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Como iniciar a indústria 4.0 na sua empresa

 Se você está se sentindo um pouco confuso  
com a Indústria 4.0 e até um pouco apreensivo 
com sua falta de progresso e o alto custo de um 
projeto, não se sinta só. A indústria 4.0 ainda 
está tomando forma no Brasil, e muitos 
empreendedores estão sem saber por onde 
começar as mudanças dessa grandeza na 
fábrica. 

 Com mais de 20 anos de experiência em 
implementar inovações em indústrias, já 
ouvimos todos os clássicos argumentos como 
“É muito caro” “Meus funcionários não vão 
aderir” “Isso só funciona em país de primeiro 
mundo” “Não tenho tempo”.



Mas, quais são as 
tecnologias habilitadoras 
da Indústria 4.0?

 São medos comuns e naturais ao encarar 
uma mudança, de fato toda mudança gera um 
desconforto, mas esperamos que ao ler esse 
ebook, você aos poucos entenda que a indústria 
4.0 vai muito além de comprar produtos. É sobre 
soluções integradas e inteligentes, que estão 
diretamente conectadas com o seu objetivo 
estratégico. São investimentos que vão elevar a 
qualidade e produtividade da produção, mas 
também uma nova mentalidade a ser absorvida 
por todos da sua fábrica.
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 Nos últimos 100 anos, houve quatro grandes 
tendências tecnológicas que revolucionaram a 
indústria e a manufatura. A primeira foi a 
combinação de mecanização com vapor e água. 
A segunda juntou produção em massa e 
eletricidade. A terceira foi o surgimento de 
sistemas eletrônicos e de tecnologia da 
informação e, com eles, a automação.
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Agora estamos na quarta era do desenvolvimento, chamada Indústria 4.0. A Indústria 4.0 refere-se à 
quarta revolução industrial, que conecta máquinas, pessoas e ativos físicos em um ecossistema digital 
integrado. Esse sistema gera, analisa e comunica dados, com o intuito de tomar medidas com 
autonomia, ou seja, sem a necessidade de intervenção humana.
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Manufatura aditiva
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Também conhecida como impressão em 3D, este pilar envolve 
a produção de peças a partir de camadas sobrepostas de 
material, para se obter um modelo 3D. Esta estratégia pode ser 
utilizada para criar produtos personalizados que oferecem 
vantagens de construção e desenhos complexos, além de 
agilidade na aprovação de conceitos.

A utilização de ferramentas de simulação proporciona uma 
visão do mundo físico construída no ambiente virtual. Essas 
simulações vão levar dados em tempo real para espelhar o 
mundo físico em um modelo virtual, que pode incluir 
máquinas, produtos e seres humanos.

Realidade Virtual

Utilizando os recursos deste pilar, é possível, por exemplo, 
enviar instruções de montagem via celular para o 
desenvolvimento de peças de protótipo e utilizar óculos de 
realidade aumentada para a gestão e operação de 
determinadas máquinas, melhorando procedimentos de 
trabalho. Também pode ser usado para assistência técnica 
remota 

Realidade Aumentada

Nuvem
O número de tarefas relacionadas à produção de bens e 
serviços na indústria tem crescido cada vez mais, demandando 
o uso de aplicativos e dados compartilhados entre diferentes 
localidades e sistemas para além dos limites dos servidores de 
uma empresa. A computação em nuvem fornece recursos que 
refletem em uma importante redução de custo, tempo e 
eficiência na execução destas tarefas

A internet das coisas (em inglês, IoT – Internet of Things) 
consiste na conexão entre rede de objetos físicos, ambientes, 
veículos e máquinas por meio de dispositivos eletrônicos 
embarcados, permitindo uma coleta e troca de informações 
mais rápida e efetiva. Na indústria de produtos e serviços, a IoT 
representa a integração de tecnologias que antes não estavam 
conectadas e que agora estão interligadas por meio de uma 
rede.

Internet industrial ou IoT



Robôs
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Ao incorporar robôs inteligentes aos processos da Indústria, o 
setor ganha em desempenho e disponibilidade, deixando a 
execução de tarefas de produção logísticas e repetitivas a 
cargo das máquinas. Além de reduzir os custos, estes robôs 
representam um importante aumento na produção. Os 
primeiros robôs surgiram com a necessidade de aprimorar e 
dispensar tarefas repetitivas, mas eles estão se tornando mais 
autônomos, flexíveis e cooperativos

A indústria do futuro demanda que todas as áreas da empresa 
estejam conectadas, tanto as redes corporativas (TI) quanto as 
de automação e operacionais (TA). Desta forma, é fundamental 
que as empresas contem com sistemas de cibersegurança 
robustos para proteger sistemas e informações de possíveis 
ameaças e falhas que podem causar transtornos na produção.

Segurança cibernética

Integração de sistemas
Atualmente, nem todos os sistemas são totalmente 
integrados, faltando uma coesão entre empresa-clientes e até 
mesmo o processo de produção de uma indústria carece de 
uma integração plena. A indústria 4.0 propõe uma melhor 
harmonia entre todos que façam parte do ecossistema, 
garantindo uma gestão integral de experiência para que 
cadeias de valor sejam realmente automatizadas.

Big Data é um conjunto de dados com grande volume, que 
chegam com uma velocidade cada vez maior e cada vez mais 
variados. Através de software, esta organização de dados 
contribui para a realização de análises extremamente 
complexas e completas. Devido a sua amplitude, as decisões 
podem ser tomadas de forma inteligente. Na manufatura, a 
utilização de Big Data surgiu há pouco tempo. Em resumo, ela 
otimiza a qualidade da produção, economiza energia e melhora 
o serviço dos equipamentos. 

Bigdata



 A primeira etapa de uma implementação de 
um projeto da indústria 4.0 é a identificação dos 
pontos problemáticos específicos a serem 
tratados em seu processo de fabricação atual.

 A primeira etapa da abordagem envolve a 
identificação e compreensão dos problemas 
operacionais que eles enfrentam 
constantemente. Quais são os problemas 
operacionais que a Indústria 4.0 aborda? 
Existem objetivos de negócios exclusivos ou 
demandas do cliente que exigem medições 
rigorosas? 

Por onde começar?

Etapa 01: Definir os objetivos do 
negócio

 A próxima etapa envolve a formulação de um 
plano para executar um projeto de teste. 
Durante o teste, o objetivo é alcançar a 
otimização feita por meio de melhorias manuais 
no processo com base nos resultados da 
análise.
 A quantificação desses ganhos é um 
indicador chave (na fase de validação) para 
saber se o estudo deve ser expandido de forma 
mais ampla. 

Etapa 02: Criação de um protótipo
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 Métricas claras então precisam ser decididas 
para servir como linhas de base para 
comparação.



 Depois que o projeto estiver funcionando, as 
descobertas do teste podem ser quantificadas e 
validadas para aprovação da gestão. 

Etapa 03: Validando as descobertas  Os dados coletados por sensores do 
maquinário piloto podem ser usados para 
identificar áreas de ineficiência ou problemas 
que podem potencialmente levar a erros mais 
sérios.
 
 Os participantes podem aplicar essas 
informações para definir melhorias de processo 
e reduzir o desperdício. Essas melhorias devem 
então ser implementadas no chão de fábrica 
para outra rodada de coleta e validação de 
dados.  Usando a linha de base definida na fase 
de objetivos de negócios, as equipes podem 
conduzir uma análise completa do novo status e 
situação em comparação com o benchmark. 
Referindo-se aos principais problemas 
identificados pelas operações de manufatura, 
algumas métricas potenciais incluem:
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Benefícios Métricas sugeridas

Qualidade melhorada Unidades defeituosas

Redução de custo

Identificar fonte dos defeitos 
(Máquina, processo ou operador)

Eficiência melhorada

Proporção de unidades defeituosas

Taxa de defeitos 
(para testar o custo de má qualidade)

Custo da energia

Custo da mão de obra

Volume de produção

Mão de obra requerida

Produtividade

Identificando fonte dos atrasos
(Máquina ineficiente ou defeituosa, 
processo ou operador)

 Depois que as equipes verificaram os dados e 
os casos de uso, o POC (prova de conceito) pode 
ser considerado um sucesso se atender aos 
objetivos do projeto. Agora que o sistema 
funciona para o conjunto piloto de sensores e 
dispositivos, a próxima etapa é estender a 
configuração para mais máquinas e linhas.

 Nesta etapa, a escala de complexidade do 
sistema pode aumentar drasticamente, por isso 
é importante que o cliente tenha um parceiro 
confiável nesse processo. 

Etapa 4: Replicação de casos de 
sucesso
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Entenda como a pré usinagem acelera a produtividade

 Este parceiro pode trabalhar com o cliente 
para criar uma visão holística de implementação 
da Indústria 4.0, projetada para atender a 
objetivos e métricas expandidos e implantada 
em uma abordagem em fases para que as 
operações não sejam interrompidas. 

 O projeto inicial pode ter funcionado bem 
com alguns sistemas conectados, mas e se a 
nova implementação expandida aumentar isso 
para centenas ou milhares? Também pode haver 
mais tipos de dados coletados, desde 
configurações simples de temperatura ou 
torque até dados como localização, umidade ou 
luz.
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 Depois de criar e testar o projeto, é hora de 
partir para a etapa final. Aqui, o objetivo é obter 
mais eficiência e visibilidade, expandindo os 
sistemas conectados da Indústria 4.0 fora da 
fábrica para o ecossistema mais amplo ou seja 
envolver fornecedores, clientes e até mesmo 
concorrentes.

Etapa 5: Conduzir um lançamento 
geral

Pontos atenção

 A ideia do setor 4.0 é combinar pessoas, 
processos e tecnologia de maneira 
transparente, por isso é importante integrá-los 
em um ritmo que não sobrecarregue seus 
funcionários. Para começar, realize uma 
avaliação de prontidão que identifique 
oportunidades para tecnologias simples, 
acessíveis e eficazes da Indústria 4.0. Depois de 
identificar essas oportunidades, priorize-as com 
base nas necessidades e nos custos dos 
negócios, para não tentar executar muitas novas 
iniciativas ao mesmo tempo. 

1. Um passo de cada vez
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 Muitos de nossos clientes começam pelo 
monitoramento de máquinas e manutenção 
preventiva, que são ações bem simples de 
serem feitas. Aos poucos evoluem para a 
automação de processos e aplicação de IoT 
(Internet das coisas) que são projetos bem 
estabelecidos nas indústrias. É necessário 
começar por onde está a sua dor. 

2. Utilização dos dados é a chave

  Dados sobre o processo de produção e o 
estado de um produto são reunidos e avaliados. 
A análise de dados fornece informações sobre 
como um produto pode ser fabricado com mais 
eficiência.

  Ainda mais importante: A análise dos dados 
é a base para modelos de negócios e serviços 
completamente novos. Por exemplo, o cliente 
que possui o monitoramento online das suas 
máquinas pode utilizar serviços de manutenção 
preditivamente. Decisões como a substituição 
de um spindle ou até mesmo a compra de um 
novo equipamento serão mais assertivas com 
base em dados bem compilados sobre a 
produção.
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 Pesquisa realizada pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) em 2018, mostrou 
que 73% das grandes empresas se encontram 
na indústria 4.0, ainda que em fase inicial de 
implantação de tecnologias. 

 Estar preparado para esse crescimento e 
novo momento é essencial. A indústria 4.0 pede 
soluções inovadoras não somente em termos 
tecnológicos, mas de gestão, processos e ideias. 
Por isso, olhar para esse cenário de forma 
holística é o passo mais importante para 
contribuir para esse desenvolvimento. Hoje, a 
indústria pede soluções diferenciadas de 
mercado, que promovam a geração de negócios, 
mas também networking, capacitação e 
soluções inovadoras e tecnológicas em um 
contexto 360º, envolvendo tanto os ambientes 
físicos quantos os digitais.

A minha indústria 4.0



www.grupoalltech.com.br

Caxias do Sul
+55 54 3027-9300
Rua José Michelon, 464
São José - Caxias do Sul/RS

Joinville
+55 47 3029-8300
Rua Dona Francisca, 8300 – 
Bloco 2 – Módulo C e D 
Zona Industrial - Joinville/SC

contato@grupoalltech.com.br

Esse conteúdo tirou suas dúvidas?

 Quase 20 anos de atuação, nossas empresas 
oferecem soluções integradas para o mercado de 
usinagem, desde a comercialização de ferramentas 
de corte,  máquinas operatrizes de das melhores 
marcas internacionais e assistência técnica. 

Quem somos
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