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RESUMO

A busca latente pelo aumento da produtividade e da qualidade geral dos produtos industriais forçou o desenvolvimento de instrumentos, tecnologias e processos de auxílio às

indústrias para todas as fazes projetuais. A representação tridimensional consiste uma das principais etapas dos processos industriais e que mais mudanças têm abarcado.

Chave ao que denominam como indústria 4.0, a ‘manufatura virtual’ consiste em uma tendência com vistas a revolucionar os processos industriais dentro do binômio físico/virtual.

A proposta é ofertar ao mercado produtos com qualidade superior (percebida e mensurada), em menos tempo de desenvolvimento e reduzidos custos de produção. Estes

diferenciais singulares no setor aéreo especial devido à importância da vida útil dos produtos. Pois, devido aos elevados custos do produto (e desenvolvimento), espera-se que

uma aeronave tenha relevante vida útil e confiabilidade operacional. Tais aspectos influenciam diretamente no retorno financeiro ao produtor e, não menos, ao operador.

Enquanto o percentual de aplicação da representação 3D virtual alcançava 10,0% na década de 1950, em aviões militares, os índices alcançaram 100% já na década de 1990

para aviões comerciais de grande porte. Dentro dessa temática a pesquisa segue uma metodologia de natureza básica, com abordagem qualitativa e de caráter exploratório, com

o objetivo de melhor compreender como a representação 3D virtual é empregada pelo setor aeronáutico e sua correlação ao processo de ensino em design. Com a pesquisa em

andamento, constata-se, até o momento, que devido à complexidade que envolve o setor aéreo especial, a adoção de sistemas digitais representa um diferencial mercadológico

estratégico do setor como um dos protagonistas na consolidação da indústria centrada na automação, no controle e na tecnologia da informação. Compreender este contexto

representa um desafio e um diferencial na formação de alunos de design e engenharia e do que poderíamos chamar de universidade 4.0.
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