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• Diretor da Lenke, empresa especializada em

pesagens industriais, sistemas para apontamento de

produção, impressão de etiquetas e rastreabilidade.

• Formado em ciências de computação pela Unisul,

pós graduado em computação pela UFRGS e

programa PAEX pela fundação Dom Cabral.
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Jailson Mendes



1. Alguns conceitos;

2. Troca de dados entre equipamentos e sistemas;

3. Análise de dados (variáveis a serem controladas durante o 

processo de produção);

4. Casos de uso;

5. Indústria 4.0, internet das coisas (IoT) e interferência de 

comunicação na toca de dados;

6. Perguntas;
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Agenda
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Conceitos – Código de barras



5

Conceitos – Código de barras

Facilitar a leitura para automatizar o processo
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Conceitos – Código de barras

Hierarquia em códigos de barras
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Conceitos – Código de barras
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Conceitos – Lote de produção
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Conceitos - Lote, origem e destino

Lote, Fornada, Batelada, Batch



“RASTREABILIDADE é a habilidade de traçar

o caminho da história, aplicação, uso e

localização de uma mercadoria individual ou de

um conjunto de características das mercadorias,

por meio da impressão de números de

identificação.”

Dyer (1966)
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Conceitos - Rastreabilidade
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Conceitos – Rastreabilidade
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Conceitos – Lote de produção
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Conceitos – Unidade de Medida

Ao longo do tempo, foi registrado o uso de diversas formas de

medidas utilizadas pelos povos antigos. Os egípcios, por exemplo,

utilizavam o palmo e o cúbito há 4 mil anos. Porém, nos diferentes

territórios e países, os meios e as medidas usadas no dia a dia eram

diferentes, assim dificultando o comércio internacional. Com o passar

do tempo, e com a evidente necessidade de facilitar o comércio entre

as pessoas e as nações, foi criado apenas em 1960, depois de

inúmeras convenções internacionais com representantes de diversos

países, o Sistema Internacional de Unidades (SI).

https://pt.wikipedia.org/wiki/Antigo_Egito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Palmo
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%BAbito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
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Conceitos – Unidade de Medida

com objetivo de padronizar as unidades usadas por todos os países,

para que fosse possível alcançar maior facilidade em efetuar as

transações comerciais. Com isso, o SI definiu um grupo base de

unidades de medida, chamadas de grandezas base, sendo esses:

• Unidade de Tempo (segundos)

• Unidade de Massa (quilograma)

• Unidade de Volume Líquido ou capacidade (ml). Medir o volume

que ocupam os líquidos dentro de um recipiente.

• Comprimento (metro)
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Troca de dados – chão de fábrica

Mundo moderno

• Dificuldades no passado de coletar dados no chão de fábrica

• Redes comunicação para troca de dados entre equipamentos 

• Padrões: RS232, RS-485, CAN, Ethernet, WI-FI…

• Surgimento de equipamentos inteligentes

o Micro controladores

o Equipamentos que interagem entre sim e se corrigem;

• Equipamentos que trabalhando sozinhos;
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Analise de dados do chão de fábrica

PLANEJADO:

• ERP, MRP e MRPII (Sistema administrativo financeiro, 

planejamento de compra de matéria prima de acordo com a 

demanda a produzir e capacidade de produção da fábrica)

REALIZADO:

• Apontamento de produção: Controle estatístico do processo, 

rendimento do lote processado;

• Teoria das restrições – gargalos do processo;
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Variáveis a serem controladas

Quem não mede não gerencia;

• Rendimento do Lote, planejado X realizado;

• Desvio de qualidade, índice de quebras;

• Índices de produtividade por setor, equipamento e posto 

de trabalho;

• Rastreabilidade do lote produzido;

• Peso;
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Gráficos facilitam a leitura do processo
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Gráficos facilitam a leitura do processo
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Casos de uso

• Você já fez as contas de quanto perde por não controlar o

sobre peso dos produtos?

• Você já parou para analisar o quanto de produto entrega a

mais para seu cliente?

Numa produção em larga escala, as gramas a mais que você

entrega, pode fazer toda a diferença no rendimento do lote, e

no seu lucro.

20mil pacotes por dia, 5 gramas a mais por pacote,

representa 100kg de produtos, se cada pacote tem 1kg, você

perdeu 100 pacotes. Se cada pacote custar 5,00 reais, você

perdeu 500,00 reais dia. 20 dias mês, 10mil reais. Em 6
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Lenke - Pesar e clasificar
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Sistemas de envase e etiquetagem
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Dados da estação de trabalho

Acompanhamento das pesagens no posto de trabalho

através do smartphone, web browser ou diretamente

dentro de relatórios no seu sistema de gestão pela

facilidade de integração na qual foram concebidos os

equipamentos da Lenke.
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Lenke - Verificadora de pesos
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Apontamento de produção
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Classificadoras de peso
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Classificadoras de peso
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Industria 4.0, PCN do Brasil, Lenke



Projeto PCN DO BRASIL/LENKE:

Desenvolvimento do Instituto de Pesquisa  e 

Ensaios de Compatibilidade Eletromagnética. 

❑ Simulação eletromagnética de componentes eletrônicos;

❑ Simulação eletromagnética de componentes automotivos e

aviônicos;

❑ Simulação eletromagnética de ambientes domésticos e cidades

inteligentes;

❑ Simulação de campos eletromagnéticos em seres humanos.



9.5 comprimento X 6.8 m 
largura X 6 m altura. 

Projeto PCN/LENKE/LABELO:
Desenvolvimento de Laboratório de Compatibilidade Eletromagnética

Elementos de Diferenciação

- Câmara semi-anecóica de 3m.
Atualmente, não existe nenhuma
estrutura deste tipo em
funcionamento na região sul do
Brasil.

- Em parcerias com as
Universidades pretende-se
realizar pesquisas no âmbito da
simulação eletromagnética
(comparação com medidas).



32

Lenke Parque Tecnológico

http://www.lenkeparquetecnologico.com.br
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Lenke Parque Tecnológico
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Perguntas

Espaços para dúvidas e comentários
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