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RESUMO 
 
A indústria automotiva sempre ocupou um papel de destaque no mercado 
global devido à grande demanda de seus produtos e à boa lucratividade obtida. 
Porém, a concorrência no setor é crescente e caracterizada por ciclos de vida 
de produtos cada vez menores. Neste cenário, a utilização da inovação 
tecnológica é fator primordial para reduzir custos, aumentar a margem de lucro 
e diminuir ciclos de vida de produtos, sem esquecer a melhoria da qualidade 
dos mesmos, que garante a satisfação do consumidor final. A rastreabilidade 
figura como um dos pontos de atenção e de contribuições em termos de 
inovações tecnológicas, pois através dela, os fornecedores de peças e 
componentes automotivos conseguem rastrear em tempo real seus produtos, 
aumentar a qualidade e diminuir sensivelmente a quantidade de retrabalho em 
suas linhas de produção. Além do aumento de qualidade, nos casos de recall 
de peças, o valor gasto para encontrar o lote defeituoso pode ser diminuído e a 
satisfação do cliente final mantida. Neste contexto, a Tecnologia da Informação 
tem um papel importante na medida em que é aplicada como suporte à 
rastreabilidade e permite respostas mais rápidas no armazenamento e na 
consulta das informações sobre as peças que passaram nas linhas de 
produção, além de garantir a globalização da informação, que pode ser 
disponibilizada via web e acessada de qualquer parte do planeta. Este trabalho 
discute as formas, modelos e tipos de rastreabilidade usados no setor 
automotivo, bem como a aplicação da tecnologia da informação como suporte 
a esses modelos. Traça também um comparativo entre os modelos de 
rastreabilidade que utilizam etiqueta e o modelo com a aplicação da tecnologia 
Data Matrix. Esta abordagem foi aplicada a um caso real, desenvolvido e 
implantado no processo produtivo de uma empresa de componentes 
automotivos, como forma de demonstrar a viabilidade da aplicação da 
tecnologia e os ganhos advindos em modernas linhas de produção. Como 
resultado desta comparação, conclui-se que o modelo de rastreabilidade Data 
Matrix mostra-se muito superior nos quesitos de produtividade, qualidade, 
tempo de marcação e custos se comparado ao modelo de etiquetas. 
 

 
 
Palavras chaves: Rastreabilidade; Indústria Automotiva; Data Matrix. 
 

 

 
 
 

 
 
 



 

ABSTRACT 
 

The automotive industry has always occupied an important role in the global 
market, due to the big demand of its products and the good obtained 
profitability. However the competition in the sector is growing and it is 
characterized by shorter life cycles products. In this scenery, the use of the 
technologic innovation is primordial factor to reduce costs, to increase profit 
margins, to reduce life cycles products without forgetting about the improvement 
of the quality that ends up guaranteeing the final consumer's satisfaction. The 
traceability represents one of those topics of attention, because through it the 
suppliers of parts and automotive components are able to track their products in 
real time and it is also used to increase the quality, reducing considerably the 
amount of rework in its production lines. Besides the quality increase, in the 
cases of recall of pieces the amount spent to find the defective batch can be 
decreased and the final customer's satisfaction, maintained. In this context, the 
information technology, has an important role while being applied as support to 
the traceability, allows faster answers in the storage and in the checking of the 
information on the pieces that have passed in the production lines, besides 
guaranteeing the globalization of the information, that can be made available 
through the web and accessed in any part of the planet. This work discusses 
the forms, models and traceability types used in the automotive sector as well 
as the application of the information technology as support to those models. It 
also draws a comparative among the model that uses traceability labels and the 
one with DataMatrix, developed and implanted in a real automotive components 
company trying to demonstrate the viability of the technology application and 
the gains from modern productive lines. As a result of this comparison, it is 
ended that the model traceability DataMatrix is shown very superior in the 
productivity requirements, quality, time of demarcation and costs if compared to 
the model of labels. 
 
 
 
Keywords: Traceability; Automotive Industry; DataMatrix. 
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE A RASTREABILIDADE 
 

A indústria automotiva sempre ocupou um papel de destaque na 

economia mundial, devido a sua grande capacidade de gerar empregos diretos 

e indiretos e de movimentar a economia nos mercados onde ela se insere. 

Devido à boa lucratividade, a competitividade é acirrada no setor, que busca 

por inovações tecnológicas a fim de reduzir custos de produção e garantir a 

qualidade e a segurança de suas peças e componentes automotivos [Sa06].  

Neste cenário, os sistemas de rastreabilidade são aplicados na indústria 

automotiva para assegurar, controlar, identificar e monitorar seus produtos. 

Com uma demanda crescente por qualidade e tendo que, ao mesmo tempo, 

aumentar a produtividade de suas linhas, as empresas deste segmento 

encontraram na tecnologia da informação uma ferramenta poderosa para 

ajudar a suprir estas demandas.  

A rastreabilidade surgiu há mais de trinta anos na gestão da qualidade 

das linhas de montagem da indústria aeroespacial. Um dos primeiros artigos 

publicados sobre o tema, na década de 60 do século passado, levava a 

assinatura de Morrys K. Dyer, um dos responsáveis pelo controle de qualidade 

de sistemas espaciais da NASA (National Aeronautics and Space 

Administration), dos EUA. Em 1987, o conceito foi incorporado aos sistemas de 

qualidade por meio da norma ISO 9000, e desde então sofreu ciclos de 

melhoria, para a norma ISO 8402 [Is94], que trata da gestão e garantia da 

qualidade. Este mesmo conceito permaneceu na norma ISO 9001:2000 [Is00], 

que se baseia na gestão de processos individuais, incluindo a interação da 

organização com o cliente.    

Este conceito consiste em um conjunto de práticas de identificação do 

produto através de etiquetas ou códigos, passíveis de adoção por diversos 

setores da economia para disponibilizar todas as informações essenciais sobre 

seus produtos desde as matérias-primas utilizadas na elaboração, passando 

pelo transporte, até o momento que os produtos são vendidos ou chegam ao 

cliente final.  

Os sistemas de rastreabilidade são encontrados com frequência nos 

ambientes de manufatura das indústrias fabricantes de peças e componentes 
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automotivos, realizando inspeções, verificando códigos e controlando robôs e 

sua intensa utilização proporciona enormes vantagens competitivas [Gr03].  

Estes sistemas estão totalmente alinhados aos programas de qualidade 

total e são extremamente importantes no atendimento das normas de 

qualidade como, por exemplo, a norma ISO/TS 16949, que é uma norma do 

setor automotivo mundial, por proporcionarem inspeção e total rastreabilidade 

das peças e componentes. As indústrias e os fabricantes de peças e 

componentes automotivos certificados pela ISO/TS 16949 passam a ser 

fornecedores preferenciais para as montadoras, por garantir a qualidade de 

seus produtos através da adoção de altos padrões de qualidade, que seguem 

normas rígidas e auditadas. 

Sendo assim, no caso de problemas com alguma peça, é necessário 

detalhar toda a história da mesma e identificar exatamente onde e em qual 

passo o problema ocorreu. Isso permite que se tomem providências rápidas e 

com alto grau de precisão. A adoção de rastreabilidade torna mais rápido isolar 

um problema ocorrido e bloquear seus desdobramentos indesejáveis. É 

exatamente essa vantagem que a faz estratégica nas indústrias de 

componentes do setor automotivo. 

Esta vantagem, essencial no processo de produção, pode reduzir os 

custos de fabricação além de agregar valor ao produto final, sendo, ainda, um 

dos principais requisitos das normas de qualidade correntemente implantadas 

pelas montadoras e aceitas como boa prática de fabricação [Ja06]. 

Além disso, com a expansão do comércio global e o aumento da 

informatização nas empresas, as descrições dos produtos e serviços 

precisarão ser substituídas por um código que permita um padrão de 

identificação em todos os setores do comércio e da indústria no mundo inteiro. 

Um desses códigos-padrão mais efetivos é o Data Matrix, que proporciona 

marcação rápida e definitiva diretamente sobre a peça, com impressão em 

espaço reduzido e com uma quantidade razoavelmente grande de informações. 

Com essa flexibilidade e abrangência, este tipo de código vem se tornando 

padrão para diversos segmentos de indústrias, tais como aeroespacial, de 

equipamentos médicos, eletrônicos, semicondutores e principalmente o 

segmento automotivo.  
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1.1 ORIGEM DO TRABALHO 

 
Observando-se a concorrência entre as indústrias de componentes 

automotivos pela conquista dos mercados nacional e internacional e 

percebendo-se que a rastreabilidade é um item de qualidade que propicia um 

diferencial competitivo, surgiu a necessidade de avaliar os métodos de 

rastreabilidade empregados na indústria modelo e comparar seus resultados. 

Este trabalho teve origem no estudo do modelo de rastreabilidade de 

uma linha de produção de cubo de roda, de uma empresa do ramo automotivo 

situada no estado Paraná. Este estudo proporcionou um ambiente real para 

observação das vantagens e desvantagens do modelo empregado atualmente, 

em relação ao modelo proposto neste trabalho. 

Nesta avaliação, buscou-se selecionar o melhor método de 

rastreabilidade, com menores custos e maior facilidade de aplicação, de 

maneira a propiciar ganho de produtividade e de qualidade, além de atender as 

exigências das montadoras.  

A TI (Tecnologia da Informação) é uma ferramenta que pode auxiliar os 

processos de rastreabilidade, principalmente no armazenamento e posterior 

recuperação das informações, tornando ágil a consulta e a identificação das 

falhas nos processos. Essa rapidez permite a ação rápida dos responsáveis, o 

que minimiza os riscos ou prejuízos aos clientes e a toda a cadeia produtiva. 

A partir daí, pesquisou-se a rastreabilidade, a evolução da mesma e sua 

importância para os sistemas utilizados na indústria automotiva, analisando-se 

se este é eficiente no processo de fabricação e se agrega valor ao produto 

final. 
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1.2 OBJETIVOS 

 
1.2.1 Objetivo Geral 
 

Este trabalho apresenta o seguinte objetivo geral: 

 Melhorar a eficiência do processo de rastreabilidade com 

aplicação de uma tecnologia atual em uma linha de manufatura 

de componentes automotivos. 

 
 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 

Para atingir o objetivo geral proposto elaboraram-se os seguintes 

objetivos específicos: 

 Aplicar a tecnologia Data Matrix como nova tecnologia de 

rastreabilidade na indústria modelo; 

 Obter resultados práticos sobre o aumento da capacidade 

produtiva com aplicação do sistema proposto; 

 Analisar o custo e o benefício por peça com aplicação do sistema 

proposto e compará-lo ao custo atual; 

 Avaliar a durabilidade do método de marcação utilizado no 

sistema proposto durante o processo produtivo. 
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1.3 JUSTIFICATIVAS 

 
As justificativas para o desenvolvimento dessa dissertação baseiam-se 

na competitividade apresentada pelos diferentes mercados atendidos no 

segmento automotivo, aliado à necessidade de implementar processos 

tecnológicos que proporcionem mais agilidade, produtividade e ganhos de 

mercado. Dentre esses aspectos, destacam-se os seguintes pontos: 

 Mercado: a crescente busca de novos mercados, aliada ao 

desenvolvimento de novos projetos no ramo automotivo, contribuiu 

nos últimos anos para o aumento da preocupação com a qualidade 

no processo de montagem, tornando os mercados mais competitivos 

e possibilitando algum diferencial às indústrias que adotam sistemas 

modernos de rastreabilidade. Esses sistemas são mais ágeis, tem 

menor custo e são mais confiáveis que seus antecessores; 

 Normas e procedimentos: as normas cada vez mais exigentes das 

montadoras obrigam as indústrias de componentes a se 

modernizarem e a procurarem novas formas de garantir a qualidade 

de suas peças e de localizar e identificar lotes defeituosos, tornando  

mais econômicas as ações de recall; 

 Tecnologia: a maioria dos sistemas atuais de rastreabilidade são 

baseados em etiquetas que se danificam durante o processo de 

industrialização das peças ou se perdem, posteriormente, quando já 

montadas em automóveis e caminhões e expostas às condições 

adversas que o uso desses produtos impõe; 

 Custos: a redução de custo necessária e exigida pela concorrência 

internacional no mercado automotivo pode justificar a adoção de 

modelos de rastreabilidade definitivos, que marcam a peça 

fisicamente e que eliminam o retrabalho de remarcação. Isto é 

comum no caso de etiquetas que são coladas e se descolam durante 

o processo de fabricação. A redução deste custo e a maior 

confiabilidade do processo geram maior valor agregado à peça. 
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1.4 ESTADO DA ARTE 

 
A crescente competitividade entre as indústrias do ramo automotivo, 

proveniente de um mercado globalizado e extremamente competitivo, exige 

que as empresas deste segmento sejam flexíveis em seus processos 

produtivos e ofereçam alta qualidade em seus produtos, sendo estes fatores 

primordiais para atender e se diferenciar perante seus clientes. Desta forma, 

este segmento busca por tecnologias de ponta para rastrear seus produtos, 

buscando manter ou até aumentar sua participação de mercado. 

Segundo Kloster [Kl03], os fornecedores são motivados a mostrar aos 

consumidores e usuários que possuem produtos de qualidade e com 

características determinadas. Para tanto, dispõem de alguns meios: 

rastreabilidade, certificação, declaração da conformidade, inspeção e ensaios, 

dentre outros. Estes meios asseguram ao usuário ou consumidor final maior 

segurança em relação à compra. 

Para Scavarda [Sc05], a rastreabilidade de produtos (controle de 

inventário) e de informação (ciclo de vida) são fatores que acarretam uma 

melhoria nas operações de gerenciamento e controle de quantidade e 

propiciam o armazenamento de todos os dados pertinentes à peça. Assim, 

pode-se fazer a leitura destes dados em tempo real e criar a possibilidade de 

constantes ajustes dos dados recebidos, gerando assim, maior confiança no 

processo e menor possibilidade de retrabalho em peças defeituosas.  

Para Mello [Me08], a rastreabilidade é a capacidade de recuperar o 

histórico, a aplicação ou a localização daquilo que ela foi aplicada. Desta 

forma, pode-se realizar uma varredura, iniciando pelas etapas do processo 

produtivo, a partir da matéria-prima, passando pelas condições de fabricação 

(onde fosse possível verificar se foi ou não praticada a recomendação “Boas 

Práticas de Fabricação”), pela forma de distribuição e chegando-se até o 

consumidor final. Neste conceito, constata-se claramente que a rastreabilidade 

é uma moeda que apresenta duas faces. De um lado, é um procedimento 

logístico, permitindo acompanhar o produto no espaço e no tempo. De outro, é 

um procedimento focado no conteúdo do produto, pois ela é capaz de fornecer 

todas as informações relativas à vida do próprio produto. 
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Muitas indústrias do setor automotivo buscam a implementação de 

sistemas de rastreabilidade de todos os seus componentes para automóveis a 

fim de reduzir custo e de corrigir problemas de produção. Cada peça é 

marcada com um único número de série codificado, permitindo que a peça seja 

monitorada e identificada durante o processo de fabricação e também durante 

o seu ciclo de vida. Com isso, no futuro próximo os fabricantes de automóveis 

terão a capacidade de identificar cada componente específico. Ao suspeitar de 

um problema, serão capazes de determinar em quais veículos os componentes 

foram montados e emitir um aviso ao proprietário mesmo antes de seu 

conhecimento [Sa08]. 

Conforme os veículos ficam mais complexos e os fornecedores 

assumem um papel crescente na oferta de inovações do produto, a gestão de 

qualidade passa a ser mais desafiadora. No ambiente atual, todos os 

componentes de um automóvel precisam ser rastreados e reportados. Mesmo 

pequenas alterações de tolerância podem causar problemas de qualidade que, 

em algum momento, podem resultar em maiores custos de garantia. É 

essencial capturar dados de produção em tempo real e convertê-los em 

informações úteis que possam ser usadas para ajustar automaticamente a 

programação da produção [Sc05]. 

Os fabricantes automotivos precisam rastrear em tempo real os 

componentes conforme eles passam pela fábrica, com a capacidade de 

integrar os respectivos dados à análise oportuna de supervisão de qualidade. 

Desta forma, eles podem obter informações antecipadas sobre problemas de 

qualidade, diagnosticar as principais causas e solucionar os problemas da 

forma mais rápida possível [Ci08]. 

A capacidade de rastrear dados de peças do fornecedor permite a 

rastreabilidade de todo o processo de produção, atendendo as exigências 

normativas e permitindo a visibilidade em cada parte do veículo [Ci08]. 

O tema rastreabilidade é muito discutido na indústria automotiva. Num 

contexto de requisitos de responsabilidade civil de produtos cada vez mais 

exigentes, é de grande importância fornecer toda a documentação de todas as 

peças do veículo. Através da leitura de dados do próprio produto, deixa de ser 

necessário associar suportes de dados ao processo de produção. A escolha do 

processo de codificação certo é vital para assegurar a identificação correta em 
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processos de produção automatizados. Consequentemente, além dos sistemas 

de matrizes de dados ou de código de barras, os códigos de símbolos ou de 

barras também são utilizados cada vez mais frequentemente. Os novos 

desenvolvimentos no domínio da tecnologia de dados Smart Label (Etiquetas 

Inteligentes) tornaram esses procedimentos de codificação cada vez mais 

atraentes no rastreamento de produtos, bem como no reforço do processo de 

produção [Om08]. 

Rezende [Re04] observa que as indústrias têm investido também na 

otimização de sistemas de informação que permitam a rastreabilidade dos 

produtos. Uma reclamação de um lote do produto pode ser investigada em 

profundidade com esses sistemas, avaliando-se os dados das fichas de 

fabricação. Assim, pode-se facilitar e ainda detectar problemas em etapas 

intermediárias do processo de produção, evitando assim o desperdício de 

tempo, matéria-prima, insumos e outros. 

Para a Associação Brasileira de Automação Comercial (GS1 Brasil), a 

rastreabilidade deve ser feita com foco no negócio e visar à qualidade, garantir 

a melhoria continua dos processos e dos produtos e o atendimento às 

necessidades dos consumidores, eliminar as ineficiências nas operações 

comerciais e logísticas e reduzir os custos operacionais e de transação [Gs07]. 

Cada vez mais os fabricantes de automóveis exigem que seus 

fornecedores utilizem um sistema de rastreabilidade de dados como um modo 

de identificar a origem de peças defeituosas e melhorar ainda mais a 

qualidade. A rastreabilidade de dados envolve a etiquetagem única de 

componentes específicos que são produzidos, evitando duplicidade [Bo07]. 

Wu [Wu07] nos mostra que o volume de informações transitados na pré-

montagem e montagem é grande e são importantes para todo o processo de 

rastreabilidade de um veículo. Caso ocorram reclamações futuras de um 

veículo, todos os dados deste veículo precisam ser acessados e estarão 

disponíveis através dos sistemas que recebem informações do sistema de 

produção.  

Se a rastreabilidade não é implementada, encontrar estas respostas é 

impossível ou muito moroso.  Ao vincular as informações necessárias para a 

rastreabilidade do produto é implementado o monitoramento do fluxo de dados 
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que inicia com a compra, passa pela produção, transferência, processos e vai 

até a entrega [Te08].   

Existem diversas tecnologias utilizadas para garantir a rastreabilidade de 

produtos na indústria, todas com suas vantagens e desvantagens. A RFID 

(Radio Frenquency Identification) é uma tecnologia que possui o objetivo de 

identificação automática de objetos, por meio de uma etiqueta de rádio 

identificação.  

Segundo Wire [Wi08], o custo da implantação de aplicações RFID é 

geralmente elevado. O principal fator limitador de utilização desta tecnologia é 

seu alto valor quando aplicado em produtos com pouco valor agregado. Na 

linha de produção, esta aplicação torna-se inviável, pois as peças são 

produzidas em grandes quantidades e não levam componentes adicionados 

em sua estrutura final.  

A tecnologia RFID utiliza a rádio frequência para a identificação e 

intercâmbio de dados, permitindo realizar remotamente o armazenamento e 

recuperação de informações. Para isso, usa um dispositivo chamado de 

etiqueta de rádio identificação ou simplesmente tag, que é um pequeno objeto 

que poderá ser afixado ou incorporado em um produto. A RFID realiza leitura 

de produtos sem contato, não necessitando de uma visualização direta do leitor 

com a etiqueta de identificação. Com isso, a velocidade de leitura desta 

solução é rápida e seu tempo de resposta baixo [Sc05]. 

Para Crump [Cr08], o sistema RFID permite, de forma automática, a 

leitura ou a escrita de informações nas tags, permitindo, dessa maneira, a 

integração com sistemas de automação industrial e oferecendo facilidade para 

se tornar uma tecnologia de ponta. Com esta interação e agilidade, o RFID está 

ganhando mercado por sua facilidade de integração aos sistemas instalados 

nas indústrias, permitindo a reutilização da etiquetas e possibilitando a redução 

do número de etiquetas a serem adquiridas. 

Já para Koehler e Som [Ko08], num futuro próximo, as tecnologias 

modernas também representam um problema de privacidade, em particular, as 

RFID transponders; Estas são implementadas em forma de "etiquetas 

inteligentes", como um botão em uma camisa e, provavelmente, se tornarão o 

primeiro e mais difundido exemplo de computação embarcada. Como a 

tecnologia é utilizada para identificar e rastrear produtos ou mesmo proteger as 
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mercadorias de furtos e imitação, ela também pode ser usada para monitorar o 

produto adquirido em um posto de venda por um cidadão, agindo desta forma 

como um espião. 

Segundo Bo e Yuen [Bo08], a RFID é uma tecnologia promissora para 

os produtos de monitoramento na área de logística ou envio de pacotes na 

cadeia de abastecimento. No entanto, esta tecnologia sofre muito quando é 

colocada na superfície condutora de metal ou de água. Como o ambiente fabril 

é agressivo e as peças automotivas são de metal esta tecnologia acaba não 

sendo a melhor escolha de aplicação para este segmento. Em alguns casos, a 

etiqueta de RFID pode ser encapsulada para ser utilizada neste material, mas a 

maioria das peças não possui uma superfície plana onde a etiqueta possa ser 

fixada. 

Em outro extremo, outra tecnologia de codificação é o Data Matrix, que 

utiliza blocos quadrados pretos e brancos e armazena grande quantidade de 

dados. Assim, vem se destacando e sendo cada vez mais aplicado, 

principalmente na indústria automotiva.   

Segundo o ID Integration [Id08] o código Data Matrix ou 2D 

(Bidimensional), como também é conhecido, trata-se de uma solução baseada 

na impressão direta sobre a peça tornando a gravação permanente e, 

consequentemente,  possibilitando durabilidade e aplicação em quase todo tipo 

de material, desde ferro até plásticos e madeira. Esta durabilidade, unida ao 

baixo custo de implementação, são as principais razões pelo grande interesse 

que esta tecnologia vem despertando no segmento automotivo.  

Para Weber [We08], o apoio generalizado das indústrias automotivas e 

de eletrônicos, da NASA e de outras instituições à codificação Data Matrix 

deve-se à sua alta densidade de dados em menor espaço. Assim, o 2D é 

escalável e pode ser reproduzido em praticamente qualquer tamanho com 

maior ou menor quantidade de dados, o que permite adaptação para diversos 

usos. 

Prouty [Pr08] afirma que o Data Matrix se parece com um tabuleiro de 

jogo formado por vários quadrados de tamanho igual ou pontos. Neste tabuleiro 

são impressos códigos que permitem representar dados e informações de 

correção de erros. Este símbolo 2D contém normalmente até 500 caracteres 

por polegada quadrada e sua correção de erro pode chegar a identificar até 
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vinte por cento de problemas no código. Esta funcionalidade permite a 

completa recuperação da mensagem codificada.  

O código Data Matrix possui um localizador padrão que define a posição 

do código e da sua dimensão total além de permitir o reconhecimento de 

possíveis distorções.  Este localizador é a região que contém os dados e 

fornece um processo de correção de erros onde é possível reconhecer e 

eliminar falhas, dentro de certos limites. Se este campo estiver com problemas 

na marcação ele não poderá ser lido e consequentemente, a correção não 

poderá ser realizada [We08]. 

Neste trabalho, a tecnologia Data Matrix foi escolhida devido às 

características citadas acima e também devido a sua aderência ao processo 

agressivo utilizado na produção de peças automotivas. 

 
 
1.5  ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 
Este trabalho é composto por cinco capítulos incluindo este, introdutório, 

e o último, que contém as referências bibliográficas. Os dois primeiros capítulos 

apresentam o estado da arte e a fundamentação teórica ligada ao tema do 

trabalho e constituem o alicerce conceitual que sustenta toda a dissertação. 

No capítulo 2 é feita a fundamentação teórica da rastreabilidade e dos 

modelos utilizados no setor automotivo, bem como suas aplicações e 

limitações. 

No capítulo 3 apresenta-se o sistema convencional que é utilizado pelo 

segmento automotivo. Mostra-se também o sistema proposto, bem como o 

novo esquema de rastreabilidade e suas vantagens e desvantagens. 

Um comparativo entre o sistema convencional e o proposto é 

apresentado no capítulo 4, onde se busca demonstrar as vantagens em relação 

a custo, benefícios e produtividade apresentadas pelo sistema proposto sobre 

o convencional. 

O capítulo 5 apresenta as conclusões deste trabalho e propostas para 

trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

O sistema de qualidade no setor automotivo pode ser fator de segurança 

para os produtos e serviços. Assim, a busca por fornecedores de produtos com 

qualidade assegurada é grande, gerando a competitividade entre eles. As 

montadoras buscam por produtos isentos de problemas. Com isso, a busca por 

certificações nas normas de qualidade é grande pelas indústrias do setor.  

A rastreabilidade que é exigida pelas montadoras esta inserida nas 

normas de qualidade, ou seja, cada norma do setor automotivo trata o item 

rastreabilidade como quesito mandatório. Assim, a implantação de sistemas de 

rastreabilidade apropriados pode assegurar às empresas do setor, 

continuidade de suas operações e a manutenção de sua competitividade no 

mercado. 

 
 
2.1 SISTEMA DE QUALIDADE NO SETOR AUTOMOTIVO 

 
Qualidade é um conceito de uso universal nas indústrias do ramo 

automotivo e sua utilização é uma exigência das montadoras para seus 

fornecedores, que devem certificar os seus sistemas de qualidade. A 

certificação pode se tornar um desafio, mas é uma imposição para estes 

fornecedores que buscam atender os requisitos de qualidade das montadoras.  

É essencial que a empresa entenda e aplique as normas oferecidas, 

pois elas são exigências constantes nos contratos estabelecidos com as 

montadoras de automóveis. Dentre estas normas, o destaque para a ISO/TS 

16949:2002 que é uma norma internacional amplamente utilizada. Porém, 

existem também normas nacionais e outras específicas das montadoras, como 

a EAQF (Evaluation Aptitude Qualité Fournisseur), a VDA (Verband der 

Automobilindustrie), a QSB (Quality Systems Basics) e a ISO 9001:2000. O que 

se tem observado é que todas as normas nacionais incluem a certificação para 

sistema de gestão de qualidade, geram sistemas específicos de rastreabilidade 

para o setor automotivo e caminham para uma transição de todos os seus 

certificados para a edição ISO/TS 16949. 

A norma ISO, série 9000, foi considerada a maior certificação que a 

indústria de peças e componentes automotivos poderia alcançar. Durante 
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alguns anos, esta certificação foi considerada o auge para todos os problemas 

relacionados à qualidade de peças comercializadas no ramo automotivo. 

Entretanto, algumas montadoras não apresentavam o mesmo entendimento 

sobre o assunto. Por exemplo, a montadora alemã Mercedes-Benz não 

aceitava o certificado ISO 9000:2000 como a garantia de que os produtos 

adquiridos de seus fornecedores estivessem isentos de problemas.  

A visão que as montadoras tinham era de que o sistema da qualidade 

com base na ISO 9000:2000, apenas padronizava conceitos e documentação. 

Contudo, os requisitos relacionados ao produto e ao processo não eram de 

todo garantidos. Na realidade, o que as montadoras buscavam era a 

adequação ao uso e a melhoria contínua nos diversos processos, com ênfase 

na prevenção do defeito e na redução de variações e desperdícios em toda a 

cadeia de fornecimento [Ha01].  

Todas as grandes montadoras da área automobilística possuem, ou 

tomam como base normas específicas para o sistema da garantia da qualidade 

e não a norma ISO 9000:2000. O Quadro 1 demonstra os requisitos específicos 

de rastreabilidade constantes nas normas que regem os sistemas de qualidade  

exigidos pelas principais montadoras de veículos do mundo aos seus 

fornecedores.  

 
Quadro 1. Normas de sistema da qualidade exigidos pelas montadoras [Ha01] 

Montadora Norma de qualidade 
Requisito de 

Rastreabilidade 

Chrysler (Estados Unidos) 

Ford (Estados Unidos) 

General Motors (Estados Unidos) 

 

QS-9000 

 

 

4.8 

 

Audi (Alemanha) 

Mercedes-Benz (Alemanha) 

Volkswagen (Alemanha) 

 

VDA.6 

 

 

13.6 

 

Fiat (Itália) AVSQ 4.8 

Citroen (França) 

Peugeot (França) 

Renault (França) 

 

EAQF 

 

8.3 e 4.23 

 

Segundo Ricci [Ri96], o processo que gerou o que denomina-se 

“Requisitos do Sistema da Qualidade – QS-9000” teve seu início em 1988 a 
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partir da criação de uma “Força Tarefa”, capitaneada pelos vice-presidentes de 

compras e suprimentos das três maiores montadoras de automóveis 

americanas: Chrysler, Ford e General Motors. Esta força tarefa foi denominada 

mais tarde de Comissão de Exigências de Qualidade para os fornecedores da 

Chrysler, Ford e General Motors. A força tarefa tinha a incumbência de unificar 

e padronizar os manuais de referência, os formatos de relatórios e a 

terminologia técnica destas montadoras. O motivo principal que alavancou este 

processo foi o fato de que a padronização definida e defendida pela ISO série 

9000 era bem objetiva e consistente, mas não apresentava uma ênfase para a 

adequação ao uso do produto e para a melhoria contínua do desempenho dos 

produtos e processos dos fornecedores destas três companhias. 

 
 
2.1.1 Norma Iso/Ts 16949 
 

Baseada na Norma ISO 9000, a Norma ISO/TS 16949 é uma 

especificação para o sistema de gerenciamento da qualidade aplicada à 

indústria automotiva, desenvolvida em conjunto pelo Comitê Automotivo 

Internacional - IATF (International Automotive Task Force) e pela Associação 

de Fabricantes de Automóveis do Japão - JAMA (Japanese Automobile 

Manufacturers Association), com o apoio do Comitê Técnico 176, da 

International Standardization Organization (ISO). 

De acordo com Reid [Re05], nas décadas de 80 e 90 do século passado, 

os fornecedores de autopeças estavam submetidos a diferentes normas 

exigidas pelas montadoras. Com o surgimento das Normas Série ISO 9000, 

alguns elementos típicos e já aplicados à indústria automotiva não constavam 

nas mesmas. Assim, as três maiores montadoras da época (Chrysler, Ford e 

GM) acrescentaram itens particulares na Norma ISO 9000, surgindo assim a 

Norma QS 9000 e que foi considerada compulsória a todos os fornecedores da 

cadeia automotiva. 

Todavia, a Norma QS 9000 era a quarta norma aplicada ao setor 

automotivo, pois na Europa já existiam as normas VDA 6.1 (Alemanha), AVSQ 

(Itália) e EAQF (França). Durante a reunião da norma QS 9000 na Europa, em 

1995, que reuniu fornecedores que supriam montadoras tanto européias 
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quanto americanas, discutiu-se de forma mais acentuada a dificuldade destes 

fornecedores em atenderam a todas as normas das diferentes montadoras. 

Entre 1998 e 2002, a norma ISO/TS 16949 foi sendo reformulada e aos 

poucos absorveu os conceitos da norma ISO 9001, sendo que a versão atual é 

a ISO/TS 16949:2002.  

Para Lupo [Lu02], as normas anteriores à ISO/TS 16949 não davam 

ênfase suficiente para a satisfação dos clientes ou melhoria contínua. Assim, a 

norma ISO/TS 16949 requer na fase do planejamento da qualidade requisitos 

específicos para processos de aprovação de peças de produção, ações 

corretivas, características críticas ou chaves, gerenciamento de fornecedores e 

metodologia de projetos. Itens como desempenho do produto recebido ou 

entregue, situações que afetam o cliente direto ou cliente final e notificações de 

clientes precisam ser acompanhados de maneira mais profunda no 

gerenciamento da qualidade. Assim, a ISO/TS 16949 tende a ser a norma mais 

adequada para solucionar o problema de utilização de múltiplas normas.  

Segundo o que Ferreira [Fe03] apresenta em seu curso de interpretação 

da ISO/TS 16949, a implementação desta norma oferece recursos para a 

melhoria contínua, com ênfase na prevenção de defeitos e não na correção de 

erros. Sua implementação evita múltiplas auditorias de certificação, além de 

proporcionar um enfoque comum para o sistema de gestão da qualidade para 

as empresas do setor automotivo. 

A Figura 1 demonstra a evolução da norma ISO/TS 16949, que teve seu 

início com ISO 9001 no ano de 1994. Esta norma foi baseada na ISO 9000 e foi 

desenvolvida pela International Organization for Standardization e teve sua 

revisão em 2000. À ISO 9001:1994 foram adicionados alguns requisitos 

específicos do setor automotivo gerando a norma QS 9000 no ano 1998 que 

por sua vez foi atualizada com a chegada da ISO 9001 versão 2000 formando 

a norma ISO/TS 16949 versão 2002 que é utilizada exclusivamente no setor 

automotivo [Ci05].  
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Figura 1. Participação da ISO 9000 na formação da norma ISO/TS 16949 [Ci05] 

 

Assim, os sistemas de rastreabilidade foram inseridos dentro das 

normas específicas (VDA, QS 9000, EAQF e AVSQ) das montadoras e se 

mantiveram importantes também dentro da ISO/TS 16949, como pode ser 

observado no item 7.3 que trata a rastreabilidade na referida norma.   

 
 
2.2 RASTREABILIDADE 

 
Segundo a ISO 8402 [Is94] (substituída pela ISO 9000 no ano 2000), a 

rastreabilidade é a capacidade de recuperação do histórico, da aplicação ou da 

localização de informações, por meio de identificações registradas na peça. 

Explicitamente, esta definição não faz menção à idéia de “cadeia de produção”, 

fundamental em um processo de rastreabilidade. Entende-se por cadeia de 

produção o conjunto de organizações envolvidas no processo de produção de 

um item, desde suas matérias primas, industrialização, distribuição até a venda 

do produto final. 
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A rastreabilidade caracteriza-se efetivamente pelas ações mencionadas 

pela norma ISO 9000 e isto ao longo da cadeia logística do produto ou da 

família de produtos. Isto é, existe uma dimensão temporal no conceito de 

rastreabilidade. 

Trata-se de um requerimento feito por órgãos regulatórios ou 

consumidores para prover a segurança no uso do produto. Por exemplo, se o 

air-bag falha, a empresa que construiu o veículo precisa encontrar todos os 

outros veículos que tenham sido montados com o componente deficiente o 

mais rápido possível. O ciclo de vida do produto deve auxiliar a empresa em 

retornar aos dados originais do produto, seja qual for o momento [Va08]. 

A rastreabilidade é solicitada pelo cliente ao fornecedor, que busca 

identificar e monitorar os produtos durante todas as fases do processo 

produtivo. Assim, pode-se garantir maior credibilidade a seus produtos. Quanto 

à rastreabilidade, esta é exigida somente se constar em contrato com o cliente 

ou por imposição legal. Sendo o caso, a sistemática de geração e guarda dos 

registros comprobatórios deve ser estabelecida para comprovar que as ações 

planejadas foram executadas [Ro98]. 

A rastreabilidade do produto é requisito da norma ISO 9000, com 

objetivo de identificação do mesmo em termos de lote, grupo, tipo, classe e 

outros, para garantir que produtos defeituosos não sejam processados ou 

expedidos [Gu08]. Se a rastreabilidade é especificada por razões de 

segurança, imposto por lei (regulatória) ou por outras razões, o 

estabelecimento de procedimentos documentados para identificação 

inequívoca de produtos e lotes deve ser feito [Ha01]. 

Os requisitos da norma ISO 9000:2000 contribuem para o 

desenvolvimento da manufatura e proporcionam produtos e serviços mais 

eficientes, mais seguros e limpos, o que facilita o comércio entre países. Os 

requisitos da ISO servem também para proteger consumidores e usuários em 

geral, dos produtos e serviços de má qualidade.  

A empresa pode estabelecer um processo de identificação e de 

rastreabilidade que vai além dos requisitos, para reunir dados que possam ser 

usados para uma melhoria. A necessidade de identificação e rastreabilidade 

podem surgir a partir da condição dos produtos, incluindo peças componentes, 

da condição e capacidade dos processos, dos dados de desempenho de 
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estabelecimento de parâmetros, tais como os de marketing, de requisitos 

contratuais, tal como a capacidade de “recall” do produto, de requisitos 

estatutários e reguladores relevantes, do uso intencional e aplicação de 

materiais de risco, e da mitigação dos riscos identificados [Is00]. 

É importante ressaltar que para que um sistema de rastreabilidade atinja 

a sua máxima eficácia, a identificação feita na peça deve permanecer nela pelo 

máximo de tempo possível.  

De acordo com Juran e Gryna [Ju93] e Machado [Ma00], a 

rastreabilidade tem diversas finalidades, tais como: 

 Assegurar que apenas materiais e componentes de qualidade entrem 

no produto final; 

 Identificar clara e explicitamente produtos que são diferentes, mas 

que se parecem a ponto de serem confundidos entre si;  

 Permitir o retorno de produto suspeito numa base precisa;  

 Localizar falhas e tomar medidas corretivas a preço mínimo;  

 Fortalecer a imagem institucional da empresa; 

 Auxiliar no posicionamento da marca no mercado; 

 Estimular a concorrência através da diferenciação da qualidade; 

 Estreitar a relação com os fornecedores e 

 Contribuir para a construção de estratégias competitivas da empresa 

e, com isso, passar a definir a estrutura de coordenação vertical.  

 

Sistemas de rastreabilidade mais avançados e detalhados têm sido 

utilizados há muitos anos pelas indústrias automobilísticas, de avião e 

aeroespaciais. No setor automotivo em especial devido o aumento de 

implantação de certificação ISO/TS 16949 e boas práticas de fabricação, 

sistemas de rastreabilidade têm sido melhorados, contribuindo com uma maior 

qualidade de informações [Ha01]. 

 
 
2.2.1 Importância da Rastreabilidade no Setor Automotivo 
 

O setor automotivo sempre foi muito exigente em relação à qualidade 

das matérias primas e no acompanhamento de seus processos de fabricação. 

Com normas cada vez mais rigorosas, como a ISO/TS 16949, este setor impõe 
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a seus fabricantes a utilização de diversos controles para garantir a qualidade 

das peças fabricadas.  

Para atender a essas exigências, fabricantes adotam processos de 

rastreabilidade cada vez mais complexos, que devem permitir o 

acompanhamento do processo de fabricação da peça por todas as suas fases. 

Além disso, devem agregar informações e medições que poderão auxiliar na 

determinação da qualidade da peça, no processo de isolamento de lotes 

defeituosos em casos de recall e até mesmo na verificação de falhas de 

fabricação. Como o volume de informações necessárias para isso se torna 

cada vez maior e as linhas de fabricação cada vez mais dinâmicas, torna-se 

indispensável à utilização de processos automatizados e flexíveis que 

permitam atender a esses requisitos [Ro07]. Os computadores vêm se 

destacando como ferramentas poderosas, que agregados aos processos de 

rastreabilidade padrão, permitem o armazenamento de um número cada vez 

maior de informações nas peças e o acesso rápido e direto a essas 

informações, caso necessário. 

Atualmente, além de ser um processo exigido pelas normas, a 

rastreabilidade no setor automotivo também vem se tornando um diferencial 

competitivo no mercado. Indústrias de componentes que adotam processos 

modernos de rastreabilidade acabam gerando valor agregado a seus produtos 

e ganham a confiança de seus clientes. Uma peça bem identificada pode ser 

rastreada em todos os seus aspectos, desde o lote e fabricante da matéria 

prima, até as medidas e qualidade de materiais empregados durante sua 

transformação em produto final [Gs08]. Este é um diferencial que aumenta a 

confiabilidade dos componentes para o fabricante e permite que produtos 

nacionais alcancem os mercados internacionais e se tornem competitivos, pois 

podem oferecer e comprovar sua qualidade de fabricação por adotar processos 

de rastreabilidade que são reconhecidos mundialmente. 

Com isso, a rastreabilidade se torna um requisito mandatório para que 

as indústrias automotivas se mantenham no mercado nacional e internacional. 

As ferramentas atualmente disponíveis permitem que a rastreabilidade seja 

realizada com um alto grau de sucesso trazendo benefícios para a indústria 

através do controle de processos, custos, segurança e qualidade que geram 

uma imagem muito positiva para seus clientes finais [Bo07]. 
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2.2.2 Vantagens e Desvantagens no Sistema de Rastreabilidade 
 

A adoção de um sistema de rastreabilidade no processo produtivo de 

uma indústria automotiva provê algumas vantagens, dentre as quais podem ser 

destacadas a redução de peças desclassificadas, o aumento da produtividade, 

a melhoria da qualidade das peças e a possibilidade de identificar os gargalos 

durante os processos de produção.  

O conhecimento dos pontos exatos em que estejam ocorrendo perdas 

durante o processo de produção, permite encontrar a melhor forma de saná-los 

e de reduzir os custos destas perdas [So07]. 

Além da segurança, do histórico e da qualidade de uma peça, a 

rastreabilidade é também uma ferramenta de gerenciamento, que permite 

administrar os seguintes aspectos da cadeia produtiva: 

 Identificar os produtos ao longo das cadeias de produção e 

distribuição; 

 Controlar produtos, processos e matérias primas. 

 Proporcionar a acuracidade e precisão da informação armazenada; 

 Promover a competitividade nos mercados nacional e internacional; 

 Facilitar a retirada do mercado de lotes de produtos defeituosos 

(recalls); 

 Responder rapidamente aos pedidos de informação sobre os 

detalhes de fabricação da peça aos consumidores, garantindo 

transparência e confiança. 

Dentre as desvantagens que podem ser citadas na utilização de um 

sistema de rastreabilidade no processo de produção de peças e componentes 

automotivos, o investimento inicial na adoção destes sistemas é uma das 

principais, pois embora se sabendo que este investimento poderá ser 

compensado no futuro com a conquista de novos clientes e abertura de novos 

mercados, ele ainda é proibitivo em alguns casos. 

As pessoas que trabalham na linha de produção destas peças devem 

ser treinadas com o novo sistema de rastreabilidade e seus equipamentos, 

gerando um custo adicional e um risco na fabricação, pois normalmente a mão 

de obra da indústria automotiva sofre com a alta rotatividade.  
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2.2.3 Tipos de Rastreabilidade no Setor Automotivo 
 

Atualmente existem dois tipos de rastreabilidade utilizados pelas 

indústrias do setor automotivo. O primeiro é utilizado para o controle interno da 

peça durante o processo de produção e o segundo para controlar informações 

em toda a cadeia produtiva, atingindo inclusive a aplicação da peça no produto 

final (consumidor final) [Si08].  

Estes dois tipos de rastreabilidade são aplicados com o objetivo de se 

evitar desperdícios, como a troca de componentes durante a montagem de 

peças acabadas antes do envio ao cliente e também para facilitar a localização 

de lotes e sua retirada do mercado, em caso de não conformidades observadas 

após o lançamento da peça. 

No primeiro processo, o controle é mais simples e identifica a peça 

durante seu processo de produção, dentro da fábrica. O segundo processo é 

mais robusto, pois possibilita controlar as informações da peça desde o inicio 

de sua produção até a chegada e aplicação no produto final. Assim, é possível 

localizar a qualquer momento informações sobre a fabricação e qualidade da 

peça. Este controle garante que a peça passou por todas as operações de 

produção e que as informações a seu respeito estão guardadas e podem ser 

verificadas a qualquer momento, até mesmo depois de aplicadas ao produto 

final [Wu07].  

 
 

2.2.4 Tecnologias de Rastreabilidade  
 

As tecnologias de rastreabilidade que são utilizadas pela indústria 

automotiva normalmente não seguem um padrão, além dos dois tipos 

apresentados acima. As montadoras nacionais e internacionais possuem 

requisitos diversos quanto à qualidade e tipo de informação necessária na 

rastreabilidade para cada peça ou componente e, por isso, não aplica um único 

modelo de tecnologia para rastrear essas peças e componentes.  

Devido a isto, existem diversas tecnologias utilizadas como formas de 

rastrear uma peça durante sua fabricação. Dentre estas tecnologias, existe o 

código de barras, que consiste em uma pequena etiqueta impressa com 

códigos especiais que contém informações sobre a peça. É um dos mais 
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conhecidos e utilizados pelas indústrias que buscam o controle de seus 

produtos devido à simplicidade de aplicação [Si08].  

Outra tecnologia é o RFID, que é a utilização de etiquetas especiais que 

permitem sua leitura através de rádio frequência, à distância e com a peça em 

movimento [Sc05]. É uma tecnologia que esta revolucionando as cadeias 

produtivas, devido a sua flexibilidade de aplicação. Porém, nesta tecnologia os 

custos e a complexidade são maiores. 

Nestes últimos anos, vem surgindo uma nova forma de marcação de 

peças conhecida por micro percussão. Neste caso, a marcação é feita 

diretamente sobre a peça, em baixo relevo e em alta velocidade (até cinco 

caracteres por segundo). Esta também pode ser feita a laser, sem a utilização 

de etiquetas, como é o caso das tecnologias anteriores. Para a identificação, 

são aplicados códigos numéricos ou 2D, como é o caso do Data Matrix, que 

permite uma marcação mais robusta e permanente. Esta é uma das melhores 

tecnologias, pois, além de ser rápido e confiável, permite um número maior de 

informações no código e, pelo fato de ser é “impresso” diretamente sobre a 

peça, tem sua durabilidade garantida e atrelada à vida útil total da peça. 

Como objeto de estudo deste trabalho, será utilizada a marcação por 

punção utilizada para gravar código Data Matrix, que representa a união 

permanente entre a peça e seu histórico e que apresenta a melhor 

confiabilidade, flexibilidade e robustez para aplicação no setor automotivo. 

 
 
2.2.4.1 Etiqueta de código de barras 
 

O código de barras é uma tecnologia que vem sendo empregado para 

melhorar a precisão da informação e a velocidade de transmissão dos dados. A 

utilização se dá ao longo de todo o processo de negócios [Bu94]. Esta 

tecnologia veio se tornando cada vez mais visível durante as ultimas décadas, 

graças ao amplo uso na gestão de inventários e depósitos, em supermercados 

e outras operações, principalmente do setor varejista [Ti92]. 

Segundo EAN Brasil [Ea08], o código de barras é uma forma de 

representar a numeração, que viabiliza a captura automática dos dados por 

meio de leitura óptica nas operações automatizadas. Os números são 

representados em códigos de barras, que permitem a captura automática dos 
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dados em cada ponto automatizado, onde um item for movimentado. Os 

códigos de barras são aplicados geralmente no processo de produção em 

fábrica e podem estar pré-impressos junto com outras informações na 

embalagem ou, ainda, serem aplicados por meio de uma etiqueta afixada sobre 

o item na linha de produção. A Figura 2 mostra um exemplo de código de 

barras com 13 dígitos, muito comum no comércio varejista. 

  

 
Figura 2. Código de Barras [Ea08] 

 

A identificação e aplicação do código de barras de itens comerciais, 

possibilita a automação por meio de arquivos de consulta de preços, do 

recebimento de produtos, gestão de estoque, recolocação automática de 

pedidos, análise de vendas e uma ampla gama de outras aplicações de 

negócios.  

No ramo automotivo, a implantação do código de barras nasceu em 

função das dificuldades de controle durante o processo de fabricação e 

movimentação de grandes volumes de produto. Com a identificação por código 

de barras há possibilidade de maior controle, pois pode-se armazenar o 

histórico das operações em que o produto passa durante sua fabricação, 

facilitando assim a sua rastreabilidade. 

 
 
2.2.4.2 RFID 
 

A tecnologia RFID utiliza a rádio frequência para capturar informações 

da peça e dos componentes automotivos, em alta velocidade. Trata-se de um 

método de identificação automática através de sinais de rádio, recuperando e 

armazenando dados remotamente através de dispositivos chamados de tags 

RFID. Uma tag RFID é um pequeno objeto, que pode ser colocado em uma 

peça com o objetivo de realizar a identificação por meio de ondas de rádio. 

Todas as tags RFID contêm, pelo menos, duas partes: um circuito integrado 

para armazenar e processar a informação, modular e demodular o sinal de 
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rádio frequência e, em alguns casos, dispõe de funções especiais; e, uma 

antena para receber e transmitir o sinal [Sc05]. 

A RFID é classificada na categoria de tecnologias de identificação 

automática. Essa categoria inclui códigos de barra, leitores óticos e algumas 

tecnologias biométricas, como leitoras de retina. Tem sido largamente utilizado 

para reduzir a quantidade de tempo e trabalho necessários aos lançamentos 

manuais de dados e, conseqüentemente, assegurar a exatidão dos dados. 

Algumas tecnologias, tais como sistemas com código de barras, geralmente 

precisam de uma pessoa para coletar os dados. A RFID é projetada para 

permitir que leitores capturem os dados nas tags e transmitam a um sistema de 

computador, sem a necessidade de intervenção humana [Rf08]. 

Esta tecnologia apresenta-se como uma ótima solução para processos 

de manufatura sobre produtos, mesmo estes estando em movimento. A RFID 

vai de encontro às necessidades e exigências das montadoras no assunto 

rastreabilidade, processando e armazenando as informações das peças, sendo 

o custo de implantação desta solução ainda caro para as indústrias brasileiras. 

A Figura 3 demonstra o funcionamento da tecnologia RFID.   

 
Figura 3. Funcionamento da tecnologia RFID [Gs08] 

 

A tag entra no campo de rádio frequência, buscando o sinal que 

energiza a tag. Este transmite o seu código para a leitora, que os captura e os 

envia ao computador que determina ação qualquer. 

A maioria das empresas, estão buscando melhorias em sua cadeia de 

suprimentos e irão aplicar de alguma forma esta tecnologia no esforço para 

diminuir custos, obter visibilidade e eficiência tanto da manufatura como da 

distribuição ao longo das empresas que colaboram. Ademais, a tecnologia 

RFID já é uma realidade e possui aplicações em alarmes de carros, na 

identificação de animais e com novas aplicações surgindo a cada dia. É uma 
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tecnologia disruptiva (tecnologia que pode progredir mais rápido que as 

demandas de mercado), com a capacidade de mudar o modo de como 

processos são executados hoje em dia. 

 
 
2.2.4.3 Micro percussão (punção) 
 

A marcação por micro percussão baseia-se na deformação do material 

por meio de uma ferramenta vibratória. Esta tecnologia não gera tensões de 

ruptura no material, independente da espessura da peça marcada e não há 

remoção do material, podendo este ser metal ou plástico. 

Um fluxo contínuo de ar comprimido é levado ao pistão na cabeça da 

punção, projetando-o para baixo. Em seguida, o ar escapa através de orifícios 

de escape nas laterais e uma mola empurra o conjunto pistão e punção 

novamente para cima. Desta forma, é possível atingir frequências de vibração 

muito altas, entre 200 e 300 Hz, permitindo alcançar níveis de energia 

relativamente elevados sem o risco de um superaquecimento [Te08]. 

A concepção da punção, na qual a ponta e o cabeçote vibram entre um 

colchão de ar e uma mola, torna possível a marcação de peças com superfícies 

planas, irregulares, côncavas ou convexas, sem a necessidade de alterar a 

distância da peça a ser marcada. A amplitude de vibração da punção pode 

atingir até 6 mm (0.25 polegada). 

Com isso, esta forma de marcação pode ser utilizada por diversos 

segmentos da indústria, pois a marcação fica permanente e resistente aos 

ambientes mais agressivos como altas temperaturas, fumaça, poeira e outros 

[Te08]. A Figura 4 mostra um exemplo de gravação.  
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Figura 4. Marcação por Micro percussão [Te08] 

 
 
2.2.4.4 Riscagem 
 

A tecnologia por riscagem garante uma marcação permanente 

diretamente no material, do plástico ao aço mais duro. A marcação (texto, 

logotipos, variáveis de rastreabilidade, data/hora e outros) é produzida por uma 

ponta de carbureto ou de diamante que penetra na superfície a ser marcada 

sob o efeito de uma pressão pneumática. O deslocamento contínuo da ponta é 

realizado com grande precisão (passo de 0,025 mm) pelo movimento X/Y (X = 

100 mm e Y = 120 mm) e gerado por uma unidade de controle totalmente 

autônoma.  

A marcação por riscagem pode sofrer ajuste na profundidade por meio 

do regulador da pressão pneumática, conforme a dureza do material utilizado. 

A velocidade de marcação esta relacionada com o tamanho dos caracteres 

solicitados, sendo a altura dos mesmos ajustáveis de 0,5 a 100 milímetros. 

Com este desempenho, esta solução é ideal para a marcação permanente de 

bloco de motor, número de chassis, estrutura metálicas e outros [Te08]. A 

Figura 5 é um modelo desta forma de gravação. 
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Figura 5. Marcação por Riscagem [Te08] 
 
 
2.2.4.5 Laser 
 

Já há alguns anos, o desenvolvimento da tecnologia laser na indústria 

conheceu um crescimento excepcional (discos compactos, impressoras a laser, 

leitores de código de barras, controles dimensionais e outros). Paralelamente 

às outras tecnologias de marcação ditas "tradicionais", o laser conheceu uma 

ascensão fulminante, abrindo uma nova era na história da identificação, pois 

permite obter uma identificação muito rápida, precisa e legível em muitos tipos 

de materiais. A marcação a laser permite uma marcação indelével, superficial 

ou profunda, sem aplicar esforço mecânico à peça. 

Esta marcação pode ser feita em diversos tipos de materiais do plástico 

até o aço, sendo este componente eletrônico ou não.  Muitos segmentos de 

indústrias utilizam tecnologia de marcação a laser. Dentre eles a indústria 

médica, de componentes eletrônicos, aeronáutica e mecânica. Oferece uma 

elevada confiabilidade e qualidade em praticamente todos os materiais, o que 

lhe confere uma vasta gama de opções de aplicação.  

As vantagens dos sistemas de marcação a laser estão associadas a 

gravação permanente em alta velocidade sem contato com o material, na 

qualidade de impressão em áreas extremamente pequenas e no 

funcionamento em quase todas as condições [Te08]. A Figura 6 demonstra a 

marcação por laser. 
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Figura 6. Marcação por Laser [Te08] 
 
 
2.2.4.6 Data Matrix 
 

O Data Matrix é uma simbologia bidimensional em formato de matriz 

formada por módulos quadrados dispostos dentro de um perímetro pré-

determinado [Gs08]. O Data Matrix também é conhecido como um código de 

barras em 2D ou simplesmente um código 2D. É uma forma bidimensional de 

representar informação e é semelhante a um código de barras linear 

(unidimensional), mas tem mais capacidade de representação de dados [Pr07]. 

Ele pode representar em um código de até 2335 caracteres ou até 3116 

números. 

O Data Matrix foi inventado por Dennis Priddy desenvolvedor da RVSI 

Acuity CiMatrix, em 1989, que foi adquirida pela Siemens AG em outubro de 

2005 e pela MicroScan em setembro de 2008.  

 Em uma mesma marcação, caracteres e números podem ser 

combinados formando um único código. É constituído por módulos quadrados 

preto e branco ou células, que representam os bits, dispostos em quadrado ou 

retangular. Dependendo da situação um modulo branco é um 0 (zero) e um 

modulo preto é 1 (um), ou vice-versa.  

O Data Matrix tem encontrado ampla utilização na indústria automotiva, 

aeroespacial, eletrônica, semicondutores, dispositivos médicos e outros da 

unidade fabril para aplicação de rastreabilidade. O Data Matrix esta 

substituindo o código de barras convencional, utilizado em muitas indústrias por 

sua aplicabilidade em superfícies de produtos nunca utilizadas no passado. 

Com isso, esta tecnologia de codificação esta se tornando comum no mercado 

nacional e internacional. A Figura 7 mostra um modelo do código Data Matrix.     
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Figura 7. Código Data Matrix [Gs08] 
 

O modelo de símbolo mostrado na figura 7 inclui um algoritmo de 

detecção e correção de erro chamado ECC 200, que permite a leitura do 

código 2D com 25% de problema e 20% de contraste em sua impressão.  

Atualmente, a simbologia Data Matrix é coberta pela norma ISO/EIC 

16022. Esta norma define os requisitos para o Data Matrix: características, 

dados codificados, símbolos e formatos, dimensões e requisitos de qualidade 

de impressão, regras de correção de erros e algoritmo decodificação [Gs09]. É 

aplicável a todos os símbolos Data Matrix produzidos por qualquer impressão 

ou marcação com ajuda da tecnologia. Os fabricantes de equipamentos e 

código de barras devem aplicar as especificações desta norma para o seu 

desenvolvimento. 

A utilização do símbolo 2D foi disponibilizada para domínio público e 

permite que qualquer pessoa possa imprimir ou ler código Data Matrix sem 

pagar uma licença. Este símbolo é composto dos seguintes componentes 

principais, conforme quadro 2. 
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Quadro 2. Componentes principais do Data Matrix [Gs08] 

 

Borda sólida: 
Este é o canto que está representado no alinhamento normal para a 
esquerda e abaixo da área de dados com uma linha ininterrupta.  Com 
base nisto, o código é reconhecido durante a leitura.  

 

Borda quebrada: 
Este é o canto oposto do "fechado limitação linha".  Estas linhas (acima e 
à direita), compostos por pontos alternados brancos e pretos. Estes são 
utilizados para a determinação de linhas e colunas, enquanto 
digitalização. 

 

Armazenamento de dados: 
Esta área contém os dados de forma codificada. 

 

Zona silenciosa: 
Esta é uma área clara ao redor do símbolo que não deve conter qualquer 
elemento gráfico que pode romper leitura do código. Tem uma largura 
constante igual para a X-dimensão do símbolo em cada um dos quatro 
lados.   
 

 

 
A figura 8 representa o código Data Matrix composto de duas partes 

separadas, o localizador padrão que é usado pelo scanner para encontrar o 

próprio dado codificado. Este localizador define a forma do símbolo, quadrado 

ou retangular, o tamanho e suas distorções, o número de linhas e colunas, 

além demonstrar os caracteres binários (numérico ou alfanumérico) 

codificados. 

 
Localizador padrão                       Dados 

 
 

Figura 8. Localizador padrão [Gs09] 
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O número de linhas e colunas é sempre par, entretanto o Data Matrix 

tem um quadrado claro no canto superior direito (circulado na figura 8), este 

canto será escuro se o símbolo Data Matrix for impresso em negativo (cores 

complementares). 

A decodificação é o primeiro passo para traduzir as informações 

codificadas no Data Matrix, onde é aplicado um algoritmo utilizando um 

conjunto de regras e passos definida pela ISO 16022, onde é atribuída uma 

nota quatro para sucesso na decodificação e se falhar nota zero [Is06]. 

As especificações do símbolo Data Matrix são demonstradas no quadro 

3, esta  verificação é feita quando o scanner faz a leitura do código Data Matrix, 

onde é aplicado um algoritmo aritmético individualmente por um número de 

imagens que são testadas no símbolo [Ou99].  
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Quadro 3. Especificações do Data Matrix [Gs09] 

 

Contraste no símbolo: 
É a diferença entre o maior e menor valor refletivo no perfil em termos 
simples a diferença entre áreas escuras e claras (incluindo as zonas 
silenciosas) como visto pelo scanner. O contraste do símbolo é gradual 
em uma escala de quatro a zero. 
  

 

Modulação: 
É relacionada ao contraste do símbolo no sentido em que ele mede a 
consistência refletiva das áreas escuras irregulares para as claras por 
meio do símbolo. 
 

 

Não conformidade do eixo: 
Medidas e notas (na escala de 4 a 0) o espaçamento do centro de 
mapeamento e testes numa escala não padrão do símbolo ao longo do 
eixo x ou y. 

 

Não conformidade da posição: 
Medidas e notas (na escala de 4 a 0) o maior desvio do vetor das 
interseções da posição, determinado pela posição teórica prescrita pela 
referência da decodificação do algoritmo e resulta a medida real. 
 
 

 

 

Correção de erros não utilizada: 
Medidas e notas (na escala de 4 a 0) margem segura de leitura  
fornecida pela correção do erro. Correção de erros não utilizadas indica 
a quantidade de correção de disponível num símbolo. A correção de 
erro é método de reconstrução de dados que é perdido através de 
danos ou apagando o símbolo. A correção de erro pode ser usada para 
decodificar o símbolo e pode ter sido causada por um dano no símbolo 
ou uma impressão ruim, 100% da correção de erros não utilizada é o 
caso ideal. 
 

 

Padrão de dano fixo: 
Medidas e notas (na escala de 4 a 0 ) qualquer dano ao localizador 
padrão, zona silenciosa e borda quebrada no símbolo evidencia as 
áreas que são testadas sob estes parâmetros mostrando os vários 
defeitos. 
L1= Lado 1, localizador padrão em forma de L irregular na esquerda. 
L2= Lado 2, localizador padrão em forma de L irregular na extremidade 
inferior. 
QZL1=(Quiet zona L1) : a emissão do L1 também significa que a zona 
silenciosa na esquerda é irregular; 
QZL2= a emissão do L2 também significa que a zona silenciosa na base 
é irregular; 
OCTASA: (Toda aérea da borda quebrada e área sólida adjacente): 
Emissão na borda quebrada pode pegar uma das três formas: 
CTR: (teste de regulagem da borda quebrada) um teste de passa/falha 
nos elementos que compõe a borda quebrada. 
SFP(Teste do padrão fixo sólido) uma medida graduada (uma escala de 
4 a 0) medida das áreas escuras e claras da borda quebrada; 
TR (percentual de transição) Uma medida graduada (escala de 4 a0) 
medida da sequência das áreas escuras e claras da borda quebrada. 
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No quadro 4 são demonstradas as principais características de 

qualidade de impressão do símbolo Data Matrix.  

 
Quadro 4. Principais características de qualidade de impressão do Data Matrix [Gs09] 

 

 

 
Ângulo de distorção: 
É a quantia de divergência de 90 graus em relação 
entre a linha e coluna, ou eixo X e Y. Uma 
divergência aceitável permite uma distorção de até 7 
graus.  
 
 

 

Células preenchidas: 
Mostra células marcadas que já foram preenchidas 
(quando elas não deveriam ter sido) como resultado 
de um processo de impressão. A capacidade de 
correção de erro do Data Matrix permite que tais 
símbolos possam ser frequentemente codificados se 
o erro não for muito grande. 
 

 

Discrepância do ponto central: 
Uma pequena discrepância pode ocorrer entre o 
centro real de uma célula e sua posição teórica a 
discrepância do ponto central mede qualquer desvio 
nesta área. 
 

 

Alongamento: 
O alongamento de células individuais pode ocorrer 
devido uma variedade de condições de impressão. O 
alongamento é medido como um desvio do circulo 
perfeito. O padrão permite uma diferença de 20% 
entre D e d. 
 

 

Número de pontos por elementos: 
Para muitas tecnologias de impressão cada dimensão 
X é feita por um número de pontos quando 
visualizada maximizada, esses pontos (pixels) podem 
ser medidos.  
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a) Codificação do Data Matrix 
 

Os passos para gerar o código Data Matrix é demonstrado utilizando a 

palavra “123456”. Esta informação é convertida pela fórmula palavra código 

igual ao valor numérico dos pares do dígito mais 130.  Além de carregar mais 

cinco palavras para correção de erro, todas são convertidas em decimal, 

hexadecimal e binário conforme apresenta o quadro 5 a codificação Data 

Matrix [Gs09].  

 
Quadro 5. Codificação Data Matrix [Gs09] 

 
Informação a ser codificada: “123456” 
 
Fórmula da palavra código = (valor numérico dos pares do dígito) + 130 
 
“12” = 12 + 130 = 142 
“34” = 34 + 130 = 164 
“56” = 56 + 130 = 186 
 

 
Informação 

 

 
Correção de erro 

Palavra código  1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Decimal 142 164 186 114 25 5 88 102 
 

Hexadecimal 8E A4 BA 72 19 05 58 66 
 

Binário  1000 
1110 

1010 
0100 

1011 
1010 

0111 
0010 

0001 
1001 

0000 
0101 

0101 
1000 

0110 
0110 

 
A palavra código em binário é colocada na matriz como caracteres 

símbolos de acordo com o algoritmo descrito na norma ISO 16022. Onde 1.1 

corresponde ao primeiro bit, 1.2 ao segundo bit, 1.3 ao terceiro bit da palavra 

código esta sequência é a mesma até o final da palavra código. Esta 

codificação é convertida para binário onde os números uns são coloridos na cor 

azul e adicionado o localizador padrão e a borda quebrada ao símbolo 

representada na figura 9 construção do código Data Matrix, conforme 

sequência (a, b, c, d) [Gs09]. 
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a) 

c)  

 

b) 

 
e) 

 
Figura 9. Construção do Data Matrix [Gs09] 

 
 

b) Leitura e decodificação do Data Matrix 
 

Uma vez que o símbolo é impresso, um dispositivo de verificação é 

exigido para capturar os dados codificados. Esta verificação é normalmente 

usada para cobrir dois passos separados do processo: 

 A verificação real (a leitura das áreas escuras e claras); 

 A decodificação (o processo de captura da imagem para determinar 

os dados codificados). 

Como outro código de barras 2D, o Data Matrix só pode ser lido por 

scanners tipo câmera de imagens ou CCD (dispositivo de carga acoplada). O 

princípio é baseado primeiro na captura da imagem do símbolo e então 

analisado [Ou99]. Os localizadores padrões são usados para recriar uma 

imagem virtual da matriz. Cada uma das áreas escuras e claras dentro da 

matriz é convertida para valores binários (1 ou 0). Isto é processado de acordo 
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com o algoritmo decodificado do Data Matrix definido na ISO IEC 16022 

baseado em uma imagem ideal [Is06]. 

 
 

c) Scanner para Data Matrix 
 

Os símbolos Data Matrix exigem scanner que podem ler em duas 

dimensões. Isto exige tecnologia de câmera ou imagem, esta tecnologia 

diferente da usada pelo scanner a laser para ler símbolos lineares de código de 

barras [Ou99]. Um símbolo linear pode ser lido por um simples feixe de laser 

passando através do comprimento do símbolo. Entretanto, para símbolos Data 

Matrix, exige-se que a imagem inteira seja lida em ambos os eixos x e y.  

O Sistema de scanner baseados em câmeras tendem a ter habilidade de 

distinguir 256 níveis de escalas cinza. Esta vantagem possibilita que alguns 

sistemas específicos baseados em câmera de scanner que podem melhorar o 

controle dos símbolos com contraste muito baixo, tais como aqueles gravados 

diretamente no metal [Is06]. 

O scanner pode ser programado para reconhecer um símbolo Data 

Matrix, graças a seu sistema decodificação e padrões únicos (o localizador 

padrão do Data Matrix ). Esta é uma característica de chave de segurança que 

permite ao scanner distinguir entre dados codificados de acordo com as regras 

de aplicação [Gs09].  

 
 
2.2.5 Comparativo das Tecnologias de Rastreabilidade  
 

As tecnologias apresentadas anteriormente e utilizadas em sistemas de 

rastreabilidade pela indústria possuem características próprias. O Quadro 6 

apresenta uma síntese das principais características das tecnologias RFID, 

Data Matrix, Laser, Riscagem, Punção e Código de Barras, comparando-as 

entre si. 
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Quadro 6. Comparativo das tecnologias RFID, Data Matrix, Laser, Riscagem, Punção e 
Código de Barras [Na08] 

Característica RFID Data 
Matrix 

Laser Riscagem Punção Código de 
Barras 

Resistência 
Mecânica 

Alta Alta Alta Alta Alta Baixa 

Formatos Variados Relevo Variados Relevo Relevo Etiqueta 
Exige contato 
visual 

Não Não Não Sim Sim Sim 

Vida útil Alta Alta Alta Alta Alta Baixa 
Possibilidade 
de escrita 

Sim Não Não Não Não Não 

Leitura 
Simultânea 

Sim Não Não Não Não Não 

Dados 
Armazenados 

Alta Alta Baixa Baixa Baixa Baixa 

Funções 
Adicionais 

Sim Não Não Não Não Não 

Segurança Alta Alta Alta Alta Alta Baixa 
Custo inicial Alto Alto Alto Alto Alto Baixo 
Custo de 
manutenção 

Baixo Baixo Alto Baixo Baixo Alto 

Reutilização Sim Não Não Não Não Não 
 

 Conforme o quadro 6 pode-se destacar o Data Matrix e o código de 

barras. Em uma comparação entre estas duas tecnologias o Data Matrix 

mostra-se superior em algumas características como a resistência mecânica, 

vida útil, dados armazenados e segurança. Já no quesito custo inicial o código 

de barras tem custo mais baixo.    

  

 
2.3 RASTREABILIDADE COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

 
A TI surge como uma importante aliada das indústrias de peças e 

componentes automotivos para garantir seus processos de fabricação e 

certificação conforme as normas automotivas nacionais e internacionais, 

permitindo uma melhor gestão de controle de qualidade e conseqüentemente a 

competitividade nos mercados mundiais.  

A fabricação de peças no setor automotivo se dá em massa e o volume 

diário pode alcançar a casa de milhares de peças, fazendo com que seu 

controle deva ser rápido, preciso e confiável. Devido a isso, a utilização de 

computadores agregados ao processo produtivo foi necessária e permitiu 
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ganho na agilidade de identificação e armazenagem dos dados de 

rastreabilidade das peças. 

A tecnologia torna a rastreabilidade de peças e componentes 

automotivos mais rápida e confiável, diminui a margem de erro, facilita a 

identificação dos pontos críticos durante o processo de fabricação, que 

necessitam aplicação de medidas corretivas, e a implementação de sistemas 

que identifique uma peça única. 

Quando se trata de pequenas indústrias, os requisitos de rastreabilidade 

tornam-se um obstáculo a sua entrada, devido ao alto custo destas tecnologias, 

pois a construção de plataformas para acompanhamento do ciclo de vida dos 

produtos é um processo com alto grau de investimento.  

Contudo, cresce a importância da aquisição de ferramentas tecnológicas 

para obter rastreabilidade de peças, pois se trata de uma necessidade global 

dos mercados nacionais e internacionais.  

Conforme afirma Côrtes [Co08], a correta administração dos sistemas e 

das tecnologias de informação é condição necessária ao uso eficaz dos 

recursos disponíveis e permite às empresas otimizar processos, reduzir tempos 

de execução, eliminar o desperdício e melhorar o retorno sobre o investimento 

realizado. 

Em outras palavras, a tecnologia ou sistemas que conseguem diminuir 

mais rapidamente os custos e processos de produção, torna-o mais competitivo 

que outras ferramentas tecnológicas que tem seus custos maiores. 

Ao eliminar barreiras impostas de local e tempo de processos entre as 

atividades de monitoramento, serviço e colaboração entre empresas, a TI é 

uma ferramenta de intercambio de transações que exigem rastreabilidade. Com 

isso, a especificidade de tempo de aquisição e uso da informação se reduz 

drasticamente e conseqüentemente, os custos de rastreamento diminuem. 

Logo, a necessidade de utilizar a TI é de vital importância para as 

empresas do segmento automotivo e, mais do que isso, permite flexibilizar a 

produção e distribuição para atender nichos e oportunidades do mercado global 

sempre em mudança. As alterações são tão grandes nas aplicações comerciais 

e nas transações intersegmentos, que seu impacto está afetando a estrutura 

das organizações e os termos da competição. 
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Segundo Polizelli e Ozaki [Po08], no cenário em que predomina a 

globalização, o aumento de competitividade e interligação de clientes, 

fornecedores e parceiros em cadeias de negócios, a utilização da TI pode ser 

considerado um fator de sobrevivência para as empresas. Caso a empresa não 

se modernize e aplique sistemas computacionais, estará ficando para trás em 

um mercado competitivo e conseqüentemente será engolida por seus 

concorrentes.  

Em cadeias produtivas em que são aplicados processo de 

rastreabilidade, a troca de informações entre parceiros deve ser o mais rápido 

e confiável possível. Assim a TI possui um papel primordial ao viabilizar o 

intercâmbio de informações com agilidade e confiabilidade. Porém, neste tipo 

de troca, a padronização de arquivos e layouts de troca ainda é pequena e os 

problemas de adaptação entre padrões, constante. 

Como em qualquer ramo que envolva segurança, no caso de 

rastreabilidade de algumas peças automotivas, as informações devem ser 

armazenadas e mantidas por muitos anos. Os sistemas gerenciadores de 

banco de dados garantem este armazenamento com alto grau de segurança e 

redundância, pois se for necessário rastrear a informação de uma peça, esta 

será efetuada com grande confiabilidade e velocidade. Nestes sistemas, 

podem ser mantidos backup´s diários, que irão garantir a disponibilidade da 

informação mesmo quando um determinado computador sofrer uma pane. 

 
 
2.4 IMPORTÂNCIA DOS PADRÕES EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

VERSUS RASTREABILIDADE 

 

Os padrões em TI são fundamentais para se conseguir a integração das 

informações, software, hardware e recursos de telecomunicações de diferentes 

empresas. No entanto, o processo de negociações entre fornecedores e 

clientes é longo, às vezes exigindo muitos meses para se concluir acordos 

formais e definições, procedimentos de certificação e teste, documentação e 

publicação de um padrão. É necessário ter bom senso para harmonizar 

padrões de tecnologias que preservam os investimentos já realizados, já que a 
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tecnologia avança muito mais rápido que o processo de desenvolvimento de 

padrões. 

Fornecedores de informática e telecomunicações e os principais 

usuários vêm desempenhando papel preponderante na definição de padrões e 

na sua adoção pelo mercado. É necessário dominar a tecnologia utilizada e 

manter compromisso entre as partes interessadas, permitindo ligar todos esses 

conhecimentos e estruturá-los de forma prática ágil e de fácil transmissão, 

criando enorme integração entre os diversos setores da empresa que utilizam 

esta tecnologia da informação padronizada. Tomando-se estes cuidados, os 

padrões de TI podem se harmonizar com os sistemas de rastreabilidade e 

permitir maior agilidade na gravação e posterior recuperação das informações 

das peças.  

 
 
2.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 
O setor automotivo está entregando seus produtos com qualidade 

assegurada devido à aderência a padrões de qualidade cada vez mais 

exigentes e a tecnologia de rastreabilidade mais moderna. Isto faz com que os 

consumidores finais recebam produtos mais seguros e com vida útil 

prolongada.  

Apesar dos sistemas de informação e dos padrões de qualidade exigidos 

pelas montadoras proporcionar ganhos aos consumidores, os atuais sistemas 

aplicados pelas indústrias de componentes automotivos ainda podem ser 

melhorados. Neste cenário surgem novas tecnologias que agregam agilidade e 

robustez aos sistemas atuais. Estas novas tecnologias serão abordadas no 

próximo capítulo. 
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3 CONTRIBUIÇÃO PARA UM NOVO MÉTODO DE RASTREABILIDADE NO 
SETOR AUTOMOTIVO 

 
Neste capítulo é discutido o sistema aplicado na empresa modelo, que é 

chamado de sistema convencional, e também o sistema de rastreabilidade 

proposto, que proporciona algumas vantagens sobre o sistema convencional, 

como melhoria na qualidade de marcação, agilidade no processo de marcação, 

durabilidade do código e menores custos. Os aspectos de comparação entre os 

dois sistemas que serão abordados são: quantidade de peças produzidas x 

hora, tempo médio para aplicação do código, qualidade da gravação do código, 

retrabalho devido a problemas no sistema de rastreabilidade, custos de 

implantação e manutenção do sistema e custos totais do processo de 

marcação e leitura, por peça. 

 
 
3.1 O SISTEMA DE RASTREABILIDADE CONVENCIONAL 

 
O alto volume de peças produzidas pelo setor automotivo faz com que o 

isolamento de uma peça ou lote defeituoso seja uma tarefa complexa. Para 

facilitar a identificação e a origem de defeitos em peças, sistemas de 

rastreabilidade foram inseridos e vem sendo utilizados tradicionalmente pelas 

indústrias do setor automotivo. 

Apesar do retorno na identificação e isolamento de peças defeituosas 

ser positivo, os custos com a operação e manutenção desses sistemas tem-se 

tornado proibitivos.   

Assim, a linha de produção de cubo de roda, que é objeto deste estudo, 

está equipada com um sistema de rastreabilidade composto por micro-terminal 

e leitora manual, sendo que o primeiro passo é imprimir as etiquetas de código 

de barras com o número de série, conforme demonstrado na Figura 10. O 

processo de geração e impressão da etiqueta de código de barras inicia-se a 

partir de um computador ligado na rede, que acessa um banco de dados para 

buscar o último número de série impresso na etiqueta e imprimir as demais, em 

série. Esta impressora térmica utiliza um ribbon, que é uma espécie de fita de 

impressão especial, para imprimir o código de barra nas etiquetas.  
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Figura 10. Esquema para geração da etiqueta 

 

Após a impressão das etiquetas e já na linha de produção, cada peça 

recebe uma etiqueta de código de barras com um número de série único, o 

qual é utilizado para relacionar cada peça a suas medidas e para buscas 

futuras no sistema de rastreabilidade. A Figura 11 demonstra o processo de 

medição. Quando uma peça passa pela linha, seu código de barras é lido por 

um scanner de mão e seu nome conferido no visor do microterminal.  

Neste processo são coletadas as características e medidas da peça e o 

código de série único, que são enviados para um sistema de banco de dados, 

através de uma comutadora paralela RS-485. A comutadora é o dispositivo 

responsável por transferir os dados capturados da rede RS-485 através de um 

cabo de rede ethernet.  
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Figura 11. Esquema do sistema de rastreabilidade convencional 

 
O sistema foi criado para atender as exigências dos clientes, que exigem 

que a empresa opere com processos de produção controlados e que tem 

condições de monitorar todas as informações das peças que foram produzidas. 

Para a implantação deste sistema na linha de produção, foram analisados os 

principais problemas/erros que ocorrem na inspeção final da peça, a 

quantidade de peças produzida por dia e também a qualidade das mesmas.  

Os modelos de equipamentos foram escolhidos para facilitar o manuseio 

pelos operadores do chão de fábrica e também por permitirem a rápida 

adequação ao ambiente industrial, que é agressivo. 

Para a implantação do sistema foi feito um levantamento técnico para se 

chegar a configuração e ao seu custo inicial, conforme a Tabela 1. 

 
Tabela 1. Configuração e custo inicial para implantação do sistema convencional 

Quantidade Equipamentos Valor (US$) 
1 Software de rastreabilidade 4.900,00 
1 Micro-terminal 16 teclas RS-485 Wilbor 100,00 
1 Leitora de mão marca HHP 150,00 
1 Kit de conexão (caixa de conexão + fonte chaveada) 27,00 

50 Cabo AFD 1 par 22 AWG (metro) 50,00 
1 Comutadora Hub paralela RS-485 115,00 

60 
1 

Rolo de etiqueta 
Impressora Térmica Zebra S-600  

45,00 
1.000,00 

  
Total 

 
6.387,00 
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A partir dos requisitos de rastreabilidade e monitoramento solicitado pelo 

cliente, o sistema é montado e posteriormente homologado, por auditoria 

realizada pelo mesmo cliente, a fim de comprovar sua eficácia e garantir a 

adequação do mesmo na linha de produção.  

Os funcionários que foram selecionados para fazer o trabalho de 

inspeção final da peça foram capacitados para operar o sistema de 

rastreabilidade e também no sistema de monitoramento, que permite consultar 

os dados de uma peça a partir de sua etiqueta de rastreabilidade.  

Após todos os colaboradores estarem treinados e o cliente ter aprovado, 

iniciou-se o processo de produção das peças com este sistema, assegurando 

desta forma a recuperação do histórico de informações da peça que foi 

produzida pela linha. 

 
 
3.1.1 Necessidades do Sistema Convencional 
 

O sistema convencional aplicado foi escolhido devido à indicação dos 

clientes e também a observação do que era aplicado pelos concorrentes na 

época. 

Para instalação do sistema de rastreabilidade convencional foi escolhida 

como exemplo uma linha de produção que tem destino o mercado americano. 

A escolha desta linha se deve ao fato de que a peça é produzida para 

exportação e neste mercado, normalmente os requisitos de qualidade são 

maiores.    

 
 
3.1.2 Caracterização 
  

O fluxo representado na Figura 12 mostra o sistema de rastreabilidade 

convencional de uma forma geral.  
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Figura 12. Fluxo do sistema convencional 

 
O fluxo do sistema convencional inicia-se no recebimento da peça, onde 

será feita a inspeção pela qualidade.  

Uma vez aprovado, este segue para a linha de produção onde passará 

por 11 (onze) operações de produção. Caso contrário, o lote será devolvido ao 

fornecedor, onde as peças com problema são marcadas em vermelho, a fim de 
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garantir que não retornem a linha de produção. O quadro 7 demonstra todas as 

operações de produção. 

 
Quadro 7. Operações de produção 

Operação Descrição 

10 Usinar Face 

20 Usinar Flange 

30 Furar 

40 Usinar Face 

50 Inspecionar 

60 Prensar Rolamento 

70 Usinar Desbaste 

80 Lavar 

90 Prensar Parafusos 

100 Medir/Rastrear 

110 Embalar 

 

Somente na operação 100 são geradas as etiquetas de código de barra 

para rastreabilidade.  

A operação medir a peça compreende a comparação de todas as 

medidas da peça produzida como um padrão especificado e aprovado pelo 

cliente final. Esta operação é feita por um dispositivo denominado marposs 

(equipamento que gera as medidas da peça para futura rastreabilidade). Caso 

as medidas estejam dentro do padrão, a peça é considerada aprovada e a 

etiqueta de código de barra é colada para uma futura rastreabilidade da peça. 

Em seguida, é efetuada a leitura desta etiqueta e as medidas são armazenadas 

no banco de dados. Caso a peça seja reprovada. a mesma será retrabalhada 

ou refugada.  

O ultimo processo do fluxo é embalar, onde a peça será acomodada em 

uma caixa de madeira, que tem como função protegê-la contra agentes 
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externos, como poeira e umidade, além de protegê-la durante o transporte até 

o cliente. 

 
 
3.1.3 Barreiras Tecnológicas 
 

Durante algum tempo, os sistemas de rastreabilidade ficaram 

estagnados porque as indústrias fizeram altos investimentos em sistemas de 

rastreabilidade complexos e difíceis de manter. Com o passar dos anos esses 

sistemas ficaram obsoletos e defasados tecnologicamente, o que acabou 

impulsionando novas pesquisas e desenvolvimento de novas tecnologias de 

rastreabilidade.   

 
 
3.1.4 Benefícios e as Desvantagens do Sistema Convencional 
 

Depois de três meses em operação o sistema de rastreabilidade 

mostrou-se eficiente em alguns pontos: 

 Qualquer colaborador e até mesmo o cliente, têm acesso para fazer 

consultas a partir dos computadores espalhados pela fábrica ou 

através da internet; 

 O cliente pode consultar os históricos das suas peças que são 

produzidas, permitindo assim uma maior interação no processo de 

fabricação e o controle remoto da qualidade; 

 Em caso de problemas na montagem da peça pelo cliente, o sistema 

se mostrou ágil na velocidade de recuperação das informações de 

rastreabilidade da peça produzida. 

 

Como no chão de fábrica a rotatividade de funcionários é grande, o 

sistema foi perdendo credibilidade, pois as tarefas que eram executadas com 

precisão por outras pessoas não foram passadas aos novos operadores que 

não tinham a preocupação em fazer a devida leitura no código de barras que 

era colado à peça. Os equipamentos foram sofrendo avarias devido ao mau 

uso e com isso a empresa começou gastar com manutenção de leitoras e 

micro-terminais. Em alguns casos somente a compra de um novo equipamento 

resolveu o problema. 
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Foram constatados problemas em peças que chegaram ao cliente com 

etiqueta de código de barras danificada ou removida. Este problema é grave, 

pois se perde o relacionamento do número de série a suas características, não 

podendo consultar o histórico de qualidade da peça. 

Diversas vezes a linha de produção de peças foi interrompida devido a 

problemas em equipamentos ou impressoras de código de barras, que algumas 

vezes foram sabotadas pelos próprios colaboradores, com o intuito de ganhar 

agilidade no processo de produção. A falta de etiqueta impedia a remessa ao 

cliente, pois a identificação da rastreabilidade é requisito mandatório do cliente.  

Devido a estes problemas houveram algumas paradas na linha de 

montagem do cliente, perdas financeiras ocorreram. Além disso, começou-se a 

observar problemas no recebimento da peças, devido a falta de padronização 

na colagem da etiqueta, fato este que gerou grande desconforto para o cliente, 

que em muitos casos devolvia a peça para ser retrabalhada.  

O sistema começou a entrar em descrédito, pois muitos equipamentos já 

estavam ultrapassados e sofriam várias manutenções em períodos cada vez 

mais curtos de atividade. O código de barras já estava sendo substituído por 

outras formas de identificação mais modernas no segmento automotivo, o que 

também estava impactando na credibilidade do sistema.      

Todo este histórico negativo começou a impactar na credibilidade do 

sistema convencional e impulsionou a proposição de um novo sistema, mais 

eficaz e moderno, que permitisse atender as novas formas de padronização 

impostas pelas normas de qualidade, que utilizasse equipamentos mais 

modernos e robustos e que garantisse menores índices de falhas humanas 

durante a sua aplicação, assegurando novamente a credibilidade do cliente. 

 
 
 
3.2 PROPOSTA PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE 

 
Apesar de existirem sistemas de rastreabilidade que buscam garantir a 

qualidade e a localidade de uma peça estes estão se tornando obsoletos 

tecnologicamente. Assim, pesquisar e desenvolver um novo sistema, é 

necessário, tendo em mente que as características para comparação sobre os 

seguintes aspectos: 
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 Quantidade de peças produzidas x hora; 

 Tempo médio para aplicação do código; 

 Qualidade da gravação do código; 

 Retrabalho devido a problemas no sistema de rastreabilidade; 

 Custos de implantação e manutenção do sistema; 

 Custos totais do processo de marcação e leitura, por peça. 

 
 
3.2.1 Necessidades do Sistema Proposto 
 

Devido a problemas para identificar peças automotivas e o alto custo de 

manutenção nos equipamentos utilizados, o sistema de rastreabilidade por 

etiquetas de código de barras caiu em descrédito o que impulsionou a indústria 

automotiva a desenvolver um novo sistema de rastreabilidade com ajuda de 

uma tecnologia atual que aplica a marcação direta na peça. 

 
 
3.2.2 Caracterização 
 

Apesar dos estudos encontrados na bibliografia apresentarem diversas 

propostas para a rastreabilidade de peças automotivas no chão de fábrica em 

ambiente agressivo, todos acabam onerando muito a sua implantação devido à 

quantidade de peças produzidas nas indústrias automotivas, além de 

possuírem características distintas desejáveis para rastrear o histórico da peça.  

Conforme foi visto, o modelo convencional utilizado pelo setor 

automotivo gera diversos problemas de monitoramento da peça desde sua 

produção até o cliente final. Além disso, a etiqueta de código de barras só 

armazenava um número de série com 10 dígitos, o que proporcionava uma 

quantidade restrita de informações na própria etiqueta.  Alguns códigos de 

barras eram gerados com problema na sua impressão ou mesmos borrados, 

impossibilitando sua leitura e gerando mais custos de retrabalho.  

Com o objetivo de diminuir estes impactos, neste estudo foi proposto a 

rastreabilidade por código Data Matrix, que é marcado diretamente sobre a 

peça, por meio de punção e sem o contato manual do operador, eliminando 

falhas humanas e a perda da rastreabilidade por erros na impressão do código 
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ou perda deste. Os detalhes a respeito do Data Matrix foram apresentados no 

Capítulo 2.  

O fluxo representado na Figura 13 mostra de uma forma geral o sistema 

proposto  

 
Figura 13. Fluxo do sistema proposto 

 
O fluxo do sistema proposto é idêntico ao fluxo do sistema convencional 

já descrito, com exceção do processo Gerar Etiquetas de Rastreabilidade que 

no sistema proposto não é aplicado. O processo Gravar Data Matrix do sistema 

proposto substitui o processo Ler Etiqueta e Gravar Medidas do sistema 

convencional. A gravação do código Data Matrix é feita diretamente na peça e 

contêm diversas informações, inclusive as medidas da peça. Como segurança 

as medidas também são gravadas no sistema gerenciador de banco de dados 
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para futura busca. Caso a peça seja reprovada a mesma será retrabalhada ou 

refugada.  

O ultimo processo do fluxo é embalar, onde a peça será acomodada em 

uma caixa de madeira com a função proteger contra agentes externos como 

poeira e umidade, além de protegê-la durante o transporte até o cliente. 

 
 
3.2.3 Implantação do Sistema Proposto 
 

Para a implantação do sistema proposto foi necessário a substituição de 

hardware e software, pois os equipamentos utilizados nos dois sistemas 

(convencional e proposto) não são compatíveis. 

O custo inicial para um possível cenário de implantação do sistema 

proposto é demonstrado na Tabela 2. 

 
Tabela 2. Configuração e custo inicial para implantação do sistema proposto 

Quantidade Equipamentos Valor (US$) 
1 Gravadora de Punção Pneumática 2.200,00 
1 Leitor Data Matrix Serial sem fio 3.300,00 
  

Total 
 

5.500,00 
 

O sistema proposto deve ser apresentado ao cliente para verificar sua 

aderência aos requisitos de fornecimento de peças e para posteriormente ser 

homologado por auditoria realizada pelo cliente a fim de comprovar sua eficácia 

e garantir a adequação à linha de produção da empresa modelo.  

 
 
3.2.4 O Funcionamento do Sistema Proposto 

 
O novo sistema não precisará de interferência humana, ou seja, a 

marcação é feita diretamente na peça por meio de punção pneumática. Com 

esta nova proposta, o processo de produção ficará ágil, pois nenhum material é 

agregado à peça, como é caso das etiquetas. Após esta marcação as 

informações são automaticamente enviadas para serem armazenadas no 

sistema gerenciador de banco de dados.  

A Figura 14 demonstra o esquema do sistema proposto, onde cada peça 

que passa pela linha de produção é colocada no dispositivo de medição para 

verificar se suas características e medidas estão dentro do padrão pré-
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estabelecido junto ao cliente. A marcação pela gravadora por punção com 

acionamento pneumático, que está conectada a uma unidade de controle onde 

todas as configurações de tamanho e modelo do código Data Matrix estão 

armazenadas, é realizada somente para as peças consideradas boas. Por meio 

de um conversor RS-232 para ethernet, que está conectado a unidade de 

controle, os dados são enviados e armazenados no banco de dados. As peças 

recebem um código Data Matrix, que contém um número de série único, data 

de fabricação e informações de medição. Este código poderá ser lido por um 

leitor sem fio e os dados poderão ser utilizados para futura busca de 

rastreabilidade para inventários de peças em processo/estoque, permitindo 

maior agilidade no processo. 

  
Figura 14. Esquema do sistema proposto 

 
Outro fator importante é que o código Data Matrix pode armazenar todas 

as medidas no próprio código marcado na peça, sendo este um ganho para o 

cliente, que poderá efetuar a leitura da peça em qualquer situação e restaurar 

as informações da mesma, sem ter de recorrer ao fabricante. Como a gravação 

das informações no código Data Matrix segue um padrão especificado pelo 

próprio cliente, não haverá problemas em recuperar este mesmo padrão a 

qualquer momento.  

A durabilidade da marcação feita com Data Matrix é muito maior que em 

outros sistemas e permite sua leitura por todo o tempo de vida útil da peça. 

Desta forma, até mesmo o cliente final do veículo poderá saber se a peça é 
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original ou não ao consultar o código Data Matrix na rede autorizada do 

fornecedor. Isto permite obter dados históricos da fabricação da mesma e 

representa uma maior interação entre cliente/fornecedor.  

Os possíveis problemas que podem acontecer na linha de montagem da 

montadora também poderão ser identificados através do código Data Matrix, 

pois junto com as informações da peça que foram gravadas durante o processo 

de fabricação, pode ser adicionado o modelo do veículo que está sendo 

montado com esta peça e em caso de problemas o código completo pode 

trazer mais agilidade e segurança na identificação do veículo com problema. 

Nas grandes linhas de produção, a rotatividade de funcionários costuma 

ser um problema, pois o treinamento para a operação de sistemas de 

rastreabilidade pode ser complexo, com interferências manuais dos 

funcionários para gerar e colar etiquetas. No caso do Data Matrix, o 

treinamento é básico, visto que não há tarefas manuais a serem executadas 

pelos funcionários pois todas as informações são geradas e gravadas de forma 

automática pelo sistema, garantindo a confiabilidade nos dados gerados. 

 Os equipamentos utilizados no sistema proposto, como a gravadora e 

leitor do código Data Matrix, são específicos para utilização em ambientes 

industriais agressivos e sua manutenção normalmente é preventiva, ocorrendo 

a cada seis meses, para troca da cabeça de punção. Como a gravadora será 

fixada na linha de produção, sua durabilidade é ainda maior por não haver 

contato humano para as marcações.  

No sistema proposto não haverá retrabalho com relação a re-colagem de 

etiquetas, pois o código esta marcado diretamente na peça. Esta marcação 

atende o requisito mandatório do cliente e assegura a qualidade do processo 

de produção dentro das normas do mercado global.    

Em um código Data Matrix, podem ser gravados um grande número de 

informações em um pequeno espaço, o que permite a aplicação em peças 

pequenas. Em peças maiores o espaço ocupado pelo código pode ser 

considerado bastante econômico. 

Assim, o Data Matrix vem ganhando mercado em diversos segmentos 

industriais, por sua flexibilidade no tamanho do código e capacidade de 

armazenar grande quantidade de informação além da baixa taxa de 

manutenção e alta produtividade alcançada.  
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3.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 
 Neste capítulo foram abordadas as principais características dos 

sistemas convencionais de rastreabilidade e seus fundamentos. Também foi 

apresentado o sistema de rastreabilidade proposto, que é baseado em códigos 

Data Matrix, que proporciona inúmeras vantagens sobre os sistemas 

anteriores, principalmente nos quesitos de qualidade de marcação, agilidade no 

processo de marcação, durabilidade e custos. 

 Para demonstrar a aplicabilidade do sistema proposto e comprovar sua 

superioridade em relação aos sistemas convencionais, no próximo capítulo é 

apresentado um cenário de aplicação real dos dois sistemas e são traçados 

alguns comparativos. 
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4 APLICAÇÃO EM SISTEMA REAL 
 

A aplicação do modelo de rastreabilidade desenvolvido no capítulo 

anterior foi implementado em um processo industrial real. Foi selecionada uma 

empresa do setor automotivo que atua no mercado nacional e internacional 

com a manufatura de vários tipos de peças. O objetivo principal deste capítulo 

é demonstrar as reais possibilidades de aplicação do modelo de rastreabilidade 

proposto e comprovar as melhorias que são geradas a partir de sistemas de 

rastreabilidade baseados em Data Matrix. 

 
 
4.1 EMPRESA MODELO 

 
Para a comparação do sistema convencional e do proposto foi 

selecionada uma empresa que atua na produção de componentes automotivos 

para grandes montadoras sediadas em várias partes do mundo. A empresa 

modelo está localizada no estado do Paraná, tem aproximadamente 2000 

colaboradores e já possui rastreabilidade em algumas de suas linhas de 

produção. Por atuar como fornecedora de grandes montadoras ela se obriga a 

respeitar as normas de qualidade específicas do setor, além das normas 

exclusivas de cada montadora. 

A linha de produção escolhida para a instalação do sistema de 

rastreabilidade foi a do Cubo de Roda. A escolha desta linha se deve ao fato de 

que a peça é produzida para exportação e, neste mercado, normalmente os 

requisitos de qualidade são maiores. 

 O Cubo de Roda é uma peça que é montada em caminhonetes de 

médio porte nos Estados Unidos. A composição desta peça é formada pelo 

cubo da roda, um rolamento e oito parafusos, sendo todas estas peças 

consignadas, ou seja, o próprio cliente é responsável por abastecer a linha de 

produção da empresa modelo com estes componentes.  

Antes do início da produção, ocorre o envio da peça bruta e de seus 

componentes. Isto é feito por um parceiro da montadora que produz a 

quantidade conforme necessidade determinada pela própria e efetua a entrega 

da matéria prima na empresa modelo, onde a peça será beneficiada e montada 

com rolamento e parafusos.  
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4.2 CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA EM USO 

 
O processo produtivo é iniciado com a solicitação de produção enviada 

pelo cliente, conhecida como release ou pedido. A partir daí a peça bruta é 

solicitada ao fornecedor, é usinada, recebe o código de rastreabilidade, é 

embalada e enviada ao cliente. 

Existem diversas linhas de produção, desde a de componentes 

pequenos como as bielas até a de peças pesadas, como a linha de bloco de 

motor para caminhões. Em algumas destas linhas, o processo de 

rastreabilidade é exigido como é o caso do Cubo de Roda, que está 

representado na figura 15.  

 
 

              Visão frontal Visão lateral 

 
 

Figura 15. Visão frontal e lateral do cubo de roda 

 
Na Figura 15, onde se lê rosca, são colocados os oitos parafusos e na 

parte central é montado o rolamento.    

O fluxo representado na figura 16 contém todas as 11 (onze) operações 

realizadas na linha para a produção do Cubo de Roda. 
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Figura 16. Fluxo do processo de produção do cubo da roda 

 
Na primeira etapa (operação 10) é efetuada a usinagem da face da 

peça, que consiste no desbaste segundo os parâmetros de projeto enviado 

pelo cliente. A operação 20, é a usinagem da flange e do contorno da peça e 

segue também parâmetros de projeto. Após esta operação, é efetuada a 

furação e as roscas na operação 30. Neste momento, devido ao acúmulo de 

cavaco (lascas de ferro resultante do processo de usinagem), a peça é lavada 

e levada por uma esteira para enxágue a uma temperatura de 55 graus 

Celsius. A seguir a peça é seca na mesma esteira a uma temperatura de 40 

graus Celsius. Todo este procedimento é realizado na operação 40. Na 

operação 50 é efetuada a inspeção da profundidade das roscas.  

Na próxima operação, a 60, começa o processo de montagem com o 

torneamento e prensa da capa e do rolamento. Na operação 70 é usinado o 

desbaste da peça e verificado se a capa foi prensada corretamente na 

operação anterior. Na operação 80, a peça é novamente lavada, enxaguada e 

seca, nas mesmas temperaturas utilizadas na operação 40 e na operação 90 é 

efetuada a prensagem dos parafusos de fixação no cubo.  

Finalmente, na operação 100 são realizadas as medições dos 

parâmetros da peça e é nesta operação que ocorre o início do processo de 

rastreabilidade. Um dispositivo de medida de precisão, chamado Marposs, 

efetua as medidas da característica da peça e através de conexão com um 
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sistema de informação, estas características são armazenadas em banco de 

dados, juntamente com a etiqueta de código de barras que é colada na peça. 

A última operação é a 110, e consiste em realizar uma inspeção visual 

para observar a existência de todos os furos e roscas na peça, bem como 

observar possíveis defeitos visuais de fundido e acabamento da peça. Após a 

inspeção visual, a peça é banhada em um óleo de proteção e deixada escorrer 

por 3 minutos. As peças, já secas e com os parafusos para baixo são 

acomodadas em uma caixa de madeira, em camadas separadas por uma fina 

lamina de eucatex e uma camada de plástico bolha, ambos destinados a 

proteção das peças dentro da caixa. Ao completar uma caixa, esta é ainda 

revestida com um saco plástico que tem a função de proteger todas as peças 

contra agentes externos como poeira e umidade. 

 
 
4.3 ANÁLISE COMPARATIVA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

 
Para uma boa comparação entre o sistema de rastreabilidade 

convencional e a metodologia proposta neste trabalho é necessário resgatar os 

fluxogramas destes processos. Ambos estão representados na Figura 17 de 

maneira que se possa observar que as principais contribuições que estão nos 

processos de emissão de etiquetas. Vale lembrar que no sistema proposto esta 

foi excluída por não ser mais necessária, sendo substituída pela tecnologia 

Data Matrix no sistema de rastreabilidade. 
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Sistema Convencional.  Sistema Proposto. 

 

 

 

(a)                                                                                (b) 
Figura 17. Fluxogramas comparativo do sistema convencional e proposto 

 
A Figura 17 faz uma comparação entre o fluxograma do sistema 

convencional (a) e proposto (b), sendo possível observar várias contribuições 

com a modificação do sistema por Data Matrix. A primeira contribuição é a 

substituição da etiqueta impressa e colada pelo código gravado diretamente 

sob a peça que além de proporcionar mais agilidade no processo ainda carrega 

em si as informações das características medidas da peça. A durabilidade e 

resistência do código gravado, na peça é por toda a vida, enquanto que a 

etiqueta tem durabilidade e resistência reduzida de acordo com os agentes a 

que for exposta. Pode-se ainda aferir ganho no espaço necessário para 
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gravação do código, que no Data Matrix pode ser a partir de 10 mm x 10 mm e 

na etiqueta é no mínimo de 100 mm x 200 mm. 

Nesta modificação do sistema convencional (a), foi efetuada a exclusão 

do processo de geração de etiqueta e alterado o processo de gravação do 

código representado na figura 17 pelos fluxos de cor vermelha.  

Além da comparação entre os fluxos pode-se demonstrar a 

aplicabilidade e a melhoria nos requisitos de agilidade de produção, facilidade 

de aplicação e custo x benefício do sistema proposto (b) em relação ao sistema 

convencional (a). Para isso, serão avaliados os dois sistemas, utilizando-se os 

mesmos dados de entrada e comparando-se os resultados de saída, sob os 

seguintes aspectos: 

 Quantidade de peças produzidas x hora; 

 Tempo médio para aplicação do código; 

 Qualidade da gravação do código; 

 Retrabalho devido a problemas no sistema de rastreabilidade; 

 Custos de implantação e manutenção do sistema; 

 Custos totais do processo de marcação e leitura, por peça. 

 
Para a comparação entre os dois sistemas foi considerado o exercício 

de 2008. Como base de comparação foram utilizados os resultados reais 

obtidos no sistema convencional e a projeção com estes mesmos dados no 

sistema proposto, visto que ainda não há implementação física que possibilite 

obter dados reais para o sistema proposto. 

A produtividade no sistema convencional é de 60 peças por hora, ou 

seja, uma peça a cada um minuto. A produção e de 32.760 peças por mês, 

considerando-se 21 horas trabalhadas por dia em três turnos e 26 dias úteis 

por mês. O tempo médio para colar a etiqueta de código na peça no sistema 

convencional é de 15 segundos. O tempo médio da peça foi obtido por 

cronometragem de uma amostragem de 300 marcações, sendo que as 

mesmas foram realizadas em 5 dias em turnos diferentes. O custo mensal de 

insumos no processo de marcação em etiquetas adesivas e ribbon são          

US$ 1.850,00, e a manutenção dos equipamentos gira em torno de US$ 150,00 

por mês. A implantação do sistema convencional teve o custo de                 
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US$ 6.387,00. Todos estes dados foram baseados na produção real da peça 

feita sobre o sistema convencional no ano de 2008. 

O retrabalho é um dos fatores que agregam custo ao processo de 

produção no sistema convencional, pois muitas peças chegam até o cliente 

final com problemas na leitura da etiqueta de código de barras, sendo gasto 

aproximadamente US$ 500,00 por mês neste processo, que envolve o frete de 

retorno das peças que é pago pela empresa e não pelo cliente. 

Embora o sistema proposto ainda não tenha sido construído, a 

gravadora de código Data Matrix já está disponível na empresa modelo e foi 

utilizada em um pequeno teste para medir sua performance e produtividade.  

Foram realizadas 900 gravações em 300 peças. As peças utilizadas 

neste teste eram peças reprovadas no processo de qualidade e por este motivo 

puderam ser testadas. Foram feitas três marcações em cada peça em lugares 

diferentes, com objetivo de identificar a facilidade, o tempo e a qualidade da 

gravação, além de se buscar o melhor local de fazê-la. 

Com base no teste acima, a produtividade no sistema proposto é 

estimada em 67 peças por hora, ou seja, uma peça a cada 50 segundos, 

podendo produzir 36.582 peças por mês, considerando-se 21 horas 

trabalhadas por dia em três turnos e 26 dias úteis por mês. O tempo médio 

para marcar o código na peça no sistema proposto é de 5 segundos. O custo 

mensal de insumos no processo é somente a limpeza da punção, que não gera 

custos significativos. Já a cabeça de marcação da gravadora deve ser trocada 

a cada seis meses, por recomendação do fabricante, o que gerará um custo de 

US$ 500,00 por ano. A implantação do sistema proposto terá o custo de           

US$ 5.500,00, não tendo custo de manutenção significativo além da troca da 

cabeça de marcação, já citada, pois a unidade de controle trabalha sem 

interferência humana.  

O retrabalho no sistema proposto não tem custo previsto, pois todas as 

peças são marcadas definitivamente pelo puncionamento, o que evita perda da 

marcação e consequentemente não gera custos de retrabalho com a devolução 

de peças sem o código para retrabalho.  

O Quadro 8 demonstra o comparativo dos sistemas convencional e 

proposto nos vários aspectos citados. 
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  Quadro 8. Aspectos comparativos do sistema convencional X proposto 

Aspectos dos Sistemas Convencional Proposto 

Produção de peças por mês  32.760 36.582 

Tempo aplicação do código na peça 15 segundos 5 segundos 

Qualidade da gravação do código na peça após 
todas as operações Média Boa 

Retrabalho por problemas de rastreabilidade p/ 
mês US$ 500,00 Tende a Zero 

Custos de implantação e manutenção sistema US$ 6.537,00 US$ 5.500,00 

Custos totais do processo marcação/leitura p/ mês US$ 2.000,00 US$ 42,00 

 
A partir dos dados apresentados no Quadro 8, pode-se concluir que o 

sistema proposto tem ganho em quantidade de produção de 3.822 peças por 

mês, ou seja, um acréscimo de 12% a cada mês. O tempo de marcação do 

código na peça supera em 67% o sistema convencional e também o fator 

qualidade da marcação direto na peça é melhor que a etiqueta. Este fator esta 

relacionado diretamente ao retrabalho que no sistema convencional é de      

US$ 500,00 por mês, já o proposto este custo tende a zero, desde que 

respeitadas as especificações sobre manutenção e troca de componentes, 

como a cabeça de impressão, indicadas pelo fabricante do equipamento de 

gravação.  

Os custos de implantação para os dois sistemas são praticamente os 

mesmos, mas no sistema proposto o custo de manutenção não é significativo, 

sendo o convencional com custo já pré-estabelecido. 

Os custos anuais totais do processo de marcação e leitura são bem 

diferentes, pois no sistema proposto o valor gasto é de aproximadamente     

US$ 500,00, sendo que no sistema convencional é de US$ 24.000,00 dólares. 

Ao se comparar os dois custos verifica-se que o sistema proposto representa 

apenas 2,1% do custo total do sistema convencional e gera uma economia de 

US$ 23.500,00 por ano.  

A Figura 18 representa um comparativo de volume de produção em 

quantidade produzida durante os doze meses do cenário analisado. 
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Figura 18. Volume de produção do sistema convencional e proposto 

 
O Quadro 9 demonstra um comparativo de custo acumulado de 

marcação nos dois sistemas considerando a quantidade acumulada de peças 

produzidas por mês, durante doze meses do cenário analisado. 
 

  Quadro 9. Comparativo quantidade e custo do sistema convencional X proposto 

  
Sistema Convencional 

 

 
Sistema Proposto 

 
Ganho [%] 

Mês 
Quantidade 
Produzida 

[peças] 

Custo / 
Mês 

[US$] 

Quantidade 
Produzida 

[peças] 

Custo / 
Mês 

[US$] 
Quantidade 

/ Mês 
Custo / 

Mês 

Jan a 
Dez 393.120 31.800,

00 438.984 500,00 12% 98% 

 
A Figura 19 representa o quadro 9 e permite analisar o custo total de 

marcação do sistema convencional – que é o custo de manutenção mensal 

mais o custo de processos de marcação e leitura e mais insumos utilizados por 

mês – entre os dois sistemas. Estes custos do sistema convencional somam 

US$ 2.650,00 dólares por mês, dividido pela quantidade de peças produzida 

32.760 por mês, chega-se ao valor de US$ 0,08 centavos por peça marcada. 
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O sistema proposto tem um custo de manutenção de US$ 41,67 por mês 

dividindo pela quantidade produzida 36.582 peças por mês teremos o custo 

unitário de cada peça de US$ 0,001, ou seja, um valor bem abaixo de um 

centavo de dólar por peça marcada. 

 

 
Figura 19. Custo de marcação por mês do sistema convencional e proposto 

 
Ao se observar as figuras 18 e 19 e quadro 9 apresentados, pode-se 

verificar que a quantidade de peças produzidas por hora, no sistema proposto 

chega a produzir 438.984 peças por ano, ou 12% a mais que no sistema 

convencional. O tempo médio de marcação do código por peça, que é de 15 

segundos, passa a ser de 5 segundos, ou 67% menor, possibilitando a 

marcação de até 3 (três) peças com o mesmo tempo do sistema convencional. 

A qualidade de gravação é uma preocupação constante, pois está ligada 

diretamente ao retrabalho devido a problemas no sistema de rastreabilidade 

das peças, sendo seu custo oneroso no sistema convencional, com a utilização 

de etiqueta, porém no sistema proposto a marcação tem durabilidade igual ao 

ciclo de vida da peça com ótima qualidade de leitura, não gerando retrabalho.  

Os custos de implantação dos dois sistemas são aproximadamente os 

mesmos, mas o custo de manutenção incluindo os de processo de marcação e 

leitura são completamente diferentes conforme foi demonstrado mês a mês no 
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quadro 9, onde se observa uma redução de custo anual em torno de            

US$ 23.500,00. 

Assim, os aspectos comparados foram analisados e demonstraram 

ganhos em agilidade no processo, qualidade do código, aumento no volume de 

produção, adequação ao processo produtivo e redução significativa de custos. 

O sistema proposto mostra-se significativamente melhor sob vários aspectos, a 

curto, médio e longo prazo, o que permite sugerir sua implantação e utilização 

imediata.  

 
 
4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 
Neste capítulo foi abordada a aplicação do sistema de rastreabilidade 

baseado em Data Matrix em um caso real e também foi feita uma análise 

comparativa dos resultados alcançados no sistema proposto.  

Nesta comparação, o sistema proposto baseado em Data Matrix, 

mostrou-se muito superior nos quesitos de produtividade, qualidade, tempo de 

marcação e custos, se comparado ao sistema convencional. Além, da 

aplicabilidade mais rápida e simples, o sistema proposto proporciona maior 

durabilidade na marcação e menor custo de manutenção. Assim, aplicar o Data 

Matrix em uma indústria automotiva não é só uma questão de utilizar a última 

tecnologia em rastreabilidade, mas é também garantir maiores lucros e um 

diferencial competitivo perante os demais concorrentes do setor. 

Para finalizar a apresentação sobre a rastreabilidade no setor 

automotivo, no próximo capítulo é apresentado uma conclusão, bem como os 

trabalhos futuros que podem dar continuidade nesta pesquisa sobre 

rastreabilidade de peças no setor automotivo. 
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5 CONCLUSÕES 
 

Apesar da alta tecnologia que é utilizada nas indústrias automotivas, 

ainda existem aplicações tecnológicas que conseguem melhorar a 

produtividade e a qualidade dos produtos e consequentemente reduzir seus 

custos. Este é o caso da rastreabilidade que, como foi demonstrado neste 

trabalho, é uma ferramenta que agrega valor ao produto final e permite 

maximizar os lucros, se bem escolhida e aplicada. 

Para realizar a rastreabilidade, vários tipos de tecnologias surgiram, 

cada uma com suas vantagens e desvantagens. Um exemplo é o código de 

barras que é utilizado no intercâmbio de dados na indústria. Apesar de muito 

utilizado, apresenta certa fragilidade na qualidade de impressão em ambientes 

industriais agressivos e permite pouca quantidade de dados armazenados na 

etiqueta. A tecnologia RFID, permite a identificação e troca de informações dos 

produtos com maior qualidade e robustez, além de permitir realizar 

remotamente o armazenamento e recuperação das informações. Porém, um 

fator limitador de utilização do RFID é o seu alto custo quando aplicado em 

produtos com pouco valor agregado e quando utilizada em superfície condutora 

de metal ou de água. O Data Matrix agrega o melhor das duas tecnologias 

apresentadas acima e supera suas deficiências. Nele, pode-se armazenar 

muitas informações, gravar seu código em quase todo tipo de superfície de 

forma definitiva, não sofrendo com a ação dos agentes agressivos 

normalmente presentes nas indústrias, como água, óleo e produtos químicos. 

Sendo uma das principais tecnologias de rastreabilidade, o Data Matrix é 

aplicado em diversos produtos de seguimentos variados. No setor farmacêutico 

vem se destacando, pois os produtos deste setor são na sua maioria, 

pequenos e o Data Matrix permite gravar um grande número de dados num 

pequeno espaço. Além disso, o código gravado também combate a falsificação 

destes produtos, pois exige tecnologia na sua elaboração, o que acaba inibindo 

a ação dos falsificadores. Já nos setores aeroespacial, de equipamentos 

médicos, eletrônicos e semicondutores, a aplicação da tecnologia Data Matrix é 

feita diretamente no produto e pode-se manter por toda vida, o que acaba 

gerando maior economia e rapidez nas linhas de produção destes setores. 
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No setor automotivo, a entrega de produtos com qualidade assegurada 

precisa ser garantida, principalmente devido a necessidade de aderência a 

padrões internacionais de qualidade e as exigências das montadoras e 

consumidores finais, que desejam receber produtos mais seguros e com vida 

útil prolongada. Apesar destas exigências, os atuais sistemas aplicados pelas 

indústrias de componentes automotivos ainda padecem de melhorias. Neste 

cenário surgem novas tecnologias, como o Data Matrix, que agrega agilidade e 

robustez aos sistemas de rastreabilidade atuais e permite atender aos desejos 

de segurança e vida útil dos usuários e montadoras. 

Para demonstrar a viabilidade e a aderência do código Data Matrix foi 

selecionada uma empresa modelo, que é uma indústria automotiva de grande 

porte, que atua no mercado nacional e internacional. Na empresa modelo, os 

itens qualidade e rastreabilidade das peças são fatores que geram confiança e 

diferencial perante seus clientes. Estes fatores aliados a aplicação da 

tecnologia de marcação Data Matrix garantiram o crescimento e a 

competitividade da mesma nos últimos anos. 

No cenário acima foi proposto e testado um sistema de rastreabilidade 

por Data Matrix e a partir deste teste foram obtidos dados que revelaram 

aumento da capacidade produtiva (com 12% de ganho) e a diminuição no 

tempo de marcação das peças (com redução de 67%). Além destes fatores, o 

custo de manutenção do sistema, apresentou uma redução de 98%, gerando 

economia de tempo e dinheiro. Desta forma, o sistema proposto tem ganho 

satisfatório sobre o sistema convencional em vários aspectos tais como maior 

produtividade por hora, menor tempo de gravação por peça, melhor qualidade 

e durabilidade do código durante o processo produtivo. O retrabalho zero 

proveniente de problemas de marcação ou aplicação do código também 

colaborou com a redução de custos de material e mão de obra. 

Com o código Data Matrix, as indústrias do setor automotivo vivem hoje 

um novo momento, onde podem desenvolver sistemas complexos de 

rastreabilidade, garantindo toda a qualidade dos produtos nas diversas etapas 

dos processos. É possível imaginar um automóvel saindo da linha de produção, 

onde apenas um código Data Matrix pode conter as informações necessárias 

para rastrear todos os componentes deste veículo, seus fornecedores, lotes de 
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produção e composição dos mesmos. Basta uma leitora ótica para descobrir 

toda a composição do item. 

Além dos ganhos já citados, a aplicação de inovações tecnológicas 

garante melhorias no desenvolvimento das peças e componentes mais 

modernos e, consequentemente, permite maior segurança e confiabilidade ao 

cliente final. 

 
 
5.1 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 
O tema “Sistema de Rastreabilidade” no setor automotivo continua 

sendo de primordial importância para a competitividade deste setor. Assim o 

desenvolvimento de trabalhos futuros sobre este assunto se faz necessário. 

Visando colaborar com estudos futuros sobre sistema de rastreabilidade no 

setor automotivo sugere-se cobrir algumas lacunas não preenchidas com este 

trabalho e aprofundar alguns temas tratados de modo não tão detalhado. As 

sugestões apresentadas a seguir foram levantadas ao longo do 

desenvolvimento deste trabalho: 

 No momento da produção quando é efetuada a gravação da peça 

com dados para garantir a rastreabilidade, gravar a data de 

fabricação e no momento da montagem da peça no automóvel 

fazer a leitura do código e gravar a data de montagem em um 

sistema de banco de dados. 

No caso do cliente retornar a concessionária para efetuar a 

manutenção do veículo e for trocada a peça que tenha 

rastreabilidade, por defeito ou desgaste, fazer novamente a leitura 

do código gravado na peça, observando-se o motivo da troca. 

Desta forma tem-se dados que permitirão calcular o real ciclo de 

vida da peça (ciclo de reposição ou durabilidade); 

 Implementar um serviço para o consumidor/montadora via web de 

informações sobre as peças que possuem rastreabilidade como 

medidas, tempo médio de durabilidade, ou seja, o ciclo de vida da 

peça e se já foi efetuado algum recall. Todas as informações 

estão relacionadas com o número do chassi do veículo (como o 
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Data Matrix é definitivo garante este serviço por toda vida do 

veiculo). 

 Implementar um serviço para o consumidor/montadora de busca 

pelo número do chassi do veiculo relacionado a todas as peças / 

componentes, afim de mostrar a árvore de rastreabilidade do 

veículo com seus componentes agregados com informações 

sobre cada item, como data de fabricação, medidas da peça, 

durabilidade média, recall (se houver), fornecedores da cadeia 

produtiva, entre outros. 

 Realizar um estudo de aplicação do modelo Data Matrix em linhas 

de produção com menor volume (ex.: 200 peças/dia) e em 

volumes muito grandes (ex.: 5000 peças/dia) para verificar se o 

retorno do investimento se mantém adequado ou não. 
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