
Otimize os seus
processos com a
tecnologia que
está revolucionando
a Indústria



RetroActivity é uma solução disruptiva e inédita no 
Brasil.

O sistema da Retrocausal reduz significativamente os 
erros no trabalho manual e repetitivo na linha de              
montagem através de monitoramento inteligente.

o futuro da otimização da
linha de montagem manual

RetroActivity:



Sistema RetroActivity

RetroActivity
câmera habilitada para Inteligência Artificial (AI) 

A solução é composta por uma câmera habilitada para 
Inteligência Artificial (AI) que, ao detectar algum erro 
na realização de tarefas de operadores na linha de   
montagem, dispara alertas sonoros e visuais.

O RetroActivity realiza continuamente estudos de 
tempo em processos de montagem, possibilitando 
maior controle e gerenciamento sobre as atividades 
manuais realizadas em uma unidade fabril.

A plataforma atua como “olhos 

extras”, que são treinados para 

auxiliar os operadores durante a 

montagem, reduzindo em até 60% 

os erros na linha de produção.

O RetroActivity observa e coleta dados de 100% das 
montagens efetuadas, eliminando assim o conceito de 
"amostragem" no controle de qualidade do processo de 
produção.

RetroActivity é uma solução disruptiva e inédita no 
Brasil.

O sistema da Retrocausal reduz significativamente os 
erros no trabalho manual e repetitivo na linha de              
montagem através de monitoramento inteligente.



A plataforma RetroActivity constrói automaticamente 
modelos computacionais de uma tarefa de qualquer nível 
de complexidade, como uma atividade de montagem, a 
partir de apenas alguns vídeos demonstrativos gravados 
para fins de treinamento do algoritmo de Inteligência      
Artificial (IA).

Como
funciona

https://www.youtube.com/watch?v=aHrFfwm-ojY


Principais
benefícios

Melhoria contínua Controle de qualidade     



RetroActivity em 5 passos
Instale a
câmera1

Inicie a operação 
para coleta de
dados4

Em algumas horas o algoritmo 
estará treinado e pronto para uso3

2 Programe através
de uma interface
simples e intuitiva

5 Visualize os dados 
consolidados no 
dashboard



2) Licença da solução (Hardware + Software)

www.macnicadhw.com.br

+55 (48) 3225-5052

Entre em contato com a gente:

faleconosco@macnicadhw.com.br
Leia mais: SOLUÇÃO RETROCAUSAL

• Consulte nossa equipe para mais informações.

Condições comerciais

1) Hardware (câmera + PC Industrial) + Software ( licença)

O sistema RetroActivity é composto por 3 itens em cada posto de trabalho

Câmera PC Industrial Software

Imagens utilizadas são meramente ilustrativas

https://blog.macnicadhw.com.br/retrocausal/

