
Visionary+Expertise+Know-how = One   thousand columns of Switchgears per month  

Visionary (Visão de futuro)
Mil colunas para quadros elétricos de baixa e média tensão preparadas por mês com gerenciamento 
centralizado e fabricação/entrega distribuída eliminando as tarefas repetitivas e melhorando a 
qualidade de vida dos membros da equipe.

Expertise (experiência profissional)
Vinte anos trabalhando com os principais fornecedores de quadros elétricos do mundo sempre 
automatizando a documentação técnica com aumento de produtividade na fábrica.

Know-how (conhecimento e técnica)
Paixão por programação de computadores especializado em automatizar softwares de CAD/CAE 
resultando em mais eficiência aos projetistas e diminuindo o tempo de fabricação e entrega de 
painéis elétricos (Lead time).

Resultado
A iCAD desenvolveu nos últimos dezessete anos um sistema de inteligência artificial para gerar 
toda documentação para orçamento/aprovação/fabricação/entrega de quadros elétricos com as 
seguintes características:

• Robusto - Processa toda documentação de uma só vez.
• Auto-alimentado - Folhas de dados preparadas com os produtos globais preenchidas pela

força de vendas ou mesmo pelo cliente final e enviadas ao servidor central de forma segura 
para solicitar a geração da documentação em até uma hora.

• Escalável - Atualmente o sistema comporta múltiplas solicitações simultâneas entregando
até mil colunas por hora com possibilidade imensurável de aumentar essa capacidade com 
pouco investimento em equipamentos de informática.

• Alta performance - Em apenas 20 minutos todos os cadernos e todas as possíveis alterações 
são atualizadas e disponibilizadas.

• Segurança dos dados - O sistema foi desenvolvido com controle de acesso de quem e qual 
dispositivo pode solicitar documentação com registro de todas as transações evitando acesso 
indevido de informações sensíveis.

Metodologia para desenvolver e aperfeiçoar o sistema
Entres os anos 2001 e 2017 participamos de muitos projetos importantes de fornecimento de 
quadros elétricos, principalmente para o mercado brasileiro, mas também para a América Latina e 
um pouco para Europa acumulando milhares de colunas de baixa e média tensão fabricadas nesse 
período.
Utilizamos estes projetos como laboratório para desenvolver processos e sistemas para automatizar 
o gerenciamento da documentação sempre alcançando melhorias e acumulando vários casos de 
sucesso e assim consolidando o sistema.
Fornecemos documentação no Brasil para Siemens, ABB, EATON, WEG, Schneider Electric e 
Rockwell Automation atendendo os setores de siderurgia, alimentos, mineração, óleo e gás, saúde, 
papel e celulose, cimento, transportes, renováveis, portos, hidrelétricas, naval, etc.
Alguns dos clientes finais foram Cargill, Masisa, Louis Dreyfus, Petrobras, VALE, CSN, Usiminas, 
Suzano, Klabin, CMPC, Voith, International Paper, Fíbria, Porto de Suape, Lirquen, Metrô de São 
Paulo, Metrô de Salvador, Enerpeixe, Usina de Belo Monte e Transpetro.



Diferencial
O sistema "faz" e não somente "auxilia" a fazer a documentação.
Imagine regenerar 15.000 paginas de 1.000 colunas em somente uma hora. Mesmo se valendo dos 
melhores sistemas e tecnologias convencionais, seria necessário muitos projetistas e mesmo assim 
não conseguiriam manter atualizações com 1 hora de prazo constantemente.
Outro diferencial importante é a efetividade da documentação sem instruções para circuitos, 
representando de forma virtual a montagem real do painel colaborando com possíveis questões 
jurídicas sobre a responsabilidade do produto final.

Funcionamento
O cliente final ou os vendedores espalhados pelo mundo preenchem as folhas de dados universais e 
o servidor de documentação atende todos simultaneamente entregando até 1000 colunas por hora 
em diversos idiomas 24 horas por dia o ano todo.

Vantagens

1. Não é mais necessário gerenciar uma infinidade de típicos de circuitos elétricos (macros) e 
várias páginas estáticas difíceis de modificar em projetos reais.

2. Alta qualidade das informações a qualquer momento.
3. Maior sinergia entre as pessoas envolvidas no negócio.
4. Custo competitivo e previsibilidade do valor final de engenharia.
5. Ausência de aditivos para revisões.
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