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IoT (Internet of Things) – M2M (Machine to Machine) - Indústria 4.0

Alteração Inovadora do conceito de um Produto ate a produção industrial. 
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Engineering
Product Definition & Development

Digital Product CreationDigital Product CreationDigital Product CreationDigital Product Creation
� CAD, CAE, CAM & CAD, CAE, CAM & CAD, CAE, CAM & CAD, CAE, CAM & DMU , PLM , FEA Pre/Post PrecessorDMU , PLM , FEA Pre/Post PrecessorDMU , PLM , FEA Pre/Post PrecessorDMU , PLM , FEA Pre/Post Precessor

� PDM , CAPP , CAT , CIM PDM , CAPP , CAT , CIM PDM , CAPP , CAT , CIM PDM , CAPP , CAT , CIM 

� Digital Mock-Up.

� CATIA / NX  /  Microstation / Intergraph / Microstation 
VOBESVOBESVOBESVOBES / LCABLE / MENTOR GRAPHICS/ LCABLE / MENTOR GRAPHICS/ LCABLE / MENTOR GRAPHICS/ LCABLE / MENTOR GRAPHICS

ElectronicElectronicElectronicElectronic Data ExchangeData ExchangeData ExchangeData Exchange

Embedded SystemsEmbedded SystemsEmbedded SystemsEmbedded Systems
ImageMaster ECM Product Suite:ImageMaster ECM Product Suite:ImageMaster ECM Product Suite:ImageMaster ECM Product Suite: Electronic Document/Content Management System for  digital 

capturing, archiving and standardized 

ZGDOK:ZGDOK:ZGDOK:ZGDOK: Document Management Systems 

InCar Engineering SolutionsInCar Engineering SolutionsInCar Engineering SolutionsInCar Engineering Solutions
EngineeringEngineeringEngineeringEngineering

Product Definition & Development

� BPM (business Process Management)BPM (business Process Management)BPM (business Process Management)BPM (business Process Management)

� Process mapping and Analysis;

� Process Development and Improvent

•Structures Durability Analysis
•Linear Static Analysis
•Non-Linear Analysis
•Thermo-elastic Analysis

•Damped (Complex) Modes Analysis
•Dynamic (Frequency Response/Harmonic Analysis
•Fatigue Analysis
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Definição da plataforma Industrie 4.0

O termo "Industrie 4.0" representa a quarta revolução industrial, uma nova etapa na organização e 

controle de toda a cadeia de valor ao longo do ciclo de vida dos produtos. Este ciclo está focado nos 
pedidos cada vez mais especializados dos clientes e inclui, a ordem, o desenvolvimento e a 
produção, a entrega de um produto ao consumidor e até a sua reciclagem, incluindo os serviços 

associados.

A disponibilidade de todas as informações relevantes em tempo real, através da conexão de todas as 
instâncias envolvidas na criação de valor, juntamente com a capacidade de obter o fluxo de dados ideal 
a partir dos dados a qualquer momento. A conexão de pessoas, objetos e sistemas dá origem a 
redes dinâmicas de criação de valor entre empresas, optimizadas em tempo real e auto 
organizadas que podem ser otimizadas de acordo com uma variedade de critérios, incluindo custos, 
disponibilidade e consumo de recursos
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Digitalização, Digitalização, Digitalização, Digitalização, IoTIoTIoTIoT----Internet Internet Internet Internet das Coisas , a indústria 4.0, das Coisas , a indústria 4.0, das Coisas , a indústria 4.0, das Coisas , a indústria 4.0, M2M M2M M2M M2M –––– Machine to Machine, Machine to Machine, Machine to Machine, Machine to Machine, 

são são são são questões que dominam questões que dominam questões que dominam questões que dominam o debate o debate o debate o debate sobre o futuro das indústrias tradicionais sobre o futuro das indústrias tradicionais sobre o futuro das indústrias tradicionais sobre o futuro das indústrias tradicionais . 

A digitalização muda tudo A digitalização muda tudo A digitalização muda tudo A digitalização muda tudo : velocidade, simplicidade, colaboração, definem novos ciclos. 

Novos modelos de negócios levam as empresas estabelecidas, a repensar do dia para outro, o que produzem e oferecem ao mercado. 

Processos digitais crescem juntos as fábricas, aos fabricantes e fornecedores, tornandoProcessos digitais crescem juntos as fábricas, aos fabricantes e fornecedores, tornandoProcessos digitais crescem juntos as fábricas, aos fabricantes e fornecedores, tornandoProcessos digitais crescem juntos as fábricas, aos fabricantes e fornecedores, tornando----se se se se como como como como um unicoum unicoum unicoum unico.....
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SAVATec –
Engenharia e Tecnologia 

da Informação   

ESTRATEGIAS DE MERCADO PARA APLICAÇÕES DE IoT e                     
INDUSTRIA 4.0 NO BRASIL 



SAVATec –
Engenharia e Tecnologia da 

Informação   

A A A A Colaboração com Segurança de dadosColaboração com Segurança de dadosColaboração com Segurança de dadosColaboração com Segurança de dados, é fundamental, neste novo mundo, em tempo real, com padroes

e velocidades tendo como meta, atender os Clientes sem problemas no processo. Varias tecnologias que são fundamentais para a digitalização, ja surgiram ha anos atras,  como 

por exemplo CLOUD (Computação em nuvem). 

Quando as empresas interligam a sua produção, com a tecnologias IoT, M2M. RFID, dentre outras, ocorre uma mudança no comportamento de tratamento com o cliente, uma 

Quantidade Enorme de DadosQuantidade Enorme de DadosQuantidade Enorme de DadosQuantidade Enorme de Dados, são tratados e este têm que ser transportados, agregados, no Arquivo do Projeto, bem como no Arquivo de dados.  

Pré-requisito para isso são plataformas em nuvem (CLOUD) são plataformas em nuvem (CLOUD) são plataformas em nuvem (CLOUD) são plataformas em nuvem (CLOUD) para que as empresas possam avaliar os seus dados e os dados que poderão ser trocados com os clientes. Estas 

soluções estão cada vez mais focados em combinações de nuvem privada , nuvem pública e nuvem híbrida .
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A A A A Cadeia de Valor Digital esta puxando uma “Concientização”cada vez maior para o cuidado interno e externo  das empresasCadeia de Valor Digital esta puxando uma “Concientização”cada vez maior para o cuidado interno e externo  das empresasCadeia de Valor Digital esta puxando uma “Concientização”cada vez maior para o cuidado interno e externo  das empresasCadeia de Valor Digital esta puxando uma “Concientização”cada vez maior para o cuidado interno e externo  das empresas, quanto a quanto a quanto a quanto a segurança, contra o segurança, contra o segurança, contra o segurança, contra o “cibercriminosos”. 

Ataques de “criminosos ciberneticos” estão aumentando a cada dia, o que levam as empresas a terem estruturas sofisticadas de Segurança de Dados. Novos produtos já foram e estão 

sendo lançados no mercado, para assegurar o Conhecimento das empresas no Mercado.

Tempo real é o padrão para a velocidadeTempo real é o padrão para a velocidadeTempo real é o padrão para a velocidadeTempo real é o padrão para a velocidade. Se perdemos dados relevantes, em apenas alguns milésimos de em apenas alguns milésimos de em apenas alguns milésimos de em apenas alguns milésimos de segundos, segundos, segundos, segundos, podera ser tarde demais, porque modelos de negócios não podera ser tarde demais, porque modelos de negócios não podera ser tarde demais, porque modelos de negócios não podera ser tarde demais, porque modelos de negócios não 

funcionarão devido a conexão máquinafuncionarão devido a conexão máquinafuncionarão devido a conexão máquinafuncionarão devido a conexão máquina----paraparaparapara----máquina (M2M). máquina (M2M). máquina (M2M). máquina (M2M). Um exemplo é que a condução autónoma. Se pensarmos no deslocamento de um carro, temos que 50 metros antes, 

teria sido fundamental para evitar um acidente. 

ESTRATEGIAS DE MERCADO PARA APLICAÇÕES DE IoT e                     
INDUSTRIA 4.0 NO BRASIL 



SAVATec –
Engenharia e Tecnologia da 

Informação   

As indústrias tradicionais estão sob pressão

Baixas barreiras de mercado e falta de regulamentos dão 
lugar a novas oportunidades de negócios digitais

Um novo tipo de competição é criado com novos modelos 
comerciais

Cadeias de valor com bens digitais estão crescendo 
rapidamente

A DIGITALIZAÇÃO é chave para ::

Para o negócio digital, a segurança tornou-se
mais relevante do que nunca
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“40%40%40%40% dentredentredentredentre as 1000 as 1000 as 1000 as 1000 companiascompaniascompaniascompanias globaisglobaisglobaisglobais, , , , NNNNãoãoãoão existirãoexistirãoexistirãoexistirão

maismaismaismais, , , , nosnosnosnos pppp´́́́roximosroximosroximosroximos 10 10 10 10 anosanosanosanos, , , , devidodevidodevidodevido a a a a nãonãonãonão migraçãomigraçãomigraçãomigração

para era digitalpara era digitalpara era digitalpara era digital““““

John Chambers, Executive Chairman, CiscoJohn Chambers, Executive Chairman, CiscoJohn Chambers, Executive Chairman, CiscoJohn Chambers, Executive Chairman, Cisco
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MANUTENÇÃO 
PREDITIVA  

Fonte:  Asset Point
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SMART FACTORY

Auto Organização de sistemas de logística e chão de fábrica

• Autocontrolado, aprendendo

• Intervenção central mínima

• Inteligência local, distribuída

Processar o que ? 
Otimização e geração de novas oportunidades de 
negócios e modelos
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