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Resumo 

O presente trabalho apresenta uma abordagem da utilização de ferramentas CAD (Computer 
Aided Design), CAE (Computer Aided Engineer) e CAM (Computer Aided Manufacture) no 
processo de desenvolvimento de produtos eletroeletrônicos como elemento de competitividade 
no setor, atuando como facilitadores para a obtenção de projetos de alta qualidade e 
robustez, executado em tempos cada vez menore,s dado a versatilidade e a segurança que 
estas ferramentas proporcionam ao projetista, contribuindo, de maneira significativa, no 
processo de engenharia simultânea. Para validar o estudo, apresenta-se o desenvolvimento 
de projeto de um produto desde sua concepção até a fase de prototipagem, buscando 
identificar a importância deste último recurso para a avaliação de projeto e para o todo o 
processo de desenvolvimento do produto. 
Palavras chave: CAD/CAE/CAM, Desenvolvimento de Produto, Engenharia Simultânea. 
 
1. Introdução 
A utilização de ferramentas CAD / CAE / CAM no processo de desenvolvimento de produto 
tem cada vez mais sido difundido entre as organizações como um dos mais importantes 
auxílios no processo de engenharia simultânea, método que as empresas tem buscado 
implementar em função da necessidade de lançar novos produtos no mercado em tempos cada 
vez mais reduzidos, garantindo assim um posicionamento competitivo em tempos de alta 
competitividade entre as cadeias produtivas, visto que “estudos mostram que cerca de 80 por 
cento do mercado de um novo produto é direcionado às duas primeiras empresas que 
lançarem este produto.” (BRAZIER, 1990). 

Por outro lado, Dodgson (2000) afirma que “a informatização da inovação pode levar a 
intensificação de vários processos importantes envolvidos no desenvolvimento de um novo 
produto ou processo”. A importância da utilização de ferramentas computacionais como 
alavanca para a inovação e agilizador no processo de desenvolvimento de um novo produto 
ou processo fica evidente. Uma das maiores barreiras para a aquisição e manutenção de 
sistemas CAD, CAE e CAM é sem dúvida o alto custo. De acordo com a CADESIGN (2002), 
as vendas dos equipamentos de prototipagem rápida cresceram cerca de 60% nos últimos dois 
anos no Brasil, mas em números absolutos ainda representam pouco para a indústria nacional, 
em que pese o seu enorme potencial de agregar competitividade às organizações utilitárias das 
ferramentas objeto do presente trabalho. Entre os motivos, o principal é o alto investimento na 
aquisição de tais equipamentos. Dentro deste cenário, o presente trabalho objetiva demonstrar 
que o uso de ferramentas avançadas de auxílio no desenvolvimento de produtos, tem 
viabilizado o aumento de competitividade no setor eletro-eletrônico no Pólo Industrial de 
Manaus - PIM salientando a importância da utilização destas ferramentas no processo de 
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desenvolvimento de produtos, em particular eletroeletrônico, citando as principais vantagens 
que as mesmas proporcionam. Numa simulação de desenvolvimento, pretende-se mostrar o 
processo de cada uma das ferramentas abordadas, suas aplicações e resultados. 

2. O Processo de Desenvolvimento de um Produto Eletroeletrônico 
O processo de desenvolvimento de um produto eletroeletrônico não difere, em sua essência, 
do processo de qualquer outro produto. A diferença está na abrangência da utilização da 
ferramenta CAD e CAM para diversos setores de engenharia que o produto incorpora, tais 
como: engenharia mecânica, eletrônica e design. A Figura 1 a seguir mostra, segundo Ulrich 
(2000), o fluxograma de um desenvolvimento de um produto até a fase de implementação, no 
entanto, neste trabalho focar-se-á o processo até a fase de prototipagem, pois nesta fase a 
utilização das ferramentas CAD, CAE e CAM é mais frequente e crucial. 

 

 

 
 

Figura 1 – Processo de Desenvolvimento de um Produto 
 

De acordo com o fluxograma da Figura 1, o desenvolvimento de um produto inicia-se com o 
planejamento e a conceituação do mesmo (fases 0 e 1), levando-se em conta a captação de 
oportunidade, análise de mercado, análise estratégica, conceito do produto, implementação de 
novas tecnologias (features), formulação do produto, dentre outros. Para cada fase há a 
entrega de um produto seja ele um documento, um arquivo, um estudo ou um desenho. A 
utilização de ferramentas CAD, CAE e CAM começa a se intensificar a partir da fase 2 no 
processo e se estende até a fase 4, ou seja, desde a elaboração do design do produto até a 
confecção de protótipos. Dentro de cada uma destas fases, estas ferramentas são utilizadas 
com diferentes propósitos a fim de se obter um produto final com rapidez, robustez e 
qualidade. Hoje, a utilização destas ferramentas faz com que a linha que divide uma fase da 
outra fique cada vez mais tênue, onde as tarefas começam a caminhar paralelamente, 
reduzindo o tempo total de desenvolvimento. Este fenômeno é característico da engenharia 
simultânea. Ao definir as superfícies que formam o produto ainda na fase 2, o designer está, 
de certa forma, antecipando o modelamento em três dimensões que será utilizado para 
detalhamento posteriores nas fases 3 e 4. O processo de desenvolvimento de um produto 
eletroeletrônico dentro destas fases é mostrado na Figura 2 a seguir. Trata-se de uma 
simplificação que não é um procedimento rígido, podendo variar de empresa para empresa. 
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Figura 2 – Fluxo de desenvolvimento de produto eletroeletrônico entre as fases 1 e 4. As ferramentas
utilizadas estão mostradas em cada etapa 
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3. O processo de design e o CAD 
A utilização da ferramenta CAD para o design no desenvolvimento de um produto pode ser 
aplicado a qualquer tipo de produto, seja eletroeletrônico, eletrodoméstico, automobilístico, 
etc. Em efeito, o processo de designer é o mesmo para estes diferentes produtos, mas a 
utilização e o tipo de CAD varia de acordo com a necessidade e a complexidade deles. 

Em geral, os produtos eletroeletrônicos vêm apresentando formas cada vez mais complexas, 
com geometrias curvas e superfícies que somente são possíveis de serem confeccionados 
graças à revolução do uso das ferramentas computacionais e manufatureiras. A Figura 3 a 
seguir mostra um exemplo de como uma ferramenta CAD pode auxiliar na confecção destas 
superfícies por métodos que variam de acordo com o tipo de software utilizado. 
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 Exemplo da utilização de CAD para o desenvolvimento de design de produto. 

, os softwares de computação gráfica auxiliam principalmente na melhor 
al e formal do produto, favorecendo a qualidade de comunicação entre as 
o desenvolvimento. Neste envolvimento, podem ser iniciadas discussões 
écnica e análise volumétrica e dimensional, apesar de que estas atividades 
ma etapa posterior do processo, conforme a Figura 2. 

ão de desenhos representados bidimensionalmente, são gerados modelos 
e permitem visualizar o produto e seus subsistemas e peças. Através de 
s, o software permite ao designer criar novos conceitos ou soluções 
r qualidade ao projeto. 

wares CAD 3D voltados para o design, possuem recursos matemáticos que 
volvimento de desenhos com formas orgânicas, conforme pode ser 
ra 3, e que muitas vezes estes recursos não estão disponíveis em outros 
tilizam conceito de modelamento em sólidos. 

 

ngenharia Mecânica e o CAD, CAE, CAM 
do design do produto, as engenharias iniciam as atividades de pré-projeto. 
 dimensões (3D) realizado pelo design é utilizado como ponto de partida 
 engenharia mecânica. A análise volumétrica auxilia na definição de 
ponentes internos como, por exemplo, a placa de circuito impresso, 

tudo de viabilidade técnica propõe o que pode ou não ser realizado no 
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produto em função de processo de montagem, confecção de ferramentas, confecção de 
moldes, processo de transformação, etc. 

Em seguida, com a utilização de softwares CAD 3D avançados, é realizado todo o 
detalhamento interno das peças mecânicas onde se busca a interação da “casca externa” do 
produto com os elementos internos, por meio de fixações, encaixes, estruturas e demais 
elementos. Nesta fase, fica mais fácil e rápido ao engenheiro projetista realizar alterações, 
pois segundo Ferreira (2001), nos sistemas CAD com associatividade automática, qualquer 
alteração executada no modelo, causa as alterações apropriadas nas outras aplicações que 
utilizam o mesmo modelo, sem que seja necessária a intervenção do usuário. Todas essas 
facilidades reduzem substancialmente o tempo de projeto. 

A Figura 4  seguir dá um exemplo fictício de um gabinete mostrando o detalhamento 
mecânico interno. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 – Exemplo de um modelos tridimensional com detalhamento mecânico 

 

O sistema CAE possibilita ao projetista realizar análises de esforços submetendo o modelo 3D 
a simulações de esforços aos quais a peça real estará sujeita em campo. Com isso, é possível 
prever, por exemplo, se uma garra de fixação (frequentemente utilizada em produtos 
eletroeletrônicos) irá suportar a flexão que será submetida na montagem das peças. Caso seja 
detectado uma falha ou ruptura, é possível alterar as dimensões da garra e refazer o teste no 
CAE.  

Desta forma, a simulação permite que, antes mesmo da confecção da ferramenta, o 
engenheiro saiba onde estão os pontos fracos do produto e atuar em cima deles. A Figura 5 a 
seguir mostra um exemplo de análise de CAE numa garra. 

 

 

 

 

 

 

 

 
           a) Representação das forças aplicadas.     

Figura 5 – Exemplo de u
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   b) Análise mostrando a distribuição de tensão. 

ma análise CAE numa garra de fixação. 
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As setas na Figura 5a indicam o esforço em que a garra é submetida, enquanto que na figura 
5b, a coloração avermelhada indica que, sob este esforço e com as dimensões em que a garra 
fora projetada, fatalmente irá se romper na montagem do produto. 

Após realizado todas as simulações e alterações pertinentes, o engenheiro pode, de forma 
complementar, conceber a peça em formato físico por meio de prototipagem rápida. Neste 
ponto são imprescindíveis os recursos do CAM. Ainda na plataforma CAD, o modelo 3D é 
convertido em coordenadas para serem enviados a uma máquina CNC (Comando Numérico 
Computadorizado) para a confecção do protótipo, em outras palavras, o modelo 3D é 
exportado num arquivo com uma linguagem compatível com as máquinas CNC de 
prototipagem: coordenadas X, Y e Z. 

Um exemplo deste processo é a conversão do arquivo do modelo sólido 3D em um arquivo de 
coordenadas STL, conforme mostra a Figura 6. 
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Figura 6 – Exemplo de execução
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aumentou enquanto que o tamanho destes componentes diminuiu substancialmente. Hoje, é 
comum falar em placas multilayers (placas com mais de uma camada), exigindo dos 
projetistas novas técnicas, novas ferramentas e novos procedimentos. Seria muito difícil, 
senão impossível, a realização destas novas placas sem o auxílio do CAD. O que antes 
necessitava apenas de uma caneta nanquim e papel vegetal, hoje dá espaço a ferramentas de 
CAD avançadas capazes de fazer as ligações entre os diversos componentes das placas, 
processo conhecido como roteamento, em apenas algumas horas. 

A Figura 7 mostra um exemplo de um lay-out de uma placa de circuito impresso que é 
executado em uma plataforma CAD. 
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Figura 7 – Exemplo de um lay-out de uma placa de circuito impresso 

 de CAD para projetos elétricos apresentam uma abrangência total das etapas 
ento de um projeto de hardware, indo desde a captura de diagramas elétricos 
e dados para prototipagem, passando por simuladores analógicos e digitais, 

, análise de interferência eletromagnética, dentre outros. Com isso o processo 
rodutivo. Além disso, estas ferramentas possibilitam uma grande flexibilidade 
e parâmetros e configurações, além da solução de problemas.  
 de CAD também se fazem presente nas simulações que resultam em um 
de protótipos, reduzindo os custos finais da empresa.  
do projeto de placas de circuito impresso se faz com a geração de dados para 
tilizando-se de ferramentas CAM. Estes sistemas recebem dados vetoriais que 

as máquinas de prototipagem para confecção da placa. Pode-se através destes 
cas com alto grau de confiabilidade. 

alho teve como objetivo apresentar argumentos em favor da desmistificação e 
o uso de ferramentas avançadas de auxílio no desenvolvimento de produtos, 
 importância da utilização destas ferramentas no processo de desenvolvimento 

e produtos eletroeletrônicos. Buscou-se evidenciar as principais vantagens que 
s proporcionam, em que pese o seu alto custo de aquisição. Embora não se 
ido comparações de custo benefício, objetivo de futuros trabalhos, buscou-se 
entes vantagens numa simulação de desenvolvimento de um particular item da 
eletrônica do Pólo Industrial de Manaus – PIM, associada a um Instituto de 
to Tecnológico – GENIUS. 
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Embora uma das maiores barreiras para a aquisição e manutenção de sistemas CAD, CAE e 
CAM seja o alto custo de aquisição as vendas de equipamentos de prototipagem rápida 
cresceram cerca de 60% nos últimos dois anos no Brasil. Em números absolutos, contudo, 
ainda representam pouco para a indústria nacional, em que pese o seu enorme potencial de 
agregar competitividade às organizações utilitárias das ferramentas objeto do presente 
trabalho. 

Conforme se pode salientar, para cada área de utilização do CAD, CAE, CAM deve-se 
estudar as caracterísicas que melhor atendem as espectativas do usuário. Antes da aquisição 
de um sistema computacional deve-se ter claramente equacionados quais são os objetivos e a 
quem são destinados os softwares, ou colocado de outra forma, quem é o usuário final 
(designer, projetista, etc.). Pois uma análise mal realizada pode acarretar num alto 
investimento com pouca utilização que possa trazer um retorno efetivo para a empresa. Como 
reforço de argumentação, deve-se observar que da última década aos dias atuais, a 
concorrência entre os fabricantes de eletroeletrônicos tem crescido vertiginosamente. 
Consequentemente, o tempo médio de vida destes aparelhos tem caido. Daí a necessidade de 
se lançar novos produtos o mais rápido possível no mercado. Mostrou-se que, para tal 
agilidade, os recursos CAD, CAE e CAM são importantes aliados, senão imprescindíveis. 

Mostrou-se que o uso das ferramentas de CAD para projetos elétricos apresenta uma 
abrangência total das etapas de desenvolvimento de um projeto de hardware, indo desde a 
captura de diagramas elétricos até a geração de dados para prototipagem, passando por 
simuladores analógicos e digitais, análise térmica, análise de interferência eletromagnética, 
dentre outros. Com isso o processo se torna mais produtivo. Além disso, estas ferramentas 
possibilitam uma grande flexibilidade nas alterações de parâmetros e configurações, além da 
solução de problemas. As ferramentas de CAD também se fazem presente nas simulações que 
resultam em um número menor de protótipos, reduzindo os custos finais da empresa.  
 

Agradecimentos: Os autores debitam reconhecimentos pelo apoio recebido do Instituto 
Genius e da UNISOL no desenvolvimento dos projetos de desenvolvimento de produtos do 
PEP-UA. 

Referências 

 

BRAZIER, D. & LEONARD, M., Concurrent Engineering: Participating in Better Design. 
Mechanical Engineering, january 1990. 

ULRICH, K.T. & EPPINGER, S.D. Product Design and Development. 2nd ed, McGrawHill, 
New York, p.9. 

FERREIRA, J. & ALVES, N. Desenvolvimento Integrado de Produtos e Ferramentas por 
Metodologias de Engenharia Reversa e Técnicas de Prototipagem Rápida. 3º Congresso 
Brasileiro de Gestão de Desenvolvimento de Produto, Florianópolis, SC, 2001. 

CADESIGN – Prototipagem Rápida: Veja as Novidades. Revista. Ano 8, número 88, p. (20-
25), set, 2002. 

DODGSON, Mark; GANN, David M. & SALTER, Ammon J. The Intensification of 
Innovation. Science and Technology Policy Research, Mantell Building, University of Sussex 
Falmer, Brighton. April 2002. 

*Alunos do Programa de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Amazonas 
PEP-UA 


