formas de
participar: patrocinando direta-

mente a competição, ou as equi-

pes. “Uma minoria injeta dinheiro.
A maioria disponibiliza serviços
como usinagem, pintura, fornecimento de material, com logística,

por exemplo, no transporte do car-

ro ou outro tipo de ajuda. E assim,

A competição foi criada na

os alunos aprendem muito. Cada
requisito cumprido é conheci-

ganizado em duas etapas: “Na

que participa da organização do

ser mais feliz. O baja projetado,
construído, testado e pilotado

Além da formação obrigató-

expõe sua marca”, conta o diretor.

Cada prova tem premiação

dos, e acontece no Brasil desde

(placas e troféus). A premiação fi-

conhecida entre alunos de enge-

cede aos três primeiros colocados

nal do campeonato nacional con-

nharia no Brasil e, nesse ano, ba-

o direito de ir à competição inter-

teu o recorde de inscrições e pre-

nacional, que ocorre nos Estados

sença: das 88 equipes inscritas, 80

Unidos, custeando as inscrições

participaram efetivamente. No

no valor de US$ 1.250. “O Brasil

início, a Baja SAE era formada só
por alunos de engenharia mecânica, mas hoje as várias especialiagosto.2017/117

já ganhou quatro vezes com a FEI
A equipe Mangue Baja, da UFPE, comemora o prêmio de campeã
com o engenheiro Ícaro Peralta, da Peraltech, no canto direito
agosto.2017/117

São Bernardo do Campo”, conta
o diretor.

o mundo da usinagem
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conhecendo um pouco mais

Auxílio precioso
A Peraltech, distribuidor dos produtos da Sandvik Coromant

na região Nordeste, deu suporte técnico à equipe Mangue Baja.

“Em uma visita à UFPE, verifiquei as necessidades de usinagem
da equipe, e pude, com base nisso, selecionar material correto
para o projeto”, conta o engenheiro mecânico Ícaro Peralta, que
atualmente cursa mestrado em Engenharia Mecânica na univer-

após o patrocínio da Sandvik

fissionais conhecem, melhor do

ch. (veja box acima) A partir daí,

gerência, diretoria. “Esses pro-

que ninguém, as dificuldades e o
nível de profissionalismo que as

equipes chegaram. Participar do
campeonato traz prestígio”.

sidade, e também já participou da competição na graduação.

Desafios da Mangue Baja

e sobre como o aplicativo iFind [app da Sandvik Coromant que

2017 iniciaram-se em julho de

informações para realizar uma atividade de usinagem] poderia

bucana traçou as metas da tem-

“Fizemos um pequeno treinamento sobre as pastilhas fornecidas
orienta, entre outras funções, a encontrar ferramentas, soluções ou
ajudá-los no processo de usinagem.

O suporte não se deu em uma etapa específica do projeto.

“Sempre que precisavam de algo, me contatavam. Embora os

meninos tenham ótimo conhecimento, nas universidades as ferra-

mentas são, em geral, multimateriais, genéricas. Quando se busca
a excelência de um produto, caso da equipe baja, é preciso usar

ferramentas específicas. A Peraltech os ajudou a selecionar ferramentas para os materiais específicos: pastilhas de torneamento
para inox, fresas ball nose para alumínio, algumas fresas ball nose

para materiais alta liga. “Eles passaram a ter esse discernimento,
que os ajudou a produzir um produto de melhor qualidade e garantir uma vida maior do material que estavam usando. Construíram um produto acima das expectativas”, conclui.

Conhecimento e mercado
No geral, existe muita tecno-

logia embarcada nos projetos,

aplicada especialmente em solu-

“Muitas equipes usam telemetria
e, para operações de usinagem,
têm usado máquinas CNC de
uns anos para cá. Os resultados

nos deixam impressionados, na

pesquisa e uso de materiais em
o mundo da usinagem

usinagem de componentes, o que

sobrecarregou a Equipe durante

o ano. Além disso, o fato de não
termos as ferramentas apropriadas para todos os processos demandou o dobro do tempo usual

para a confecção do componente.
Esse problema foi sanado logo

gestores da Equipe, responsável
também pelas relações externas e
projetista do subsistema de freio.

Um grande desafio, lembra

do projeto. A equipe teve de liela é: o atraso de uma mercado-

cional. Dentre as conquistas, tam-

bém conseguimos fechar diversos

patrocínios durante o ano. Isso facilitou bastante o andamento das

atividades com os materiais que
foram fornecidos”, conta.

Individualmente, o gestor da

equipe conta que o aprendizado

balho em equipe, em lidar com
prazos apertados e gerir todo um
projeto dessa magnitude, tendo,

muitas vezes, com poucos recur-

sos. “A participação no projeto
Baja é um aprendizado que levarei a vida toda. É uma transformação. Você entra de um jeito e

o projeto te lapida, prepara para
a vida e para o mercado de trabalho. Será meu diferencial”.

ria essencial para a fabricação do
protótipo e a consequente necessidade de remodelar todo o cro-

nograma da equipe, dividindo
melhor as tarefas, criando turnos
de trabalhos, e de aplicar técnicas

que buscaram reduzir o tempo

das atividades. Uma das conquistas referente a este problema foi o

melhor desenvolvimento e acompanhamento do cronograma, evi-

tando sobrecarga dos integran-

A etapa final da competição é o enduro de 4 horas

O projeto Baja SAE foi criado em 1976, na Universidade da Carolina do Sul, nos Estados Unidos,

onde a primeira competição ocorreu. No Brasil foi lançado em 1994, ano em que a SAE BRASIL reali-

interessantes no mercado. “Eles

zou a primeira prova em âmbito nacional, na pista Guido Caloi, bairro do Ibirapuera, em São Paulo.

querem entrar no mercado e es-

Dois anos depois, em 1996, a competição foi transferida para o Autódromo de Interlagos, onde ficaria

tão preparados. Não só na indús-

até 2002. A partir de 2003, a competição passou a ser realizada em Piracicaba, interior de São Paulo, até

tria automotiva, mas em qual-

to comum ver “ex-bajeiros” na

Gabriel Lourenço, um dos cinco

da equipe, o que resultou no bom

tição automotiva — está no tra-

De onde vem o Baja SAE

possibilidades

aposta o diretor, que diz ser mui-

desempenho na competição Na-

a motivação foi um dos grandes

periência e conhecimento acu-

quer tipo de indústria no Brasil”,

da

um protótipo e de uma compe-

gestão de pessoas, pois trabalhar

Para os estudantes que par-

abre

apesar

é muito mais que a construção de

tes. Outra preocupação foi com a

disciplinar”, afirma Machado.

mulados

aceleração, entre outros aspectos.

uma demanda muito grande na

“Conseguimos,

de dos nossos processos”, conta

que aumentaram a produtivida-

dar com situações da vida como

ses. “Nessa temporada tivemos

dicação às atividades.

inexperiência, consolidar a gestão

porada e iniciou a fase de projeto,

que teve duração de quatro me-

desafios devido ao tempo de de-

tivemos acesso às ferramentas

Lourenço, foi a própria gestão

projeto Baja é totalmente multi-

inclinação do carro, velocidade,

Coromant e suporte da Peralte-

2016, quando a equipe pernam-

diversos ramos da engenharia. O

ticipam das competições, a ex-

nível de combustível, variação de

Os projetos dos protótipos

Divulgação

ções como controle eletrônico de

32

indústria ocupando cargos de

Machado, do Baja SAE:
No Baja, aprendizado individual
se torna trabalho em grupo
agosto.2017/117

2016, quando começou a ser realizada em São José dos Campos (SP). Desde 1997 a SAE BRASIL, por

meio de suas Seções Regionais, realiza ainda etapas regionais do Baja, em vários Estados brasileiros
como Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Bahia.

agosto.2017/117
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Nanopartículas, grandes aplicações
Startup desenvolve pesquisa da tecnologia em escala industrial para

beneficiar diversos setores

Por Inês Pereira. Texto de apoio: Equipe Fapesp

S

e ainda há quem pense

de material no mercado nacio-

Mercado e desafios

tecnologia está restrito

Com a nossa experiência no de-

cas, a startup tem foco em alguns

las, vimos uma oportunidade de

micos – revestimentos aplicados

que o universo da nano-

ao ambiente acadêmico e à literatura científica, é hora de rever

os conceitos. O desenvolvimento dessa tecnologia lançou o foco

nal e o alto custo de importação.
senvolvimento de nanopartícuexplorar esse nicho”, conta.

As nanopartículas produzidas

nas necessidades da indústria.

pela nChemi se destacam pela

São Carlos, SP, está desenvol-

por moléculas orgânicas coloca-

A nChemi, startup sediada em
vendo nanopartículas de óxidos
de metal de utilização bastante

diversificada em muitos setores
industriais.

A nChemi é pioneira no país

na produção de nanopartículas

customizadas e em escala. “O desenvolvimento de nanopartículas

em escala industrial, de forma

customizada, de maneira rápida,

com custo competitivo e dentro
do território nacional é pioneiro
no Brasil e há poucas empresas no

mundo que comercializam esses

produtos”, diz Bruno Henrique
Ramos de Lima, doutor em Ci-

ência e Engenharia de Materiais
pela Universidade Federal de São
Carlos (UFSCar), sócio da startup.

“Nossa principal motivação

para a criação da empresa foi a

falta de fornecedores desse tipo
34
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Com suas soluções tecnológi-

abriga propriedades como mag-

pela startup podem ser aplica-

ção de raios UV, quanto a capa

maior proteção contra umidade

metálico. Tanto o núcleo, que
netismo, condutividade e absor-

tornando a nanopartícula compatível a diferentes meios (água,

solventes orgânicos, polímeros,

adesivos, entre outros) podem

ser modificados. Dessa forma,
é possível escolher a propriedade do núcleo e o meio em que

Os produtos desenvolvidos

dos em embalagens, dando-lhes
e oxigênio, e em tintas para su-

solventes, além de impedir que

as nanopartículas se aglomerem,

o que é essencial em algumas
aplicações”, explica Lima.

convertem

energia solar em eletricidade e
representam uma inovadora fonte alternativa de energia.´

As OPVs podem ser instala-

janelas. Com a energia produ-

a pesquisa avança, são vistos em
setores cada vez mais diversos.

Em saúde, as nanopartículas

ressonância magnética. Na in-

material com diferentes tipos de

que

não param por aí e, à medida que

contra corrosão. Mas os exemplos

de moléculas orgânicas ao redor

menta a compatibilidade desse

photovoltaic”),

das e moldadas em estruturas

podem ser aplicadas em meios

do núcleo das nanopartículas au-

na sigla em inglês para “organic

perfícies metálicas com proteção

se quer aplicar, de acordo com a
demanda do cliente. “Essa capa

em peças metálicas por meio de

ficuldade em mostrar aos nossos

nico e químico; o de adesivos de
Aplicações na indústria

de contraste para exames por
dústria de óleo e gás, a tecnologia

tem aplicação no material para
recobrir dutos. Outra importante

utilização se dá em tintas nanoes-

truturadas para uso em eletrônica impressa, em células fotovoltaicas orgânicas flexíveis (OPV,

agosto.2017/117

transparentes como vidraças e

laminação com carga de nanopartículas – para produção de emba-

lagens com maior barreira a gases

e água; o de ferrofluidos à base de

nanopartículas magnéticas; e o de
insumos para o mercado de ele-

trônica impressa e orgânica, com

que as células solares de silício,
as OPVs ainda apresentam um

problema em estudo: menor efi-

ciência na conversão de energia
solar em eletricidade e menor
tempo de vida útil que as convencionais de silício.
agosto.2017/117

segmento e como transformar

esses benefícios em lucro — soluções a menor custo tanto para
aumentar a eficiência de outros
produtos quanto para garantir

sua conservação e ampliar sua
vida útil”, avalia Lima.

O próximo passo será consoli-

incentivo foi dado pelo programa

são. Com base em projeções da

bilidade maior de aplicações do

da nanotecnologia para o seu

Esse mercado, especificamen-

produção de OPV.

uma série de componentes ele-

mais flexíveis e com uma varia-

clientes quais são os benefícios

dar uma estratégia de captação de

te, segundo Lima, ainda não está

trônicos de automóveis. Embora

cado. “Há ainda uma grande di-

a tinta nanoestruturada usada na

zida, é possível alimentar computadores, telefones celulares e

O grande desafio da nChemi é

a inserção dos produtos no mer-

ra diminuição de desgaste mecâ-

das ao redor do núcleo de óxido

[veja nota de rodapé à pág. 36]

setores, como o de coatings cerâ-

dispersões de nanopartículas pa-

versatilidade. A capa é formada

çando US$ 23 bilhões em 2017.

consolidado, mas está em ascenconsultoria IDTechEx — sediada

no Reino Unido e com clientes

em mais de 80 países —, ele diz
que o mercado global de eletrônica, impressa e orgânica*, passará de US$ 26,5 bilhões, em 2016,
para US$ 69 bilhões em 2026,

e que o setor de impressão de

grandes áreas de células solares

flexíveis irá crescer 16,1%, alcan-

clientes. Nesse sentido, um novo
da Fapesp Pesquisa Inovativa em
Pequenas Empresas (PIPE) para
a nChemi avançar nesse desafio:

a empresa foi indicada pelo PIPE

para participar do programa Leaders in Innovation Fellowships (LIF),

oferecido pela Royal Academy of
Engineering, da Inglaterra, um
treinamento voltado a capacitar

empreendedores apoiados pelo
programa PIPE para comercializar as tecnologias e inovações que
estão desenvolvendo.

o mundo da usinagem

35

negócios da indústria 2
Parcerias e resultados
A nChemi estabeleceu uma

parceria com o CSEM (sigla para
Centre Suisse d’Electronique et

de Microtechnique ou Centro Suíço de Eletrônica e Microtecno-

logia), articulada pelo Centro de
Desenvolvimento de Materiais

Funcionais (CDMF). O principal

objetivo é a realização de testes
de desempenho da tinta nano-

estruturada da nChemi, que tem
demonstrado capacidade de mudar a estrutura e a eletrônica do

sistema de OPVs. Algo importante para a startup, já que seu

projeto comprovou a viabilidade

técnica e econômica da produção

nossa parcela de responsabilidade

Jovem de futuro
Criada em 2015, a nChemi é um desdobramento do La-

boratório Interdisciplinar de Eletroquímica e Cerâmica (Liec)

Às vezes, precisamos ir além

Por Sandra Pascuti*

pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Pau-

Q

nChemi foi a primeira a utilizar a infraestrutura do Núcleo

alizar grandes coisas e no papel

cios, além de Bruno Lima, o químico Lucas Daniel Tognoli

uma cultura e um ambiente que

genharia de Materiais Tiago de Góes Conti, também egressos

tro de uma organização.

Decifrando valores

área ou profissão, toda essa mi-

lados a um modelo de liderança

va quando tive que enfrentar um

panhia, acabaram por fortalecer

da UFSCar, centro científico de excelência na pesquisa de
nanomateriais que integra o Centro Multidisciplinar para o
Desenvolvimento de Materiais Funcionais (CDMF), um dos

Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPIDs) apoiados
lo (Fapesp). Incubada na Fundação ParqTec de São Carlos, a

uando me tornei líder

valores da companhia e dois de-

Sandvik Coromant no México

anos, fiquei bastante fe-

limpo” (fair play), baseado nas re-

ças organizacionais, incluindo a

de RH há cerca de cinco

liz. Afinal, acredito na capacida-

de e potencial das pessoas de re-

de Inovação do CDMF. A jovem empresa conta com três só-

fundamental do líder para criar

Leite e o engenheiro físico e também doutor em Ciência e En-

possam inspirá-las a brilhar den-

da UFSCar.

de tintas à base de óxidos metáli-

em geração de energia a partir de

tar a performance das OPVs.

o conhecimento para a indústria.

teressantes da parceria. Um deles é

para impressão de OPV a um custo

sultem em uma produção de baixo

um fornecedor de nanomateriais

suíço de pesquisa aplicada tem in-

uma plataforma de inovação para

para transformação de luz solar

luções em nanotecnologia.

A estimativa da startup é de

cos e sua utilização para aumen-

células fotovoltaicas para repassar

que a tinta nanoestruturada, pro-

Há outros desdobramentos in-

Como importa as nanopartículas

sidades técnicas do CSEM, apre-

a contribuição para estudos que re-

elevado, a nChemi quer se tornar

custo. O braço brasileiro do centro

com custo competitivo, e torná-los

vestido em pesquisa tecnológica

qualquer empresa que busque so-

duzida de acordo com as necessente as mesmas características

do produto similar importado,
porém, com aproximadamente

15% do custo. “Nosso objetivo é

sempre fornecer produtos com
valor abaixo dos concorrentes internacionais”, finaliza.

Mas, como em qualquer outra

nha vocação foi colocada à progrande desafio – o fechamento da
fábrica de pastilhas e ferramen-

tas de metal duro da Sandvik,
em 2015.

Os cortes são sempre doloro-

sos, tanto para os funcionários

organização, era necessário para

trônica impressa se constitui por uma série de métodos onde se cria um dispositivo eletrônico ou híbrido

(mecânico, fluídico e/ou ótico) pela deposição de tintas e pastas funcionais condutoras, semicondutoras, etc.
sobre um substrato qualquer (vidro, metais, plásticos, cerâmicas etc”.
o mundo da usinagem
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fornecedores e colegas) e “paixão
por vencer”, fonte de inspiração
para lidar com desafios.

Esses valores essenciais, atre-

no projeto, fornecendo subsídios
para o planejamento das ações
necessárias para o encerramento
das atividades da fábrica.

A teoria se concretizou na prá-

as ferramentas que eles precisam,
times e aumentar o nível de enga-

agosto.2017/117

tuação diferente, uma atmosfera
muito positiva, onde a liderança
continua exercendo um papel
fundamental no novo ambiente.
Pessoalmente,

me

empenho

trás de cada decisão estratégica e

não entendo ou não acredito na estratégia, nunca conseguirei conven-

cer ninguém. Se as pessoas entenderem o porquê, como e quando,
os objetivos serão atingidos e elas

podem ir além. Além das expectativas, além das circunstâncias.
Renato Pizzutto

mentar a capacidade de ir além.

biente inspirador em meio ao caos

Busquei o norte nos próprios

vik Coromant Center. É uma si-

jamento dos funcionários para au-

meu tempo aos meus colegas no

ções, perguntas e desconfortos.

a recente inauguração do Sand-

traduzi-la para a organização. Se eu

munida desse arsenal, fui tentan-

missão. Havia muitas preocupa-

de do México para Querétaro e

o papel dos líderes envolvidos

México, quando o fechamento foi

cil para todos os envolvidos nessa

mudança do escritório da Cida-

muito para entender a lógica por

Entendendo por que, onde e como

Brasil. Foi um período muito difí-

depois de uma série de mudan-

e gestão de desempenho da com-

Apesar de viajar periodica-

comunicado, dediquei 100% do

• Eletrônica impressa, segundo a EMBRAPII (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial): “A ele-
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do cada vez mais desafiador.

caras de fotolitografia, a eletrônica orgânica pode ser impressa usando processos de baixo custo, similares
nais, tanto em termos de custo por aparelho, quanto do capital necessário para produzi-los”.

(clientes,

podemos ajudá-los a motivar seus

mente para Argentina, Chile e

à impressão a jato de tinta. Isso os extremamente baratos comparados aos dispositivos eletrônicos tradicio-

diariamente

pessoas e, numa visão global da

notícia. O fechamento afetaria 133

seia-se na utilização de materiais orgânicos, tais como polímeros, para criar circuitos e dispositivos eletrô-

nicos. Em contraste com os semicondutores tradicionais à base de silício, que são fabricados com técnicas

lidamos

tica. Se damos aos nossos líderes

presa em um ambiente de merca• Eletrônica orgânica, segundo o INEO (Instituto Nacional de Elétrica Orgânica): “A eletrônica orgânica ba-

lações de transparência com quem

afetados quanto para quem dá a

manter a competitividade da em*Nota de rodapé

les me foram fundamentais: “jogo

Com as pessoas em mente e

do construir, aos poucos, um am-

anunciado. Tudo isso, com o apoio
do time designado para a tarefa.

Já se passou mais de um ano

dessa experiência, e, neste momento, estou apoiando a equipe

Sandra Pascuti é Gerente HRBP (Human
Resources Business Partner – Parceira
de Negócios em Recursos Humanos)
para Sandvik Coromant México
e América do Sul
o mundo da usinagem
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TEATRO UNIMEP

Campus Taquaral · Piracicaba/SP

Renomados pesquisadores,
especialistas e profissionais
apresentarão os desafios,
oportunidades e riscos da
4ª Revolução Industrial.

Hanna Tools
pág. 2

Sandvik
Coromant
pág. 40

Movimento - Cursos
Durante todo o ano, a Sandvik Coromant oferece cursos
específicos para os profissionais do mundo da usinagem.
Acesse www.sandvik.coromant.com/br, na barra
principal, clique em ‘treinamento’ e confira o Programa
de Treinamento 2017.

Você poderá participar de palestras e também de cursos
in plant, ministrados dentro de sua empresa!

Unimep (Universidade
Metodista de Piracicaba)
pág. 39

soluções de usinagem 1

Vera Natale: vera.natale@sandvik.com

soluções de usinagem 2

Vera Natale: vera.natale@sandvik.com

produtividade

Douglas Pedro de Alcântara: www.romi.com.br

entrevista

Márcia Almström: www.manpowergroup.com.br

educação e tecnologia 1
Felipe Madeira: info@comau.com

negócios da Indústria 1

AMAZONAS
Manaus
NIARTHEC
Tel.: 92 3236-2057
BAHIA

CEARÁ
Fortaleza
FERRAMETAL
Tel: 85 3226-5400
ESPÍRITO SANTO
Vila Velha
HAILTOOLS
Tel: 27 3320-6047
MINAS GERAIS
Belo Horizonte
ESCÂNDIA
Tel: 31 3295-7297
SANDI
Tel: 31 3295-5438
Ipatinga
TUNGSFER
Tel: 31 3825-3637

Bruno Lima: bruno.lima@nchemi.com

UBERTECH
Tel: 34 3083-2063

educação e tecnologia 2
Rogério Vitalli: vitalli@iar.eng.br

conhecendo um pouco mais

Luiz Henrique Jorge Machado: luiz.henrique@llk.com.br
Gabriel Lourenço: manguebaja@yahoo.com.br
Ícaro Peralta: icaro@peraltech.com

nossa parcela de responsabilidade
Sandra Pascuti: sandra.pascuti@sandvik.com
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SINAFERRMAQ
Tel: 71 3379-5653

Christian Dihlman: presidente@abinfer.org.br
Jefferson de Oliveira Gomes: jefferson.gomes@sc.senai.br

negócios da indústria 2

o mundo da usinagem

WM Tools

pág. 11

Sandvik Coromant
Distribuidores

Lauro de Freitas

Fale com eles

ozonio

Anunciantes nesta edição

Uberlândia

PARANÁ
Curitiba
GALE
Tel: 41 3339-2831

Maringá
PS FERRAMENTAS
Tel: 44 3265-1600
PERNAMBUCO
Recife

SÃO PAULO
São Paulo
ATUATIVA
Tel: 11 2738 0808

PERALTECH
Tel: 81 3105-0294

DIRETHA
Tel: 11 2063-0004

RIO DE JANEIRO

Santo André

Rio de Janeiro

COFAST
Tel: 11 4997-1255

MACHFER
Tel: 21 3882-9600
TOOLSET
Tel: 21 2290-6397
TRIGONAL
Tel: 21 2270-4835
R. GRANDE DO SUL
Caxias do Sul
ARWI
Tel: 54 3026-8888
Porto Alegre
CONSULTEC
Tel: 51 3321-6666
COROFERGS
Tel: 51 3337-1515
SANTA CATARINA
Joaçaba
GC
Tel: 49 3522-0955
Criciúma
REPATRI
Tel: 48 3433-4415
Joinville
THIJAN
Tel: 47 3433-3939

Araraquara
TECPLUS
Tel: 16 3333-7700
Guarulhos
COMED
Tel: 11 2442-7780
Campinas
I9 FERRAMENTAS
Tel.: 19 3256 9234
Piracicaba
PÉRSICO
Tel: 19 3421-2182
Sorocaba
PRODUS
Tel: 15 3225-3496
Bauru
PS FERRAMENTAS
Tel: 14 3312-3312
S. José dos Campos

PRODUÇÃO
INTELIGENTE:
OS DESAFIOS DA 4ª
REVOLUÇÃO INDUSTRIAL
TEMAS
» 4ª Revolução Industrial: Desafios, Oportunidades e Riscos
» Eficiência energética e sustentabilidade
» Programa "Industrie 4.0" para a Produção Inteligente
» Organização do trabalho frente à 4ª Revolução Industrial
» Sistemas de Produção físico-cibernéticos
» Estratégias Inovadoras de Produção

INVESTIMENTO
Até 3/9
R$ 680,00
A partir de 4/9
R$ 800,00

VAGAS LIMITADAS

Consulte a homepage do evento
para informações sobre
descontos promocionais.
Informações
19 3124 1792
unimep.edu.br/scpm/seminario
labscpm@scpm.unimep.br
@labscpm

PIESA
Tel: 12 3209-3455

Patrocínio
Este impresso foi produzido na Pigma Gráfica uma empresa certificada FSC, comprometida com
o meio ambiente e com a sociedade, fornecendo
produtos com papel proveniente de florestas
certificadas FSC e outras fontes conroladas.
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Realização

Parceiros

Estamos entrando no
futuro da manufatura.
Você vem conosco?

Otimize seus processos de usinagem e tomadas de decisão com o CoroPlus®,
o novo pacote de soluções conectadas para usinagem digital.

C5-3-80-LL35060-10C
3-80-101112-8-M5 4315
MODELO 3D STP
MODELO 2D DXF
KAPR 94,7°
vc 381 m/min
fn 0,4 mm/r
EM ESTOQUE

Economize tempo
e melhore a qualidade
em seus projetos
e planejamento

Insights sobre usinagem
em tempo real

Conheça mais em coroplus.sandvikcoromant

Melhore seus processos
através da análise
avançada de usinagem

