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RESUMO 

Com a nova revolução industrial denominada de indústria 4.0 surgiram diversos conceitos e 

tecnologias aplicados nas linhas de produção. Devido ao cenário brasileiro estar ainda em estágios de 

terceira e até segunda revolução industrial, surge a necessidade de desenvolvimento no país para o 

aumento de competitividade e inovação. O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um 

sistema de customização em massa em uma linha de montagem de placas eletrônicas SMD, para 

demonstração do conceito e tendência de pequenos lotes customizáveis em um ambiente fabril de 

referência nacional.  

 

Palavras-chave: Indústria 4.0, placas eletrônicas, customização em massa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

With a new industrial revolution called industry 4.0, several concepts and technologies applied in the 

production lines emerged. Accepting the Brazilian scenario is still in the state of third and even second 

industrial revolution, increasing the need for development in the country to increase promotion and 

innovation. This paper presents the development of a mass customization system in an SMD 

electronic board assembly line, to demonstrate the concept and trends of small customizable batches 

in a national reference environment. 

Keywords: Industry 4.0, electronic boards, mass customization. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Após longos anos de evolução industrial, em 2011 na Feira de Hannover o conceito da 

Indústria 4.0 começou a surgir (INOUE, 2019). No cenário mundial este conceito surge com a 

necessidade de competitividade e inovação das indústrias, trazendo com ele uma geração de diversas 

novas tecnologias e sistemas. O termo indústria 4.0 é utilizado para caracterizar a utilização do que 

há de mais moderno para produzir bens de consumo: big data, internet das coisas, inteligência 

artificial e muito mais (INOUE, 2019).  

Ao que concerne indústria brasileira, o setor carece de muitos avanços tecnológicos e 

estruturais para acompanhar essa nova revolução (YAMADA, 2019). Neste contexto, as indústrias 

brasileiras encontram-se atualmente, no patamar da Indústria 2.0 (YAMADA, 2019), poucas em 3.0 e 

uma mínima parte em nível de indústria 4.0, demonstrando uma grande demanda de evolução em 

aplicações de tecnologias e um atraso em relação aos países mais avançados. 

No Brasil a Fundação CERTI, atua apoiando o processo de inovação tecnológica das 

empresas, tanto na área de desenvolvimento de produtos como em processos inovadores. Neste 

contexto o trabalho trata do desenvolvimento do projeto e implementação de um sistema de 

customização em massa na linha de montagem de placas eletrônicas no centro CPC da CERTI, para 

demonstração da aplicação para visitantes na fábrica. 

O sistema desenvolvido neste TCC teve como escopo estudar as máquinas da linha, qual 

flexibilidade de montagem elas apresentam para a customização e como o processo seria viável sem 

a intervenção de um operador, ou seja, totalmente automatizado para produção de diferentes produtos 

em sequência. Dentro do escopo apresentado, surgiram necessidades também de desenvolvimento de 

programas para o funcionamento do sistema integrado na linha. 
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2. OBJETIVOS 

 

Os objetivos foram divididos entre objetivo principal e específicos. 

 Principal 

Desenvolver um sistema de customização em massa na montagem de placas eletrônicas da fábrica da 

CERTI, de acordo com os requisitos e necessidades apresentados pela empresa. 

Requisitos da empresa: Desenvolver e implantar na linha de manufatura eletrônica, um conjunto de 

tecnologias que possibilitem a montagem automática de um item de forma personalizada, dependendo 

da solicitação do cliente, permitindo demonstrar o conceito de customização em massa dos produtos. 

 Específicos 

Os objetivos específicos estão relacionados ao desenvolvimento da linha: 

• Realizar levantamento de tecnologias relacionadas; 

• Análise de equipamentos e software; 

• Desenvolver o conceito do sistema possibilitando a customização em massa; 

• Implantação; 

• Testes e resultados. 
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3. METODOLOGIA DO PROJETO 

Para o projeto foi utilizada uma metodologia baseada no PRODIP de desenvolvimento de 

produto, sendo aplicadas as seguintes etapas baseadas na metodologia: 

• Projeto Informacional: Revisão bibliográfica e benchmark para obtenção de 

informações acerca do tema, tecnologia e definição de requisitos; 

• Seleção de Concepções: geração de soluções, concepção adotada; 

• Implementação. 
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4. PROJETO INFORMACIONAL 

Neste capítulo serão apresentados: revisão bibliográfica, estudo da linha de montagem para 

mapeamento do processo, requisitos de produto, de software e de processo. 

 Revisão Bibliográfica 

Para a revisão bibliográfica deste trabalho serão apresentados fundamentos, referências e 

benchmark de sistemas de customização. 

4.1.1 INDÚSTRIA 4.0 

Segundo Lydon (2015), o objetivo da Indústria 4.0 “é melhorar os processos de fabricação em 

uma série de dimensões, incluindo eficiência, capacidade de resposta e a capacidade de satisfazer as 

necessidades individuais dos clientes em tempo hábil”. Nota-se desta forma que o sistema 

desenvolvido contempla integração entre softwares, máquinas e usuário, resultando em um produto 

produzido e entregue a partir de uma produção customizada em massa. 

4.1.2 CUSTOMIZAÇÃO EM MASSA 

A customização em massa refere-se ao desenvolvimento, produção, marketing e entrega de 

um produto ou serviço personalizado que oferece várias opções de personalização, permitindo que 

um indivíduo encontre exatamente o que precisa a um preço razoável (Pine, 1993). 

Do ponto de vista do consumidor, a Indústria 4.0 permite que sua linha de produção seja 

adequada para a customização em massa com bens ou produtos que atendam aos desejos e 

necessidades de cada consumidor, com custos semelhantes aos dos produtos não customizados e com 

prazo de entrega relativamente curto (INOUE apud SENAI, 2018). Sendo assim é essencial o sistema 

manter a eficiência de produção, apresentar resposta, auto ajuste em tempo real e a personificação do 

produto para cada usuário. 

4.1.3 BENCHMARK DE SISTEMAS DE CUSTOMIZAÇÃO EM MASSA 

Para referência de aplicações foi realizado um benchmark de sistemas de customização em massa 

que serão descritos a seguir. 



16 

 

 

 

4.1.3.1 Adidas 

O Adidas Knit for You, foi um sistema de customização disponibilizado pela Adidas em uma loja 

na Alemanha até março de 2017. Os clientes podiam projetar um suéter personalizado produzido no 

próprio local. Se baseava no escaneamento corporal do usuário e escolha de cor e modelo do suéter. 

O scanner definia o tamanho e padrão do suéter através do escaneamento, após isso os dados eram 

enviados a uma máquina industrial que iniciava a produção e era complementada com uma 

finalização manual antes de lavar, secar e entregar ao cliente. A duração era de aproximadamente 4 

horas.  

Figura 1. Loja de Customização Adidas 

 

4.1.3.2 Mini Cooper 

Como exemplo de customização em massa podemos citar o da MiniCooper, onde o cliente escolhe 

cores e acessórios do carro incluindo tipos de aros, pneus, peças no interior do carro, quantidade de 

portas, dentre outras opções. 
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Figura 2. Tela de sistema de customização da Mini Cooper. 

 

4.1.3.3 Gumstix 

O sistema oferecido pela Gumstix possibilita que o usuário possa escolher através de uma página 

WEB como sua placa será montada. Podem ser tantos modelos envolvendo computação através de 

uma Raspberry PI, placas contendo computação através da plataforma NVIDEA Jetson, dentre outas. 

Figura 3. Tela de sistema de customização da Gumstix. 
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4.1.3.4 Resumo do benchmark 

Os sistemas apresentam a opção de escolha ao usuário de cor e funcionalidade principalmente. 

No caso da Adidas ainda existe a inclusão personalizada de dados captados do próprio corpo do 

usuário pelo scanner. No sistema da Mini Cooper, pode-se observar que existe uma interface clara e 

intuitiva com escolhas relevantes para que o usuário customize seu produto, principalmente em cor, 

funcionalidades e acessórios do carro. A Gumstix oferece uma plataforma de customização focada 

no desempenho de funcionalidade da placa customizada. Desta forma, dentre as três plataformas 

destacam-se as opções de customização com escolha de: cor, modelo, funcionalidades, e uma 

interface intuitiva. 

 Estudo da Linha de Montagem 

Nesta etapa são apresentadas informações sobre a Linha de Montagem SMD da CERTI que foram 

estudadas para a definição da estrutura do sistema de customização. 

4.2.1 LINHA DE MONTAGEM 

A linha de montagem de placas SMD é constituída de uma série de máquinas, processos e neste 

subcapítulo serão apresentados: o fluxo de processo, as máquinas e o mapeamento do processo para 

o desenvolvimento do sistema de customização em massa. 

4.2.1.1 Fluxo de Processo 

O fluxo do processo da montagem das placas é apresentado pela Figura 44. 
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Figura 4. Fluxo de processo da Linha de Montagem.

 

A entrada de placas ocorre na máquina Laser com um buffer de placas que ficam em pilha e são 

inseridas automaticamente uma por vez. Devido a este buffer não conter um sistema flexível de 

inserção de placas de diferente tamanhos, foi previsto que a dimensão de todas as placas customizadas 

deve ser a mesma. 

A gravação a laser realizada na placa tem a finalidade de inserir um código 2d data matrix e código 

numérico para rastreabilidade do produto em cada ponto de trabalho da linha. 

O gargalo da linha é a máquina insersora de componentes, sendo a máquina de maior investimento 

da fábrica. 

 Definição de Produto e Requisitos 

Nesta etapa são apresentadas as definições de produto e requisitos, que foram realizadas para a 

definição da estrutura do sistema de customização. 

4.3.1 DEFINIÇÃO DO PRODUTO 

O produto a ser desenvolvido será utilizado como demonstração do sistema de linha de produção 

customizada, onde o mesmo será entregue ao final da demonstração como brinde aos visitantes 

presentes. Sendo assim, um dos requisitos do produto é ser personalizável, de forma que o cliente 

M
áq

u
in

a 
L

as
er

Gravação a 
laser na 

placa

P
ri

n
te

r

Impressão 
de pasta 

de solda na 
placa

SP
I

Inspeção 
da pasta 
de solda 
aplicada

In
se

rs
o

ra
Inserção de 

componentes 
SMD na placa

F
o

rn
o

Cura da 
placa

A
O

I

Inspeção 
ótica 

automática

U
n

lo
ad

er

Retirada 
de placas 
da linha



20 

 

 

 

possa escolher dentre opções as características do produto, como por exemplo: funcionalidade, foto, 

textos.  

Para isto, foram levantados e avaliados os requisitos necessários para a definição do produto. 

4.3.2 REQUISITOS DO PRODUTO 

Requisitos do produto definidos para o desenvolvimento pela empresa: 

• O produto será entregue como brinde ao cliente, durante a sua visita à fábrica; 

• O custo de matéria-prima do produto deve ser baixo, de aproximadamente 30 reais; 

• Deve ser de desenvolvimento simples; 

• O produto deve ser customizável e essa customização deve ser perceptível ao cliente; 

• O produto/brinde deve preferencialmente ser de utilidade ao cliente no seu dia a dia; 

• A produção e customização na linha devem ser totalmente automatizadas ou com o mínimo 

de intervenção humana; 

• De preferência apenas componentes SMD; 

• O produto deve ser de fácil integração ou que não seja necessária a integração (produto final 

entregue é a placa montada);  

• Dimensões mínima e máxima da placa devem respeitar as especificações dos equipamentos 

na linha de montagem (mínimo de 70 x 70 mm e máximo de 450 x 450 mm); 

• Deve-se utilizar o mesmo layout de placa para todos os modelos para evitar a necessidade de 

troca de stencil no equipamento de impressão de pasta de solda; 

• A quantidade de tipos diferentes de componentes utilizados no projeto deve caber em um 

setup de uma única insersora, preferencialmente em um único trolley (60 slots), para evitar a 

necessidade de troca; 

• Deve possuir gravação a laser feita pelo equipamento Lasermark Insignum nas placas; 

• Utilizar invólucro transparente para visualizar gravações (Se contiver invólucro) 

4.3.3 TIPOS DE PRODUTOS 

De acordo com os requisitos definidos citados, o projeto eletrônico dos quatro produtos “brindes” foi 

desenvolvido em parceria com um desenvolvedor externo do IFSC apresentados na Tabela 11. 
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Tabela 1. Tipos de produtos customizáveis. 

 

Produto 

 

Jogo Genius

 

Controle Universal

 

Theremin

 

Sound Maker

 

 

 

Descrição 

Jogo de memória, 

onde o usuário 

visualiza a sequência 

de luzes emitida pelo 

jogo e em seguida 

repete a sequência 

pressionando os 

botões referentes a 

cada luz. 

Controle Universal 

Infravermelho 

reconfigurável, onde o 

usuário pode atribuir 

aos botões do controle 

qualquer função de um 

eletrônico acionado 

por controle 

infravermelho. 

Instrumento musical 

eletrônico, onde o 

usuário gera 

diversas notas 

musicais através da 

movimentação das 

mãos sobre o 

instrumento. 

Instrumento gerador 

de notas musicais, 

onde o usuário pode 

gerar notas musicais 

dependendo da 

angulação do 

instrumento e 

acionamento de 

botões. 

 MAPEAMENTO DE CUSTOMIZAÇÃO 

Para a definição da estrutura do sistema, após a definição de requisitos de produto, é necessário 

mapear os processos que podem ser customizados na linha, definir estes processos e mapear o 

processo completo desde da chegada do usuário visitante até a entrega final da placa. 

4.4.1 PROCESSOS CUSTOMIZÁVEIS EM MASSA 

No fluxo de processo da montagem da placa eletrônica os processos possíveis de se aplicar 

customização em massa exigem as seguintes condições: 

• Carregamento de diferentes programas de execução da máquina para cada unidade de placa; 

• Reconhecimento automático de cada produto pela máquina; 

• Funcionamento contínuo e automático de máquina sem a necessidade de atuação de 

operadores. 

Baseando-se nessas condições, os processos identificados adequados para se aplicar a customização 

em massa são: 
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1. Gravação a laser; 

o A máquina laser suporta diferentes programas e gravações para cada placa que é 

inserida em seu sistema. 

2. Inserção de componentes; 

o A máquina insersora consegue carregar programas diferentes automaticamente 

dependendo da placa que está sendo montada. 

3. Funcionalidade da placa; 

o Dependendo dos componentes que são montados na placa ela deve realizar diferentes 

funcionalidades. 

Figura 5. Pontos de customização.

 

4.4.2 MAPEAMENTO DO PROCESSO DO SISTEMA 

No ambiente de produção, o processo envolve diversas etapas e fases, onde deverão ser implantadas 

as tecnologias para possibilitar a customização em massa. As etapas foram mapeadas, definidas e 

exemplificadas a seguir: 

4.4.2.1 Cadastro de informações na recepção 

No início do processo, o visitante cadastra suas informações pessoais no sistema, denominado Portal 

de Customização. Neste sistema o visitante também pode personalizar e escolher as características 

do seu produto. 

  

1 2 3 
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4.4.2.2 Registro crachá RFID 

Durante a etapa de cadastro e customização, o cliente recebe um crachá RFID, que será utilizado por 

ele durante a visita e produção do seu produto. Quando o usuário finaliza o processo de cadastro, 

todas as suas informações são atreladas ao seu crachá de RFID recebido. 

4.4.2.3 Sistema RFID 

Quando o visitante chega à linha de produção, existe um segundo sistema denominado Portal de 

Produção, onde ele irá aproximar seu crachá RFID para iniciar a produção de sua placa customizada. 

O sistema lê o crachá e inicia o processo de produção, informando ao visitante o status de produção 

do seu produto. 

4.4.2.4 Gravação Lasermark 

Após o Portal de Produção iniciar a produção a placa do visitante passa pela primeira etapa, de 

gravação a laser. A máquina Lasermark grava na placa as customizações definidas pelo cliente (foto 

e textos), a etiqueta para a rastreabilidade na linha e o inkspot que se trata de uma marcação utilizada 

para indicar o modelo de placa para a produção customizada. 

4.4.2.5 Insersora  

Na etapa da Insersora, a máquina identifica automaticamente o inkspot gravado na placa 

anteriormente e executa a inserção de componentes de acordo com a opção indicada por esta 

marcação, podendo nesta etapa montar diferentes produtos com diferentes componentes eletrônicos. 

4.4.2.6 Entrega do Produto 

Ao final da linha o produto brinde será entregue ao visitante, com todas as customizações definidas e 

processadas na placa. 
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Figura 6. Mapeamento do Processo

 

 

4.4.3 DEFINIÇÃO DE SOFTWARE 

Neste capítulo serão apresentados os requisitos e especificações dos softwares que compões o sistema 

de customização em massa. 

4.4.3.1 Especificação e Desenvolvimento do Portal de Customização 

O Portal de Customização é o software de interface inicial da aplicação, onde o visitante irá cadastrar 

suas informações e escolher o seu produto, definindo as suas customizações de preferência. Este 

portal foi desenvolvido e será instalado na sala de recepção do Labfaber. 

As informações cadastradas pelo usuário no portal serão armazenadas na base de dados e vinculadas 

ao seu crachá de visitante (RFID), que será utilizado no processo seguinte para disparar a ordem de 

produção. 

O processo do Portal de Customização compreende as seguintes etapas: 

1. Leitura do crachá 

2. Cadastro do usuário 

3. Seleção do modelo 
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4. Configuração do produto 

5. Visualização do produto 

6. Confirmação do produto 

Como representado no fluxograma da Figura 7.  

Figura 7. Processo do portal.

 

4.4.3.2 Requisitos Funcionais do Portal de Customização 

Para a definição de um modelo de ambiente do Portal de Customização, estabeleceu-se primeiramente 

um conjunto de requisitos funcionais e não funcionais para a futura implementação computacional. 

Os requisitos funcionais são obtidos pela análise de quais funções o software deverá atender. Para 

cada funcionalidade do sistema podem existir diversos requisitos funcionais, que devem ter atributos 

em comum, como ser consistente, sem ambiguidade, verificável, com prioridade e executável.  

O estabelecimento dos requisitos não funcionais e funcionais é um pré-requisito para a 

implementação de sistemas bem estruturados e que possam satisfazer adequadamente as necessidades 

dos seus usuários. 

O sistema foi dividido em três grandes partes: 
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 Parte de Cadastro: nessa parte, são definidas algumas informações sobre o usuário e é feita a 

leitura do seu crachá, que o identificará dentro da linha de manufatura.  

 Parte de Customização: nessa parte, são feitas as escolhas de todas as personificações a serem 

implementadas no produto. Esse é o momento em que o cliente ou o visitante faz as suas 

escolhas para a customização que ele poderá acompanhar em tempo real. 

 Parte de Registro em um Banco de Dados: nessa parte á feito o armazenamento das 

informações previamente inseridas no sistema em um banco de dados que possa ser acessado 

pela máquina que fará a gravação da etiqueta de identificação do visitante ou do cliente na 

placa eletrônica, possibilitando a sua rastreabilidade no chão de fábrica. 

4.4.3.3 Requisitos funcionais de cadastro 

O Sistema possui um módulo de cadastro que permite aos visitantes do Portal cadastrar e configurar 

novas contas.  

Os requisitos do módulo de cadastro podem ser detalhados abaixo: 

 O sistema deve permitir ao visitante do portal cadastrar uma nova conta.  

 No cadastro devem ser solicitadas informações gerais sobre os usuários, como: nome, e-mail 

e empresa. 

 O sistema deve realizar a leitura da antena RFID vinculada ao crachá do visitante.  

4.4.3.4 Requisitos funcionais da customização 

O sistema deve apresentar uma interface para customização do produto onde o usuário poderá fazer 

diversas escolhas na placa que será manufaturada no Labfaber. Essa etapa deverá implementar um 

conceito de Indústria 4.0 que poderá servir de exemplo para projetos do CPC com empresas da região 

e por isso, é muito importante que o dinamismo das linhas de produção seja visível. A parte de 

customização do produto tem então os seguintes requisitos: 

 O sistema deve possibilitar ao visitante fazer modificações limitadas em um produto, 

utilizando ferramentas gráficas intuitivas. 

 Esta funcionalidade deve possibilitar a escolha de uma quantidade estipulada de diferentes 

modelos de produtos brinde, customização de textos e inclusão da foto do cliente, que serão 

gravados na placa. 

 O sistema deve permitir ao visitante confirmar o pedido do produto  
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 O sistema deve permitir ao visitante fazer modificações nas customizações antes da 

confirmação. 

4.4.3.5 Requisitos funcionais de armazenamento no banco de dados 

Por fim, o sistema também deve armazenar todas as informações do cadastro e da customização do 

produto em um banco de dados. Esse armazenamento possui os seguintes requisitos: 

 O sistema deve realizar o registro de todo o histórico dos produtos customizados.  

 Todas as customizações realizadas em produtos devem ser registradas. 

 O sistema pode acessar as informações de produtos sendo produzidos a qualquer momento 

para visualizar o seu status.  

 O banco de dados deve poder ser acessado pelo software na Lasermark, máquina laser que 

fará a gravação de um identificador na placa do produto a ser fabricado. 

4.4.3.6 Requisitos não funcionais do portal 

A relação de “Requisitos Não-Funcionais” refere-se aos requisitos que são fundamentais para o 

desenvolvimento do Sistema, porém não se refletem na forma de funcionalidades diretas para o 

usuário do mesmo. Tais requisitos relacionam-se principalmente com a escolha de tecnologias de 

desenvolvimento e com a definição de restrições para a implementação computacional. 

Os Requisitos Não-Funcionais levantados para o Sistema Proposto são: 

 O Sistema deve ser desenvolvido utilizando a linguagem C#; 

 O Sistema deve utilizar um banco de dados Open-Source; 

 O Sistema deve oferecer acesso rápido às informações, garantido a leitura dos dados pela 

LaserMark; 

 Especificação e Desenvolvimento do Portal de Produção 

O Portal de Produção é o software interface instalado no início da linha de produção, em que o 

visitante aproxima seu crachá RFID e inicia a produção de sua placa customizada. Foi desenvolvido 

com a função de enviar o pedido de customização do usuário para a fila de produção, iniciando o 

processo produtivo. 
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4.5.1 REQUISITOS FUNCIONAIS DE INÍCIO DE PRODUÇÃO 

O sistema deve oferecer a interface para o visitante iniciar a sua produção. Através da aproximação 

do crachá ao leitor RFID do sistema do Portal de Produção, a interface identifica o cliente e sua 

customização e envia para a fila de produção. 

 O sistema deve permitir ao visitante iniciar a sua produção através da aproximação do seu 

crachá no leitor RFID da linha de produção. 

 O sistema deve, a partir do código da antena RFID, buscar informações relacionadas ao 

visitante e seu produto customizado.  

 O sistema deve ser robusto para o correto início de produção de até 20 customizações em 

sequência. 
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5. SELEÇÃO DE CONCEPÇÕES 

 

Neste capítulo serão apresentadas as possíveis soluções geradas e a concepção adotada. 

 Potenciais Soluções 

Foram geradas três principais soluções utilizando o conjunto de requisitos funcionais para o 

desenvolvimento do sistema, representadas na Tabela 2 

 

Tabela 2. Possíveis Soluções  

Função Soluçao 1 Soluçao 2 Soluçao 3 

Rastreabilidade 
do Cliente 

Sistema RFID 

  

Usuário e Senha 

  

QRcode 

  

IHM de Cadastro 

Totem 

 
  

Tablet 

  

CPU All in One 

 

IHM de Produção 

Totem 

 

Tablet 

  

CPU All in One 

 

Sistema de 
Customização 

C# 

  

Java 

 

Python 

 

Sistema Operação 
Laser 

C# 

 

Java 

 

Python 
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 Concepção Selecionada 

Após a avaliação das principais soluções geradas foi definida a concepção solução, representada na 

Tabela 3. 

Tabela 3. Solução adotada 

Função Soluçao 1 

Rastreabilidade do 

Cliente 

Sistema RFID

 

IHM Cadastro 

Totem 

 

IHM Produção 

CPU All in One

 

Sistema de 

Customização 

C# 

 

Sistema Operação 

Laser 

Java 
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 Justificativa de Seleção de Concepção 

 

Na Tabela 4 são apresentadas as justificativas de cada escolha de solução, algumas já pré-

estabelecidas e outras definidas por usabilidade dos visitantes, infraestrutura disponível e espaço 

disponível na fábrica. 

Tabela 4. Justificativa de Seleção 

Função Justificativa 

Rastreabilidade do 

Cliente 

Sistema RFID selecionado para 

demonstração desta tecnologia como 

rastreabilidade e por ser um sistema usual 

de identificação por crachás. 

IHM Cadastro 

Totem selecionado devido a sua 

usabilidade adequada ao atendimento dos 

visitantes em sequência. 

IHM Produção 

CPU All in One selecionada devido ao 

local já possuir este equipamento e não 

apresentar hoje um espaço para um Totem. 

Sistema de 

Customização 

A linguagem C# foi pré-definida para o 

desenvolvimento do sistema como 

requisito de projeto. 

Sistema Operação 

Laser 

A linguagem Java foi pré-definida para o 

desenvolvimento da MACRO do sistema 

de operação da Laser como requisito de 

projeto.  

Após a seleção de concepção, foi gerado o fluxograma da Figura 9. 
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Figura 8. Fluxograma da Concepção Gerada do Sistema 
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6. IMPLEMENTAÇÃO 

Neste capítulo será apresentada a implementação do sistema de customização, abrangendo desde a 

lista de materiais até as telas de utilização dos softwares desenvolvidos. 

6.1.1 LISTA DE MATERIAIS (BILL OF MATERIALS) 

A lista de materiais, contendo os componentes de cada um dos modelos dos produtos, é apresentada 

na Tabela 54. 

Tabela 5. Lista de materiais (BOM). 

 

Os componentes apresentados acima foram definidos pelos projetistas da placa citados anteriormente 

da parceria com o IFSC. O trabalho realizado neste TCC envolvendo os materiais foi o de compra 

através de importação de fornecedores internacionais. 

6.1.2 DFM E LAYOUT 

A análise de DFM (Design for Manufacturing) realizada pela Engenharia da CERTI que apoiou o 

projeto, foi aplicada aos projetos de cada modelo de produtos desenvolvidos para identificar as 

particularidades dos projetos que são passíveis de melhorias do ponto de vista da produção das placas. 

Após o resultado, juntamente com o projetista externo do IFSC, as correções e otimizações para a 

produção foram incorporadas aos projetos.  

Na Figura 9 e Figura 10 são apresentadas imagens do relatório do DFM, com o Layout da placa e 

resultados da análise. 

 

Item Package/Encapsul. Manufacture/FabricanteManufacture P.N /Part Numb. Fab.Interno Part NumberIPN Ref. Des./Posição Comp. Qtd p/ PCB 1

1 Conector MPD BU2032SM-HD-G 7089.00002 B1 1

2 ATMEGA328P Microchip ATMEGA328P-AUR 7089.00003 U1 1

3 PTS645 C&K PTS645SM43SMTR92 LFS 7089.00004 BT1, BT2, BT3, BT4, BT5 5

4 LED 0805 Lite-On Inc. LTST-C171GKT 7089.00005 LED1 1

5 LED 0805 Lite-On Inc. LTST-C171TBKT 7089.00006 LED4 1

6 LED 0805 Lite-On Inc. LTST-C171KRKT 7089.00007 LED2 1

7 LED 0805 Lite-On Inc. LTST-C171KSKT 7089.00008 LED3 1

8 0R/0805 Yageo RC0805JR-070RL 7089.00009 R1, R10 2

9 1K/0805 Yageo RC0805FR-071KL 7089.00011 R3, R4, R5, R6 4

10 100nF/0805 AVX Corporation 08053C104KAT2A 7089.00012 C2, C3, C6, C7 4

11 10uH Bourns CM322522-100KL 7089.00014 L1 1

12 Standard Bourns CD1206-S01575 7089.00022 D1 1

13 ON/OFF C&K JS202011SCQN 7089.00029 S1 1

14 CR2032 Panasonic - BSG CR2032 7089.00030 - 1

15 PIEZO

Murata Electronics 

North America
PKMCS0909E4000-R1 7089.00031 BUZZ1 1
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Figura 9. Dados de entrada DFM e layout. 

 

Figura 10. Resultados da análise DFM. 
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 Desenvolvimento do processo Produtivo 

Como parte de grande importância na produção, no desenvolvimento do processo produtivo do 

produto é gerada uma folha de processos para cada modelo de placa. Esta folha de processos contém 

as informações de cada etapa de produção como: fluxo de processo, direção da placa na linha, 

programação das máquinas, etc.  

Figura 11. Layout da placa. 

 

 Receita do Forno de Refusão 

O forno de refusão é um equipamento utilizado em linhas de montagem SMD. A sua função é a 

soldagem automática dos terminais dos componentes com os pads, ou até mesmo furos metálicos de 

uma placa de circuito impresso. Na Tabela 6 são apresentados os parâmetros de aquecimento do 

forno. 

Tabela 6. Parâmetros do forno de refusão. 

 

Estes parâmetros e setup do forno foram realizados pela Engenharia da CERTI que apoiou o projeto. 
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 Programação Siplace 

A Insersora Siplace é a máquina que realiza automaticamente a inserção de componentes eletrônicos 

nas placas. Para cada placa existe uma programação e configuração de todos os componentes e 

posições que serão montados. Na Figura 12 é apresentada a tela de programação de montagem para 

um dos modelos de placa: 

Figura 12. Programação insersora Siplace. 

 

Estes parâmetros e setup da insersora foram realizados pela Engenharia da CERTI. 

 Desenvolvimento das Soluções para o Sistema de Customização em Massa 

Para a implantação e execução do sistema de customização foram desenvolvidas e aplicadas diversas 

tecnologias na linha de produção de placas eletrônicas do Labfaber. Estas serão apresentadas neste 

capítulo:  

 Portal de Customização 

 Portal de Produção 

 Base de Dados 

 Lasermark e Software Macro 

 Siplace e Inkspot 
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6.5.1 IMPLANTAÇÃO DO PORTAL 

O Portal foi desenvolvido sendo constituído de quatro telas: leitura de crachá, formulário de cadastro, 

tela de customização e tela de captura de imagem; descritas na Tabela 7. 

Tabela 7. Telas do portal de customização. 

Descrição Telas do Portal de Customização 

Leitura de crachá para iniciar o 

carregamento dos dados no portal de 

customização.  

 

Tela na qual o usuário insere seus dados 

pessoais, nome e-mail e empresa. 

 

Esta etapa apresenta as funcionalidades 

para o usuário realizar as customizações de 

seu produto, escolhendo modelo, textos 

que serão gravados na placa e também leva 

à tela de captura de foto pela webcam do 

portal, que será gravada na placa, acima 

dos textos customizados. 
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Ao final, nesta tela é realizada a leitura do 

crachá novamente e finalizada a 

customização. 

Nesta tela o usuário captura a foto que será 

gravada. 

 

 Base de Dados 

Durante a execução, os sistemas de interface e produção acessam a base de dados para obter as 

informações necessárias para o seu funcionamento. A base de dados armazena todas as informações 

do cadastro dos visitantes como: nome, e-mail, empresa, crachá utilizado, textos de customização e 

foto customizada. Também informações para o funcionamento da produção como: fila de produção, 

ordens de fabricação, código de crachá RFID, tipos de produtos cadastrados, etc. 

6.6.1 DIAGRAMA DER 

O DER é o diagrama gráfico de documentação do banco de dados relacionais, sendo responsável por 

mostrar os relacionamentos entre as entidades do banco de dados do sistema, apresentado na Figura 

13. 
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Figura 13. Diagrama ER. 

 

 LaserMarker Insignum e Macro 

Neste capítulo serão apresentadas a função da máquina laser e o software Macro desenvolvido para a 

aplicação. Em função de restrições da máquina, foi necessário o desenvolvimento deste software 

Macro para a completa automação do processo com a máquina laser, adequando-se o funcionamento 

para a customização em massa. 

6.7.1 LASERMARK  

Na linha de manufatura eletrônica do Labfaber, onde o sistema de customização foi desenvolvido e 

implementado, o processo de gravação de códigos para rastreamento, textos e imagens é realizado 

pela máquina laser. A máquina é denominada Lasermark Insignum da fabricante ASYS, e está 

posicionada e instalada no início da linha de produção.  
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Figura 14. Lasermark Insignium 

 

Na etapa de gravação da placa, a máquina laser realiza a gravação da etiqueta de customização 

definida pelo visitante, contendo os textos customizáveis, marcação inkspot e a foto do visitante. 

Figura 16. Personalização 

 

 

 

 

 

Figura 15. Gravação de foto e textos 
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6.7.2 MACRO  

Para que o processo de gravação seja realizado automaticamente, foi desenvolvido um software 

Macro para realizar os comandos de máquina automaticamente, sem a necessidade de uma operação 

manual durante o processo de customização. 

O software Macro foi desenvolvido em linguagem Java e apresenta as seguintes funcionalidades: 

 Requisições à base de dados para obter as informações da fila de produção; 

 Verificação constante da fila de produção para iniciar novas produções quando forem 

inseridas novas customizações na fila; 

 Requisições à base de dados para obter as configurações e dados das customizações da placa 

definidas pelo visitante; 

 Geração de arquivos XML quando houver uma customização na fila de produção; 

 Gerar arquivo XML para layout da etiqueta, configurações de produto, programa e laser. 

 Inicialização do processo de gravação da Lasermark após a geração de arquivos XML; 

 Stop do processo após a gravação e estado de espera até o surgimento de uma nova 

customização na fila de produção; 

 Garantir com esta funcionalidade que cada placa seja liberada e produzida individualmente 

para cada customização, controlando a liberação de placas para a produção. 

6.7.3 FIRMWARE DA PLACA 

Para que o produto execute diferentes funções baseadas nos componentes que são montados na placa, 

o Firmware que está gravado previamente em todos os microcontroladores, que serão inseridos nas 

placas, possui uma lógica de programação que permite reconhecer qual a montagem foi realizada na 

placa e executar o programa baseado nesta montagem reconhecida. 

 Desenvolvimento de solução para processo customizável na Siplace 

Neste capítulo será apresentado como foi desenvolvida a solução para a customização na etapa de 

produção da máquina Siplace de inserção de componentes. 

6.8.1 INKSPOT 

Os Inkspots gravados nas placas eletrônicas são pontos de marcação na superfície da placa, que 

através do reconhecimento de sua posição, sinaliza qual é o processo de inserção de componentes 

para a máquina insersora. 



42 

 

 

No sistema de customização em massa, as marcações Inkspot das placas customizadas tem o objetivo 

de sinalizar qual modelo de produto deve ser produzido. A gravação é realizada na etapa da 

Lasermark, onde também são gravados os textos customizados e a foto do visitante.  

Quando a placa está na etapa de montagem dos componentes, a máquina insersora Siplace reconhece 

qual Inkspot está gravado na placa e assim monta a placa de acordo com o modelo escolhido pelo 

usuário. 

Figura 17. Customização por inkspot. 

 

Na Figura 18 é apresentada a foto após a produção da placa customizada, onde pode ser observado o 

inkspot que define qual produto é montado na Siplace. 

Figura 18. Placa após montagem. 
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 Desenvolvimento de solução para processo customizável na Lasermark 

Neste capítulo será apresentado como foi desenvolvida a solução para a customização na etapa de 

produção da máquina Lasermark de gravação a laser. 

Com o software Macro em funcionamento e com produtos na fila de produção, a Macro requisita os 

dados das customizações desses produtos e com esses dados são gerados os arquivos XML de 

produção nos diretórios da máquina Lasermark.  

Os arquivos gerados são: 

Label/Etiqueta – Contém o tamanho da etiqueta, quais imagens, textos e códigos de rastreabilidade 

serão gravados. 

Figura 19. Programação da label. 

 

 

Laser – Contém as informações da gravação a laser, configurações e parâmetros para a gravação. 
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Figura 20. Programação do laser. 

 

 

Produto – O arquivo Produto contém informações de tamanho da placa, posição das etiquetas, 

quantidade de placas a serem gravas e outras configurações. 

Figura 21. Programação do produto. 
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Program – Parâmetros gerais, material da placa e tipo de operação. 

Figura 22. Programação do programa. 

 

A Macro gera este conjunto de arquivos XML apresentados para cada customização, onde tem as 

informações específicas armazenadas na base de dados.  
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7. TESTE DO PROCESSO 

Para a validação do sistema, foi realizado um teste piloto para cada tipo de produto, visando testar 

todas as etapas do processo incluindo os softwares desenvolvidos, o funcionamento das máquinas e 

a comunicação com a base de dados. 

 Customização do Produto 

Na etapa de customização do produto testaram-se as diversas opções de customização, seleção de 

produto, alterações antes de confirmação, robustez do sistema, facilidade de utilização, sequência de 

cadastramento, comunicação com a base de dados, dentre outros. 

Figura 23. Customização da placa. 

 

 Captura de Imagem 

Durante a Captura de Imagem testou-se o correto funcionamento da webcam, qualidade da imagem, 

o correto armazenamento da imagem, facilidade de captura e robustez do sistema. 
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Figura 24. Captura de imagem. 

 

 Sistema de Produção 

No Sistema de Produção, foram testados: o funcionamento do leitor RFID, comunicação com a base 

de dados, continuidade do processo pela MACRO e Lasermark, sequência de produção e robustez do 

sistema. 

Figura 25. Início da produção. 

 

 LaserMarker e MACRO 

Na etapa da gravação laser do produto foram testados: os resultados de qualidade de gravação, correta 

gravação para cada produto, continuidade do processo, comunicação com a base de dados, sequência 

de produção e robustez do sistema. 
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Figura 26. Gravação das customizações. 

 

 Inserção de Componentes 

Após a gravação a laser, foi aplicada a pasta de solda nas placas e realizada a inserção dos 

componentes. Nesta etapa foram avaliadas: a correta aplicação da pasta de solda, a identificação de 

cada modelo pela Insersora, correta inserção de componentes para cada modelo, continuidade da 

produção e robustez do processo. 

Figura 27. Aplicação da pasta de solda. 

 

Figura 28. Inserção de componentes. 
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Figura 29. Placa montada em movimentação. 
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8. TESTE DE PRODUTO E SOFTWARE 

 Teste de Produto Final 

Após os processos de montagem dos produtos, foram testados os funcionamentos de cada modelo de 

placa, testando-se as funcionalidades individuais e a facilidade de utilização. 

Tabela 8. Produtos 

 

Produto 

 

Jogo Genius

 

Controle Universal

 

Theremin

 

Sound Maker

 

 

 

Descrição 

O Jogo Genius foi 

produzido mais de 10 

vezes e todas 

apresentaram todas 

as funções 

projetadas.  

O Controle Universal 

teve muitas vezes 

problemas de inserção 

do componente de 

transmissão de sinal 

infravermelho.  

O Theremin 

apresentou problema 

crítico no sensor de 

luminosidade, 

devido a sua posição 

na inserção do 

componente. 

Sound Maker 

apresentou boa 

funcionalidade não 

sendo identificado 

nenhum defeito de 

produção e 

fucionalidade. 

 

FOTO 

    

As placas não foram testadas em equipamentos de alto valor agregado da fábrica como: testes 

climáticos, variação de temperatura e vibração, pois não justificam este tipo de teste. 

8.1.1 MODO DE TESTE 

Como validação e testes foram executados diversos testes manuais das funções de cada produto 

durante ao menos 30 minutos.  
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Figura 30. Teste e validação do produto finalizado. 

 

 Teste de Softwares 

Abaixo serão apresentados os capítulos sobre o teste de cada módulo de software desenvolvido. Para 

a realização dos testes, foram listados todos os requisitos funcionais anteriormente definidos e agora 

relacionados com testes realizados. 
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Tabela 9. Requisitos do Sistema 

RF01 O sistema deve permitir ao visitante do portal cadastrar uma nova conta.  

RF02 No cadastro devem ser solicitadas informações gerais sobre os usuários, como: nome, 

e-mail e empresa. 

RF03 O sistema deve realizar a leitura da antena RFID vinculada ao crachá do visitante.  

RF04 O sistema deve possibilitar ao visitante fazer modificações limitadas em um produto, 

utilizando ferramentas gráficas intuitivas. 

RF05 Deve possibilitar a escolha de uma quantidade estipulada de diferentes modelos de 

produtos brinde, customização de textos e inclusão da foto do cliente, que serão 

gravados na placa. 

RF06 O sistema deve permitir ao visitante confirmar o pedido do produto  

RF07 O sistema deve permitir ao visitante fazer modificações nas customizações antes da 

confirmação. 

RF08 O sistema deve realizar o registro de todo o histórico dos produtos customizados.  

RF09 Todas as customizações realizadas em produtos devem ser registradas. 

RF10 O sistema pode acessar as informações de produtos sendo produzidos a qualquer 

momento para visualizar o seu status.  

RF11 O banco de dados deve poder ser acessado pelo software na Lasermark, máquina laser 

que fará a gravação de um identificador na placa do produto a ser fabricado. 

RF12 O sistema deve realizar o registro de todo o histórico dos produtos customizados.  

RF13 Todas as customizações realizadas em produtos devem ser registradas. 

RF14 O sistema pode acessar as informações de produtos sendo produzidos a qualquer 

momento para visualizar o seu status.  

RF15 O banco de dados deve poder ser acessado pelo software na Lasermark, máquina laser 

que fará a gravação de um identificador na placa do produto a ser fabricado. 

RF16 O sistema deve permitir ao visitante iniciar a sua produção através da aproximação do 

seu crachá no leitor RFID da linha de produção. 

RF17 O sistema deve, a partir do código da antena RFID, buscar informações relacionadas ao 

visitante e seu produto customizado.  

RF18 O sistema deve ser robusto para o correto início de produção de até 20 customizações 

em sequência. 
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8.2.1 PORTAL DE CUSTOMIZAÇÃO 

Para o teste do Portal de Customização foram levantados diversos testes de funcionalidades com 

diferentes objetivos representados na Tabela 9 abaixo: 

Tabela 10. Validação do Portal de Customização 

Teste Nº Grupo Cenário Objetivo RF validado 

1 Campos Validação de Campos 
Verificar funcionamento da 

inserção dos dados nos campos 
para cadastro de usuário 

RF01 e RF02 

2 Campos Validação de Campos 
Verificar se o sistema mantém a 

informação dos campos durante o 
cadastro 

RF01 

3 Campos Validação de Campos 
Verificar se o sistema aceita 

caracteres especiais 
RF01 

4 Campos Validação de Campos 
Verificar se o limite de caracteres 
atende ao cadastro dos usuários 

RF01 

5 Cadastro 
Cadastro de 

Customização 

Verificar se os campos de 
customização são representados 
corretamente na confirmação do 

produto 

RF07 

6 Cadastro 
Cadastro de 

Customização 

Confirmar se o cadastro do 
usuário é inserido corretamente 

na base de dados 
RF 09 

7 Cadastro 
Cadastro de 

Customização 

Confirmar se o sistema consegue 
cadastrar 10 usuários em 

sequência sem nenhuma falha 
RF 08 

8 Cadastro 
Cadastro de 

Customização 

Confirmar se o usuário pode 
alterar quaisquer customizações 

antes de confirmar o cadastro 
RF 07 

9 Customização 
Customização de 

Modelo 

Confirmar se o usuário pode 
selecionar todas as opções de 

modelos 
RF 05 

10 Customização 
Customização de 

Modelo 
Confirmar se o usuário pode 

inserir os textos customizados 
RF 05 

11 Customização 
Customização de 

Modelo 
Confirmar se o usuário consegue 
capturar sua foto corretamente 

RF 05 

12 Customização 
Customização de 

Modelo 

Confirmar se a tela de 
confirmação de produto 

apresenta todas as customizações 
selecionadas 

RF 06 

 

8.2.2 PORTAL DE PRODUÇÃO 

Para o teste do Portal de Produção foram levantados diversos testes de funcionalidades com diferentes 

objetivos representados na Tabela 10 abaixo: 
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Tabela 11. Validação do Portal de Produção 

Teste Nº Grupo Cenário Objetivo RF validado 

1 Leitura Leitura RFID 
Confirmar se o programa lê 

corretamente o crachá do usuário 
RF 03 e  
RF 17 

2 Produção Início de Produção 

Confirmar se o programa envia 
corretamente a customização 

para a fila de produção na base de 
dados 

RF 14 

3 Produção Produção da Placa 

Confirmar se o programa 
apresenta corretamente o status 

da produção da placa na 
Lasermark 

RF 15 

4 Produção Produção da Placa 
Confirmar que o programa envia 
apenas uma vez a produção de 

cada placa 
RF 18 

5 Robustez 
Robustez de 

Funcionamento 

Verificar se o programa 
permanece executando as suas 
funções após um período de 2 

horas de funcionamento 

RF 18 

6 Robustez 
Robustez de 

Funcionamento 

Verificar se o programa 
permanece executando as suas 
funções corretamente em uma 

sequência de 20 pedidos de 
produção 

RF 18 

8.2.3 MACRO 

Para o teste da MACRO foram levantados diversos testes de funcionalidades com diferentes objetivos 

representados na Tabela X abaixo: 
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Tabela 12. Validação da MACRO 

Teste Nº Grupo Cenário Objetivo RF validado 

1 Produção Início de Produção 
Confirmar se o programa inicia 
corretamente os comandos de 

produção na tela da IHM 
RF 18 

2 Produção Produção em Massa 

Confirmar se o programa finaliza 
a produção e inicia a produção da 

próxima placa customizada 
corretamente 

RF 18 

3 Produção Registro de Produção 

Confirmar se o programa altera 
corretamente o status da 

produção da placa na base de 
dados 

RF 18 

4 Robustez 
Robustez de 

Funcionamento 

Verificar se o programa 
permanece executando as suas 
funções após um período de 2 

horas de funcionamento 

RF 18 

5 Robustez 
Robustez de 

Funcionamento 

Verificar se o programa 
permanece executando as suas 
funções corretamente em uma 

sequência de 20 pedidos de 
produção 

RF 18 

8.2.1 MODO DE TESTE 

Como metodologias para a validação dos requisitos funcionais apresentados acima, foram executadas 

as metodologias de testes exploratórios e manuais, onde foi possível testar as aplicações enquanto 

desenvolvidas, testar o sistema completo com experiências de usuários realizadas pelos próprios 

colaboradores da CERTI e foi validado também a utilização do sistema em uma aplicação real por 

dois ministros do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do Brasil, onde 

ambos levaram o produto para casa, customizados e produzidos durante a visita. 

 ANÁLISE DE RESULTADO DOS TESTES 

Após a realização de diversos testes de funcionalidade em cada aplicação desenvolvida e do processo 

completo, fica estabelecido que após as validações de funcionalidades é de principal importância 

validar o sistema em funcionamento durante várias horas e com várias customizações sendo 

produzidas. Um exemplo desta importância foi constatado quando após um período de testes o local 

onde a base de dados estava instalada teve uma queda de energia e interrompeu todo o processo, 

explicitando dessa forma a necessidade da instalação da base de dados no mesmo local da 

infraestrutura do sistema. 
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Figura 31. Tabela de ordem produções da base de dados 

 

Tabela 13. Testes realizados 

Operação do Sistema de Customização Quantidade de Ordens de Produção 

Executadas para teste 453 

Executadas para produção 18 

 

Gráfico 1. Testes realizados 
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9. CONCLUSÃO 

O projeto abrangeu diversas etapas de análise e desenvolvimento para tornar o sistema de 

customização em massa viável em uma linha de produção de mais de 10 anos que não foi projetada 

com este intuito. Nota-se que para este tipo de aplicação exige um conhecimento completo do 

processo e capacidades de todas as unidades tecnológicas envolvidas, sejam máquinas, softwares e 

até os próprios produtos. Para o funcionamento do sistema também se nota sempre a necessidade de 

interrupção da produção da linha, tendo que agendar os dias e horários para a demonstração do 

sistema aos visitantes da fábrica. Também é necessário o setup de todas as máquinas que compõe o 

processo, demonstrando que cada vez mais tecnologias que acelerem o setup da linha devem ser 

desenvolvidas para possibilitar uma troca de cenários de produção mais rápida e de acordo com a 

demanda imposta. 

A continuidade deste projeto de customização em massa envolve uma segunda etapa de 

customização, englobando uma nova linha de produção da fábrica que é constituída de um sistema 

de movimentação flexível interligando células de montagem com robôs colaborativos. Nesta linha as 

placas são montadas em cases coloridos, tendo suas cores escolhidas pelos visitantes também no 

processo. Este projeto está hoje sob validação, mas não teve seu escopo incluído neste trabalho de 

conclusão de curso. 
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