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RESUMO 
 
 

O objetivo do trabalho proposto é a implantação de um sistema automático na movimentação 
de peças em um processo produtivo aeronáutico, atualmente chamado de AGV. AGV é a sigla 
para, Automatic Guided Vehicle, em português, Veículos Guiados Automaticamente. Esse tipo 
de veículo é projetado para realizar movimentação interna dentro de uma empresa. Hoje esse 
tipo de veículo é integrado em um processo produtivo para transporte, transferência e 
armazenamento de produtos. Temos como exemplo de utilização desse sistema, as empresas 
cerâmicas, empresas que prestam serviço de logística, setor mecânico, automotivo, 
farmacêutico, armazéns que possuem prateleiras, entre outros. Este trabalho apresenta um 
estudo de implantação de um AGV em um processo produtivo de uma empresa de grande 
porte do setor aeronáutico, situada em São José dos Campos/SP, onde ocorrerá a troca do 
serviço de pessoas que transportam matérias primas e materiais acabados, para um serviço 
automatizado e preciso, evitando assim grandes desperdícios e eliminando as possíveis falhas. 
O trabalho proposto expõe os benefícios desta nova tecnologia ao processo industrial, 
proporcionando agilidade, organização e segurança ao processo de manufatura. A aplicação 
dos recursos humanos deve ser orientada ao desenvolvimento de tarefas que agregam valor 
ao produto. A condução de materiais entre um armazém geral e uma linha de montagem de 
equipamentos, pode ser apresentada, como um modelo clássico da ausência de valor 
agregado ao produto, exercido pelos colaboradores de uma unidade fabril. Desta forma, 
sempre que for viável adotar um sistema que execute esta atividade de forma eficiente, será 
possível reduzir custos de produção e tempo de processo, podendo assim aproveitar os 
recursos humanos em outras atividades que sejam necessárias. Este artigo pretende destacar 
os benefícios da implantação do sistema AGV em um processo produtivo, atuando diretamente 
na redução de custos de produção, movimentação automatizada, armazenamento adequado, 
proporcionando eficiência e segurança. Para se obter um melhor aproveitamento do sistema, é 
importante que se realize previamente a análise do processo e o planejamento do sistema, com 
objetivo de se encontrar a rota adequada que proporcionará melhores resultados na 
implantação do AGV. Com o trabalho realizado neste estudo de caso, concluiu-se que esta 
tecnologia apresenta diversos benefícios, como redução de custos, agilidade, eficiência e 
segurança. O custo de aquisição deste equipamento é bastante alto, no entanto, percebe-se 
que o retorno deste investimento pode ser recuperado em um espaço curto de tempo. No caso 
do estudo realizado neste trabalho, o tempo de retorno do investimento ficou um pouco 
superior a dois anos. Observou-se que o sistema reduz bastante o número de acidentes do 
trabalho, já que devido aos sensores do equipamento AGV, o mesmo trava ao perceber 
qualquer risco de colisão. 


