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Contato – Direcione sua Câmera para o QR-Code 

• CEO – Hexagon Manufacturing Intelligence – America do Sul

• Vice-Presidente CSQI - http://www.camaras.org.br/site.aspx/Home-CSQI

• Vice-Presidente da ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos

• Diretor da Midia Digital e Revista Manufatura-Inteligente

• WWW.MANUFATURA-INTELIGENTE.COM.BR

Danilo Lapastini

http://www.camaras.org.br/site.aspx/Home-CSQI
http://www.manufatura-inteligente.com.br/
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3.7 bn EUR
Net sales

8%
long-term growth

above

3200
Active patents

11%
of net sales invested 

in R&D

Sede em Estocolmo e Londres
Ações listadas na NASDAQ OMX 

Stockholm

Mais de 18 000 funcionários em 46 Países

Mais de   3 400 funcionários no R&D

HEXAGON É UMA PROVEDORA DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS!

Uma empresa de tecnologia de pesquisa intensiva global com uma extensa linha de 

hardware, software e serviços que abrange indústrias e clientes em todo o mundo
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Presença Mundial
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Objetivo é estar próximo do cliente, reduzindo o custo e tempo de resposta.

✓ Hexagon São Paulo – Matriz para América do Sul

✓ Regional Bahia – desde 2002

✓ Regional Sul – suporte local iniciado em 2000 

✓ Regional MG – aberto em 2007 - Belo Horizonte 

✓ Regional Argentina  – aberto em 2009

✓ Suporte Técnico Pernambuco – iniciado em 2013

✓ Agentes – Colombia, Chile  e Peru
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BRAÇO TRACKER WHITE LIGHT

GANTRY SCAN 3D 

BRAÇO HORIZONTAL

CMM SERVIÇO

VISION

SENSORES

O maior Portifolio de Soluções para Metrologia e Manufatura.
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Por que surgiu a ideia de uma Manufatura Flexível?

Customização em Massa Experiência do Consumidor Glocalização

Devido ao mercado cada vez mais exigente, as empresas pensaram 

em como integrar aos produtos necessidades e preferências 

específicas de cada cliente. 

A customização prévia do produto por parte dos consumidores tende 

a ser uma variável a mais no processo de manufatura, mas as fábricas 

inteligentes serão capazes de levar a personalização de cada cliente 

em consideração, se adaptando às preferências.
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Impulsionadores da Industria 4.0

• Megatendências: Todas as inovações e tecnologias tem uma característica em comum: Elas

aproveitam a capacidade de propagação da digitalização e da Tecnologia de Informação.

Exemplo: O DNA – só é possível devido o os avanços na análise de dados e na capacidade de

processamento.

- Podemos descrever 3 categorias:

- Categoria Física

- Categoria Digital

- Categorial Biológica
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Categoria Física:

- Veículos Autônomos: Carros sem motoristas, caminhões, drones, aviões e barcos.  

- Impressão em 3D: fabricação Aditiva, oposto do processo tradicional, onde se retira material. 

- Robótica Avançada: Os robôs rigidamente controlados, começam a dar lugar aos colaborativos 

(AG, Medico, manufatura

- Novos Materiais: Mais leves, mais fortes, recicláveis e adaptáveis – Autolimpeza, autorreparação. 
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Exemplos de Manufatura-Aditiva
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- Principal elo de ligação entre as aplicações físicas e digitais na 4 revolução é a:

IOT: Internet das Coisas: Em uma linguagem simples seria: a ligação entre coisas (lugares, produtos e 

serviços) com pessoas, se tornando possível com diversas plataformas e tecnologias conectadas. 

(conectividade)

Outro item fundamental:

Sensores menores, mais baratos e inteligentes, surgem em uma velocidade impressionante. 

Categoria Digital:
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Categoria Biológica:

Sem dúvidas a categoria que mais desenvolveu novas tecnologias nos últimos anos, principalmente com o 

sequenciamento genético.

Demorou mais de 10 anos e com custo de quase 3 Bilhões de dólares, para Genoma humano ser 

concluído. Hoje em algumas horas e com menos de US$ 1 mil, é realizado um sequenciamento.

Próximo passo será a Biologia sintética, com a capacidade de criar organismos personalizados, 

escrevendo o DNA neles.

Isto também se expandirá para Agricultura e nos biocombustíveis.  
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E na Indústria? Quais Benefícios?
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1. Você não precisa e nem teria como implantar tudo que a Manufatura Avançada oferece.

2. Mapear o que sua Indústria já possui e como poderá ser aproveitado.

3. Seu produto exige flexibilidade de customização em massa?

4. Você pode ganhar muita produtividade implantando algumas das tecnologias da Manufatura 

Avançada.

5. Existem investimentos relativamente baixos, que lhe darão um rápido retorno.

6. Passo a passo você chegará a uma Manufatura Inteligente. 

Como começar?
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Otimização
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Sensoriamento e Conectividade

Desde um sistema de Medição com escaneamento, possibilitando ainda Engenharia Reversa, e 

melhoria do processo de manufatura.
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Visibilidade e Transparência
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Capacidade Preditiva

Framework components

Xalt | AI
Xalt | 

Integration Xalt | Edge
Xalt | 

Visualization
Xalt | 

Mobility

Você precisará de uma nova abordagem para acelerar a transformação digital, profunda e abrangente  nos 

recursos básicos necessários hoje, ainda que infinitamente escalável para o futuro; 

Existem frameworks, faceis de implementar; e compatível com as informações e tecnologias operacionais 

existentes. 

Essa estrutura oferece convergência, ajudando as organizações a se adaptarem a ambientes de mercado 

digital e a aproveitar as tecnologias digitais existentes para melhorar as operações, permitindo conectividade 

infinita em todas as funções. 



Confidential30

Conectar seus equipamentos de Medição em uma plataforma de 
Gerenciamento e estatística
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É aqui que nossas soluções CAE fazem uma enorme diferença. 
Nosso software garante que a qualidade seja definida e integrada ao design 
do produto antes de chegar à produção. 
Usando a simulação, podemos testar se os projetos podem seguir para
Manufatura, podemos simular processos e até mesmo simular 
o desempenho na vida útil. 
Essas técnicas têm um impacto enorme na qualidade do produto. 

O CAE (Computer-Aided Engineering) É o 

amplo uso de programas de computador para 

auxiliar nas tarefas de análise de engenharia. 

Programas para Engenharia incluem a análise 

de elementos finitos (FEA), dinâmica 

computacional de fluidos (CFD), dinâmica de 

multicorpos (MDB) e otimização

Simulação Digital
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Flexibilidade e Adaptabilidade
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Acessem a Home page e assistam o vídeo, além de matérias 
sobre o tema

• www.manufatura-inteligente.com.br

• Ou clique no QR-CODE e acesse direto nosso 

app, você pode inclusive baixa-lo rapidamente,

após acessar, basta clicar em:

e depois em tela de inicio:             e pronto.

http://www.manufatura-inteligente.com.br/

