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Resumo: 

Este artigo objetiva apresentar uma revisão bibliográfica sobre os conceitos de 
mecanização, autonomação e automação, procurando diferenciá-los, por meio de um 
levantamento histórico de seu surgimento e evolução, para posterior análise das 
possibilidades de estabelecimento de relações entre eles, uma vez que a literatura que 
designa tais termos revela equívocos conceituais, o trabalho proposto visa contribuir para o 
avanço científico, à medida que aumenta a compreensão dos fenômenos estudados.  
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1. Introdução 

Considerando a evolução da indústria ocorrida no século XX foram verificados 
acontecimentos relevantes no desenvolvimento da Engenharia de Produção, marcando a 
introdução do contínuo das máquinas, dos processos de fabricação e dos sistemas produtivos. 
A partir desta evolução alguns conceitos elaborados e definidos por pesquisadores e autores 
foram sendo alterados ao longo do curso da história. Além disso, com a utilização destes 
conceitos criaram-se métodos ampliados para outros tipos de organizações, como no 
segmento comercial e de serviços. 

Este trabalho tem por objetivo discutir os conceitos de mecanização, autonomação e 
automação a partir de uma revisão bibliográfica de tais termos e avaliar alguns exemplos de 
processos para esclarecer ao leitor as diferentes interpretações designadas para tais conceitos. 

Os conceitos de mecanização, automação e autonomação elaborados e amplamente 
divulgados na literatura relativos a abrangência da área industrial tem designado a 
conceituação de mecanização e automação de forma equivocada. Já o conceito de 
autonomação (Jidoka), mesmo sendo explorado por diferentes autores (como Ohno, 1997), 
ainda é pouco discutido e difundido no setor industrial.  

 
2.Mecanização 
O conceito de mecanização pode ser definido como sendo a utilização da máquina em 
substituição ao trabalho humano ou de animais. A descoberta científica da força elástica do 
vapor de água que desencadeou um processo de renovação da indústria data do século XVIII 
alterando completamente a estrutura dos países onde ela ocorreu. Segundo Scopel (1995), foi 
na Inglaterra, por volta 1760, que as primeiras máquinas movidas por tal energia foram postas 
em funcionamento. As indústrias pioneiras na utilização dessa nova forma de energia foram 
as de fiação, as quais ingressaram, imediatamente, na era da produção em massa. Com o 
advento de novas invenções e de sua divulgação, novos processos de desenvolvimento foram 
surgindo, enquanto a esperança de melhores salários para os trabalhadores e suas famílias era 
eliminada, pois surgiram máquinas com capacidade de produção até 120 vezes maior que as 
fornecidas pelos antigos métodos. O trabalho muscular foi, finalmente, substituído pelo 
trabalho das máquinas (SCOPEL,1995). 
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Posteriormente, energias muito mais poderosas foram postas a serviço do homem como 
motores à explosão e combustão interna que deram continuidade aos desenvolvimentos 
industriais, oportunizando o aproveitamento do trabalho cada vez mais intensamente. 

No processo típico de mecanização é realizada uma transferência de trabalho manual do 
homem para o trabalho mecânico da máquina (GHINATO, 1996). No caso da mecanização, 
tende a não existir uma preocupação formal no repasse das atividades cerebrais realizadas 
pelas pessoas para as máquinas (PASSOS JÚNIOR, 2004). As indústrias modernas têm 
prosperado pelo fato de, gradualmente, transferir o trabalho que era feito por homens para as 
ferramentas e as máquinas. As máquinas hoje manipulam as ferramentas que um dia foram 
operadas pelas mãos dos trabalhadores; a energia do ser humano foi substituída por energia 
elétrica ou geradas por outras fontes (SHINGO, 2005). As grandes dificuldades no período 
pós-mecanização foram relativas à questão da confiabilidade da operação da máquina, devido 
à atenção necessária para a sua operação. O trabalhador responsável pela operação da 
máquina tinha a responsabilidade pela qualidade das peças produzidas, usando de sua 
subjetividade para definir o julgamento se o processo de operação estava condizente com a 
especificação da operação. Shingo (1996) aborda a mecanização como apenas um 
componente dentro da Troca Rápida de Ferramentas (TRF) como uma forma de reduzir o 
tempo de “setup” das máquinas.   

É possível verificar que o processo de mecanização pode ser confundido com o termo 
automação, como revela a afirmação de Coriat (1989): “formas de automatização da produção 
– máquinas previamente reguladas que substituem o trabalho efetuado manualmente – 
existem desde o nascimento da indústria”. Ao realizar esta citação, Coriat recai sobre um erro 
comum ao equivocadamente usar o conceito de automatização ao invés de mecanização. O 
autor, ao definir que as máquinas que processam o trabalho que antes fora executado 
manualmente indica um exemplo de automatização está na realidade fazendo referência a um 
processo mecanizado. 

 
3.Autonomação 

A autonomação, um dos conceitos que sustenta a o Sistema Toyota de Produção (STP) não 
pode ser discutido sem antes realizarmos uma breve explanação histórica do STP. Toyoda 
Sakichi em 1926 desenvolve na Toyoda Têxtil uma máquina de tear auto-ativado, que parava 
o processo sempre que um fio do tear se rompesse ou finalizasse o fio da trama. A partir desta 
inovação a operação da máquina dispensava a atenção constante do operador durante o 
processo, viabilizando a supervisão simultânea de diversas máquinas (Ghinato, 1996). 

Quebra-se neste momento a lógica Taylorista de “um homem/um posto/uma tarefa”. Por meio 
desta inovação um operador de máquina seria capaz de operar simultaneamente várias 
máquinas. A partir desta lógica, o Engenheiro Taiichi Ohno desenvolveu o STP, formalizando 
o termo autonomação como “a automação com toque humano”. O termo autonomação é 
definido por Shingo (1996) como pré-automação, uma vez que somente a correção do 
problema é deixada a cargo do operador. No Japão, a separação do homem e da máquina 
iniciou em meados dos anos 20, devido à intensificação da mecanização e, com o aumento da 
confiabilidade das máquinas, possibilitando o uso efetivo dos recursos humanos para operar 
de forma simultânea várias máquinas. Shingo (1998) defende que a autonomação é o estágio 
anterior à automação total.  A contribuição da autonomação pode ser amplamente discutida, 
segundo é sugerido por Shingo (1998), entre a automação do processamento (operações 
manuais) e de controle (operações mentais). 

A autonomação, descrita no contexto histórico por Ohno e Shingo é reconhecida dentro do 
Sistema Toyota de Produção (STP), como a idéia principal da possibilidade de um operador 
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ter a condição de trabalhar em várias máquinas ao mesmo tempo, sendo que o processo pode 
ser interrompido a qualquer momento após a detecção de uma anomalia ou da finalização de 
um processo. Analisando as considerações é necessário elaborar distinções para reconhecer as 
diferenças entre as operações manuais e operações mentais, conforme está explicitado no 
quadro 1. 

Pesquisadores como Gounet(1992) criticam a autonomação por intensificar o trabalho 
humano, onde primeiramente, o operário ocupa-se mais tempo de suas tarefas, e com mais 
intensidade; em segundo lugar, agrega-se às suas tarefas de produção outras operações, de 
controle de qualidade, manutenção dos equipamentos, limpeza no local de trabalho; o 
operário realiza um trabalho já não apenas manual, mas também mental. Em função disso, a 
gestão de tais aparelhos é transformado na relação um homem-uma máquina para uma equipe-
um sistema, sendo que é um conjunto de homens que assume a responsabilidade pelo 
funcionamento de um grupo de máquinas.  

Quadro 1. Diferenças entre operações manuais e mentais propostas pelo STP. 
Operações Manuais Operações Mentais 
Operações Principais Folgas Marginais 

 
Operações Essenciais 

 
Operações Auxiliares Método Toyota 

Tipo 
 
 
 
 

 
 
Estágio 

Corte Alimentação Instalação/Remoção Operação 
de 

Interruptor 

Detecção de 
Anormalidade 

Disposição de 
Anormalidade 

1 Operação 
Manual 

Trabalhador Trabalhador Trabalhador Trabalhador Trabalhador Trabalhador 

2 Alimentação 
manual, corte 
automático 

Máquina Trabalhador Trabalhador Trabalhador Trabalhador Trabalhador 

3 Alimentação 
automática, 
corte 
automático 

Máquina Trabalhador Trabalhador Trabalhador Máquina que 
pára 
automaticamente 
(trabalhador que 
supervisiona 
mais que uma 
máquina) 

Trabalhador 

4 Semi-
automação 

Máquina Máquina Máquina Máquina Máquina 
(trabalhador 
supervisiona 
mais que uma 
máquina) 

Trabalhador 

5 Autonomação Máquina Máquina Máquina Máquina Máquina 
(automação com 
toque humano) 

Trabalhador 

6 Automação 
real 

Máquina Máquina Máquina Máquina Máquina Máquina 

Fonte: Adaptado de Shingo (1998). 
 
4.Automação 

A automação pode ser definida como um desenvolvimento posterior à mecanização onde um 
sistema em que os processos operacionais em fábricas são controlados e executados por meio 
de dispositivos mecânicos ou eletrônicos, substituindo o trabalho humano (Houaiss, 2004). 
Para Black (1998), o conceito de automação é definido como a técnica de tornar um processo 
ou sistema automático e refere-se tanto a serviços executados como a produtos fabricados 
automaticamente e às tarefas de intercâmbio de informações.  
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Desde 1945, muitas das novas invenções e desenvolvimentos tem contribuído 
significativamente para a tecnologia da automação. Del Harder, cunhou a palavra automação 
por volta de 1946, em referência a alguns dispositivos automáticos que a Ford Motor 
Company havia desenvolvido para suas linhas de produção (GROOVER, 2001). 

A partir do desenvolvimento da microeletrônica nos anos 50 e da ascensão da informática, foi 
possível que os processos de mecanização desenvolvidos pudessem receber novos 
agregadores para o melhoramento dos processos de fabricação, introduzindo assim que os 
processos ditos mecanizados tornam-se a partir destas novas tecnologias descobertas como 
processos com automação.  

Já para Santos (1979), os conceitos de automatização e automação são diferenciados onde 
automatização está indissoluvelmente ligado à sugestão de movimento automático, repetitivo, 
mecânico e é, portanto sinônimo de mecanização, isto é, um mecanismo de ação cega, sem 
correção. Já a automação, por sua vez, é qualquer coisa de muito diferente; é um conjunto de 
técnicas através das quais se constroem sistemas ativos capazes de atuar com uma eficiência 
ótima pelo uso de informações recebidas do meio sobre o qual atuam. Com base nas 
informações, o sistema calcula a ação corretiva mais apropriada. Perante este argumento, mais 
uma vez é verificado que existe uma interpretação errônea para o conceito de mecanização, 
sendo confundido agora com o fenômeno da automatização. Já para o conceito de automação 
citado por Santos (1979) seria adaptado ao fenômeno da autonomação verificado 
anteriormente. 

Segundo Groover (2001), automação pode ser definida com uma tecnologia preocupada com 
a aplicação de mecânica, eletrônica e sistemas baseados em computadores para operar e 
controlar uma produção. Os elementos automatizados de um sistema de produção podem ser 
separados em duas categorias: (a) automação do sistema de manufatura em uma fábrica e (b) 
computadorização do sistema de suporte a manufatura. Os sistemas de manufatura 
automatizados podem ainda ser classificados em três tipos básicos: automação fixa, 
automação programável e automação flexível.  

Nas várias linhas discorridas pelos autores citados há uma verificação de correlação dos 
conceitos de mecanização e de automação. As novas invenções e novas tecnologias 
possibilitaram a evolução das máquinas até então puramente mecanizadas. Com esse avanço 
as máquinas assumiram níveis mais elevados de trabalho, diminuindo a ação humana e 
introduzindo vários níveis de classificação de automação. Black (1998), separa os níveis de 
automação conforme o grau de atributos realizados pela máquina, conforme quadro 2. Quanto 
mais atributos humanos são realizados pela máquina, maior é o seu “grau de automatismo”.  

A automação para Antunes Junior (1996) é referenciada a quatro áreas: automação de 
máquinas para processamento, da movimentação de materiais, dos controles e do projeto, 
sendo que a fusão do processamento e dos controles, é onde existe um grande campo de 
avanço para se desenvolver. Uma outra abordagem segundo Antunes Júnior (1998) sustenta 
que a automação será utilizada finalmente para completar a integração do STP a partir de uma 
operação automatizada. Do ponto de vista do Mecanismo da Função Produção proposto pelo 
STP, o importante é melhorar o fluxo do objeto no tempo e no espaço, melhorando assim a 
função processo, ou seja, a lógica da automação deve ser visualizada como uma atividade 
meio para melhorar sua integração e sua flexibilização em um processo produtivo. 

Para Coriat (1989), o termo automação é expandido a novos campos de aplicação, tais como 
tarefas de escritório para a gestão da contabilidade, dos estoques, do pessoal e das contas 
permitindo no que se refere às fábricas, um salto, principalmente nas indústrias de processo 
contínuo. 
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Quadro 2. Graus de Automação classificados por Black (1998). 
Graus de 
Automação 

Atributo humano substituído 

A(0) Nenhum: alavanca, chave de fenda, roldana, cunha 
A(1) Energia: músculos substituídos 
A(2) Destreza: auto-alimentação 
A(3) Diligência: sem realiamentação 
A(4) Julgamento: realiamentação posicional 
A(5) Avaliação: controle adaptativo, análise dedutiva; 

realimantação do processo. 
A(6) Aprendizado: pela experiência 
A(7) Raciocínio: apresentam intuição; relaciona causas e 

efeitos 
A(8) Criatividade: realiza projetos sem auxílio 
A(9) Dominância: supermáquinas; comanda outras. 

Fonte: Adaptado de Black (1998). 
 
5. Mecanização x Autonomação x Automação  

Ressalta-se a importância da análise realizada no quadro 3, onde sistematicamente estão 
representadas os aspectos relevantes e os aspectos restritivos dos conceitos abordados no 
presente artigo. 

Quadro 3. Relação entre os termos mecanização, autonomação e automação. 
Mecanização Autonomação Automação 

Operador acompanha e realiza 
parte do processo 

Operador com controle restrito a 
comandos. Operador de máquina 
opera simultaneamente várias 
máquinas 

Controle realizado pela máquina 
com acompanhamento do operador 

Não existência de preocupação 
formal no repasse das atividades 
cerebrais realizadas pelas pessoas 
para as máquinas 

Máquinas são providas de uma 
função de cérebro humano, ou seja, 
a capacidade de detectar 
anormalidades de forma autônoma 

Máquinas automatizadas não estão 
dotadas de cérebro humano. 

A Responsabilidade pela qualidade 
das peças produzidas pela máquina 
é do operador 

Controle autônomo de qualidade, 
defeitos e quantidades em um 
processo. As causas dos defeitos 
são investigadas imediatamente, e 
uma ação corretiva é implementada 

O sistema calcula a ação corretiva 
mais apropriada 

Considerado um componente 
dentro da Troca Rápida de 
Ferramentas como forma de 
reduzir o “setup”das máquinas 

 Utilizada para completar a 
integração do STP a partir de uma 
operação automatizada. 

 Produtos flexíveis, de baixo custo e 
qualidade superior  

Atividade meio para melhorar a 
integração e a flexibilização em um 
processo produtivo 

 Recursos são minimizados: 
materiais e trabalhadores mínimos 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

6. Aspectos econômicos da autonomação no Sistema Toyota de Produção 

O eixo central do Sistema Toyota de produção quando se refere, a pré-automação ou 
autonomação, é o resultado da soma das funções manuais humanas com as funções mentais, 
transportadas para as máquinas. Pode ser dito que é a forma sistematizada dessa transferência. 
Custos de mão-de-obra extremamente baixos podem ser o resultado da adoção da pré-
automação. A razão disso é que sob condições normais não há necessidade de manter-se um 
operador ao lado da máquina.  O único momento em que se requer um trabalhador é quando a 
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máquina dá sinal de irregularidade. A longo prazo, esse método contribui para a redução dos 
custos de mão-de-obra (SHINGO, 1996).  

Shingo também destaca que para melhorar as operações, o Sistema Toyota de Produção dá 
ênfase nas reduções de custo da força de trabalho. A razão para isso é fácil de compreender: 
por um determinado período de tempo, a perda será de 5 vezes maior com trabalhadores 
ociosos do que com máquinas ociosas. Além disso, a Toyota percebeu que não importa quão 
baixas sejam as taxas de operação dos equipamentos porque, para os propósitos de redução de 
custo, era muito mais eficaz concentrar-se nos custos da mão-de-obra humana. Deve-se 
entender claramente este ponto e tê-lo em mente; do contrário, a interpretação do exato papel 
desempenhado pela redução do custo das operações manuais no Sistema Toyota de Produção 
será feita de forma equivocada. 

Para Passos Junior (2004), do ponto de vista empresarial, pode-se dizer que a importância do tema 
relaciona-se com os benefícios objetivos que as empresas podem obter, do prisma econômico-
financeiro e social, com a utilização da Autonomação. O conceito de Autonomação colocado em 
prática na Toyota tem como objetivos atuar no sentido da redução dos custos de fabricação 
envolvidos e a garantia da qualidade dos produtos elaborados na Empresa.  

Na Toyota, particularmente no Japão, a Autonomação é importante devido ao fato de que o custo 
horário da mão de obra é elevado em relação à depreciação horária do equipamento. Contudo no 
Brasil esta relação deve ser estudada com mais cuidado, pois a relação entre o custo horário da 
mão-de-obra e a depreciação horária dos equipamentos é bem distinta, tendendo a inverter-se do 
prisma dos valores envolvidos. Só este fato sugere a necessidade de elaborar uma reflexão crítica 
sobre a maneira mais adequada de colocar em prática o conceito de autonomação, tendo em vista 
a existência de realidades locais distintas no que tange ao custo dos fatores de produção 
envolvidos (PASSOS JUNIOR,2004).  

É importante destacar que a Autonomação um dos pilares que sustenta o Sistema Toyota de 
Produção proposto por Taiichi Ohno possui diferenças distintas quando observados os fatores de 
produção – pessoas (trabalho vivo) e máquina (trabalho morto) comparando-se os países Japão e 
Brasil. Para citar um exemplo, pode-se dizer que, na Indústria Metal-Mecânica da atualidade que 
o custo horário de pessoal no Japão é aproximadamente 10 vezes maior do que o custo horário das 
máquinas. Isto justifica a preocupação de Taiichi Ohno de utilizar o conceito de força minimizada 
de trabalho. No entanto no Brasil, o custo horário das pessoas representa de 1 a 2 vezes o custo 
horário das máquinas (PANTALEÃO, 2003).   

Sob o ponto de vista da análise econômica é possível dizer ainda que “a essência da Autonomação 
é que o trabalho a ser realizado não pode ser separado da noção de rentabilidade”, na medida em 
que “um sistema de autonomação não obtêm êxito a não ser que permita a obtenção de benefícios 
econômicos” (SHIMBUM, 1993, pg. 04).  

7. Considerações finais 

O objetivo deste trabalho foi estudar e permitir a correta interpretação dos conceitos 
relacionados à mecanização, autonomação e automação ao mesmo tempo em que foram 
relacionadas revisões bibliográficas que possibilitaram a correta compreensão destes 
fenômenos. Foram analisados também erros conceituais verificados em bibliografias e 
demonstrados que existem várias lacunas em nível de interpretação conceitual pela 
bibliografia até aqui estudada.  

A análise também permitiu demonstrar o grau de relacionamento dos conceitos abordados 
propiciando uma avaliação no que tange a abordagem de Shingo (1998) e de Black (1998). 
Abre-se assim um campo de pesquisa para relacionar ainda exemplos de equipamentos que se 
encaixam, nos diferentes níveis de complexidade relativos aos estágios de operações. É 
importante salientar que autonomação representa uma redução considerável em relação a 
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automação, considerando-se os aspectos do baixo custo dos produtos e da garantia da 
qualidade. 

Sob o ponto de vista da utilização e implantação da Autonomação, parece coerente analisar os 
custos relativos dos fatores de produção contemplado com a Maximização da Utilização dos 
Ativos. Pode-se dizer também que devido as realidades econômicas diferenciadas, existe a 
necessidade de se elaborar caminhos diferentes para a implantação da Autonomação em 
empresas industriais.   

Segundo Passos Junior (2004), a concepção e os aspectos gerais da implantação do pilar 
autonomação devem ser pensados em termos do longo prazo. No entanto, no que tange as 
implantações ligadas a Autonomação "deve-se proceder em pequenos passos, realizando um 
conjunto pequeno de ações de cada vez" (SHIMBUM, 1993). Ou seja, metodologias baseadas em 
melhorias contínuas e progressivas baseadas no ´Kaizeń são desejáveis para aprofundar e 
sistematizar a implantação do pilar autonomação na empresa. Assim, pode-se dizer que: "a 
autonomação é inconcebível sem melhorias contínuas" (SHIMBUM, 1993, pg. 44). 

Por fim, os autores identificaram que, por mais que se busquem dados históricos para 
formação conceitual no intuito de estabelecer uma diferenciação entre os três conceitos, ainda 
haverá alguns aspectos a serem estudados e analisados.Como este trabalho não se configura 
em exaustivo, a aplicação prática do levantamento realizado, por necessitar de 
aprofundamento é assunto para o próximo artigo. 
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