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1. ANÁLISE PREDITIVA

Utiliza uma variedade de técnicas estatísticas, matemáticas e analíticas para prever eventos futuros ou comportamentos
baseados em dados passados.

2. PRODUTOS CONECTADOS E INTELIGENTES (IOT)
3. FÁBRICAS INTELIGENTES (IOT)
Internet-of-Things (IoT) refere-se à fusão de software, sensores e conectividade de rede que permite a interação digital entre
objetos e máquinas.

4. MATERIAIS AVANÇADOS

Referem-se à descoberta e fabricação de novos materiais, como metais leves e de alta resistência e ligas de alta performance,
cerâmicas avançadas e compósitos, materiais críticos e polímeros bio-based.

5. DESIGN DIGITAL, SIMULAÇÃO E INTEGRAÇÃO.
É a conceitualização e construção digital de um protótipo virtual, ou de um processo virtual, alcançado por meio de simulação
computacional de um produto ou processo físicos.

6. COMPUTAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO

Refere-se à prática de utilizar a capacidade computacional para ter um desempenho maior. São sistemas que normalmente
funcionam acima de um teraflop ou 10¹² operações de floating-point por segundo, afim de resolver problemas altamente
complexos em ciência, engenharia ou negócios.

As dez tecnologias mais promissoras segundo o Conselho de Competitividade dos
Estados Unidos em parceria com a Deloitte.
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7. ROBÓTICA AVANÇADA

São máquinas ou sistemas capazes de aceitar comandos de alto nível orientados para missão, por exemplo, navegar para um
local de trabalho e executar tarefas complexas em um ambiente com um mínimo de intervenção humana. Uso de
Inteligência Artificial e Machine Learning.

8. MANUFATURA ADITIVA (IMPRESSÃO 3D/SCANNING)
É um processo aditivo de construção de objetos, camada sobre camada, em oposição a metodologias de fabricação
subtrativa como usinagem. A digitalização 3D é um método rápido e preciso de transferir as medidas físicas de um objeto
para um computador em formato digital e de forma organizada, resultando no chamado 3D scan data.

9. OPEN-SOURCE DESIGN / INPUT DIRETO DO CLIENTE

Open-source design ou open innovation refere-se à resolução de problemas através da solicitação de ideias e opiniões sobre
produtos ou serviços de pessoas internas e externas à empresa, ajudando assim, a avançar o potencial de inovação com um
conjunto mais amplo de constituintes.

10. REALIDADE AUMENTADA

Tecnologia que adiciona visão de computador e reconhecimento de objetos para tornar a informação interativa e
manipulável pelo usuário. A realidade aumentada engrandece o mundo ao redor do usuário.

As dez tecnologias mais promissoras segundo o Conselho de Competitividade dos
Estados Unidos em parceria com a Deloitte.

Fonte: US Ranking from 2016 Global Manufacturing Competitiveness Index. Council on Competitiveness. Deloitte, 2015. 
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Ranking da importância futura das tecnologias de manufatura avançada, segundo executivos.

Tecnologias Estados Unidos China Europa

Análise Preditiva 1 1 4

Produtos conectados e inteligentes (IoT) 2 7 2

Materiais avançados 3 4 5

Fábricas Inteligentes (IoT) 4 2 1

Design digital, simulação e Integração. 5 5 3

Computação de alto desempenho 6 3 7

Robótica Avançada 7 8 6

Manufatura Aditiva (Impressão 3D/Scanning) 8 11 9

Open-source Design / Input direto do cliente 9 10 10

Realidade Aumentada (para melhorar a qualidade, treinamento e conhecimento) 10 6 8

Realidade Aumentada (para aumentar o serviço de atendimento ao cliente e a sua experiência) 11 9 11

Fonte: The 2016 Global  Manufacturing Competitiveness  Index (GMCI), conduzido pela  Deloi tte e Conselho de Competitividade dos  Estados  Unidos , estudou as  perspectivas  de mais  de 

500 executivos  globais  em torno de key drivers  da  competitividade industria l , incluindo tecnologias  da  manufatura  avançada.

A ordem de importância dessas tecnologias difere entre países. A análise preditiva, p.ex.,
aparece em 1º lugar nos EUA e China, e em 4º na Europa. Por sua vez, fábricas inteligentes
aparecem em 1º lugar na Europa, 2º na China, e 4º nos EUA.
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• MANUTENÇÃO PREDITIVA é um dos pontos fortes da quarta revolução industrial.

o Benefícios: por meio dela é possível erradicar paradas não planejadas. Sensores remotos preveem e informam

a condição e desempenho das máquinas. Os primeiros sinais de problemas são detectados e corrigidos

rapidamente, e a disponibilidade de máquinas é maximizada.

• TAREFAS REPETITIVAS, ÁRDUAS E COMPLEXAS serão realizadas por robôs em conjunto com os operadores no

chão de fábrica.

o Benefícios: os próprios funcionários gastam menos tempo à espera de produtos ou processos, ou no

preenchimento de documentação de rotina. A análise em tempo real e o controle avançado de processos

permitem que erros e lapsos sejam corrigidos imediatamente, minimizando o retrabalho e sucatas, e

automatizando sistemas de inventários de modo que os estoques nunca fiquem abaixo de certo nível.

Tecnologias em destaque.
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Os braços trabalham tão rapidamente que devem ser colocados
em gaiolas de vidro para que os supervisores não sejam
lesionados. Trabalham três turnos por dia, 365 dias por ano.

Na Holanda, a Philips produz barbeadores elétricos em uma
fábrica com 128 robôs e apenas 9 trabalhadores.

Na feira de Hannover, robôs mostraram
que podem servir cerveja e café.

Exemplos
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ROBÓTICA
A Fanuc apresentou na Feria de Hannover 2017 um enorme braço
robótico levantando e girando um veículo utilitário esportivo de
tamanho completo como se fosse um carro de miniatura
(matchbox).

PROCESSOS DIGITAIS
Na fábrica da Embraer, em São José dos Campos (SP), diversas etapas
da fabricação dos aviões foram digitalizadas. Quando os engenheiros
desenham as peças das aeronaves no computador, os operários
recebem esses projetos por meio de tablets industriais. Depois, os
chefes da fábrica podem acompanhar essa montagem em tempo real.

Fonte: Conheça as fábricas que querem mudar o mundo. Revista Época Negócios, 25 de maio de 2016.
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Na Alemanha, a Adidas trouxe de volta sua fábrica de
tênis, mas com alta tecnologia.

o Outra unidade está sendo construída em Atlanta (EUA).
o A motivação vai além do custo trabalhista. As pessoas

querem sapatos da moda imediatamente. Não estão
dispostas a esperar de três meses.

o Na speedfactory, como tem sido chamada, nem todos os
trabalhos são automatizados. Há 160 postos de trabalho
na produção, enquanto na fábrica da Ásia são mais de mil.

A Gerdau tem o Projeto Usina Digital em parceria com
General Electric (GE).

Instalação de 30 mil sensores em mil máquinas das suas 11
unidades produtivas no Brasil. Os sensores informarão a
temperatura, a velocidade e a vazão de cada máquina, o que
permitirá fazer a manutenção preditiva de acordo com a
condição real do equipamento. Espera-se evitar panes não
previstas.
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Com 25 linhas de montagem e 350 funcionários, a fábrica da Stanley Black & Decker, de Uberaba (MG) se destaca entre as 50

unidades fabris no mundo. Uma das razões é o gerenciamento integrado do parque produtivo, com automação do

monitoramento dos equipamentos e a plataforma de MES (sistema de execução de manufatura).

Com o MES é possível enxergar as condições do parque inteiro. Nas linhas de montagem, foi implementado o kanban

eletrônico e todo o chão de fábrica pode ver qualquer notificação de atraso por meio de andons (sinalização eletrônica).

Fonte: Usinagem Brasil. http://www.usinagem-brasil.com.br/12009-blackdecker-investe-em-industria-40-na-fabrica-de-mg/pa-1/

“Black&Decker investe em Indústria 4.0 na fábrica de MG”

O gerenciamento online e a automação também

disciplinaram o relacionamento entre as áreas de

produção e manutenção, com redução de ruídos no fluxo

de trabalho.

Ganhos de mais de 20% do OEE (Eficiência geral do

equipamento). Também houve redução de 32% na

ocorrência de paradas; de 12% das Paradas Planejadas;

70% das Paradas Não-Planejadas, e de 76% do Refugo.

http://www.usinagem-brasil.com.br/12009-blackdecker-investe-em-industria-40-na-fabrica-de-mg/pa-1/
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PEÇAS FEITAS EM IMPRESSORAS
Na última década, o mundo assistiu ao surgimento das impressoras
3D. Agora, as fábricas são impactadas pelo florescimento da
impressão 3D industrial, uma tecnologia capaz de produzir até
peças de titânio. Na fábrica da Boeing, em Everett (EUA), milhares
de componentes criados dessa forma vão parar nos aviões da
companhia.

BIG DATA E AUTOMAÇÃO 
A fábrica da Siemens, em Amberg (Alemanha), é uma típica indústria 
digital. As máquinas trabalham de forma conectada, o que provocou 
um salto de produtividade: em pouco mais de duas décadas, a 
produção cresceu 8 vezes. Os dados recolhidos no processo – ou big 
data industrial – permitem prever panes e evitar paradas nas linhas. 

Fonte: Conheça as fábricas que querem mudar o mundo. Revista Época Negócios, 25 de maio de 2016.
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AO GOSTO DO FREGUÊS
As máquinas conectadas permitem que produtos
personalizados sejam fabricados em escala industrial. Na
fábrica da Maserati, em Modena (Itália), essa tecnologia é
empregada na produção de um carro que tem nada menos
que 70 mil possíveis configurações. As linhas de montagem
digitais sabem, a cada momento, qual variação
fabricar.(Foto: Bloomberg)

UMA NOVA LOGÍSTICA
A conectividade está mudando a relação entre as fábricas e seus
fornecedores. Na Bosch, em Blaichach (Alemanha), toda caixa de
matéria-prima tem um sensor. Quando chega à fábrica, ela “avisa” isso
aos operários. Quando sai, “pede” sozinha a reposição do item. “Não
existem pessoas movimentando componentes na planta”.

Fonte: Conheça as fábricas que querem mudar o mundo. Revista Época Negócios, 25 de maio de 2016.
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Segmentos tradicionais, como o têxtil, também participarão da quarta revolução 
industrial.

• O Instituto de Inovação para Fibras Têxteis foi criado nos EUA em parceria com o Departamento de Defesa, 30

universidades e cerca de 50 empresas. São US$ 320 milhões para empurrar a indústria têxtil americana para a era digital.

• O objetivo é incorporar uma variedade de minúsculos semicondutores e sensores em tecidos que podem ver, ouvir,

comunicar, armazenar energia, aquecer ou esfriar uma pessoa ou monitorar a sua saúde. Também inclui o

desenvolvimento de novos uniformes de combate que possam comunicar e mudar de cor, sinalizar amigo ou inimigo para

evitar mortes por fogo amigo, e uniformes cheios de sensores ópticos para tornar um soldado invisível aos óculos de visão

noturna de um inimigo.

• O projeto inclui fabricantes de chips como a Intel e Analog Devices; fabricantes de têxteis e de vestuário como Milliken,

Nike e VF Corporation (dona das marcas Wrangler, Lee, Timberland, the North Face and Nautica); Fabricantes de materiais

como Corning e DuPont; e empresas de saúde e dispositivos médicos como Medtronic.
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 Projeto First Wind da General Electric (GE)

• Inclusão de sensores em turbinas eólicas que medem a temperatura, a velocidade do vento, a localização e a inclinação

das pás. Recolhem de três a cinco vezes mais dados que os sensores de alguns anos atrás.

• Ganho de eficiência: quando os ventos estão muito fortes, as turbinas de todo o parque eram desligadas e, agora, com a

medição mais refinada, apenas uma parte das turbinas são desligadas. Em condições de inverno, as turbinas podem

detectar quando elas estão congelando, e podem acelerar ou mudar o ritmo para derrubar o gelo.

• Dois parques eólicos, com 123 turbinas, registraram um aumento de 3% na produção de energia. Trouxe US$ 1,2 milhão

em receitas adicionais por ano. "Não é fantástico, mas é significativo, e faz todo sentido econômico“.

Outros exemplos.

 Exemplo da indústria de papel e celulose: sensores de forno monitoram a temperatura da lama de cal, um importante

indicador de calcinação. As leituras de temperatura são consolidadas e analisadas automaticamente, e por meio delas

regulam a forma e a intensidade da chama de condução de calor pelo forno. Trouxe economia de combustível perto de 6%

e um aumento no rendimento da cal de 16% (nome da empresa não disponibilizado).

Fonte: Digital in industry: From buzzword to value creation. Digital McKinsey August 2016. 
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Coppe/UFRJ
• Um supercomputador de 230 terabytes/segundo faz simulações com modelos tridimensionais e telas holográficas
do fundo do mar. Antecipa testes de materiais e novos processos de operação.

Whirpool
• Robôs fazem a inspeção das cervejeiras por meio de uma câmera.

White Martins
• Um chip é instalado nos tanques para saber o perfil do cliente e a quantidade de produto em estoque. Benefícios
logísticos, pois são mais de 200 mil viagens por ano; um frota de 650 veículos especiais e cerca de 1.200 motoristas.

Volkswagen do Brasil
• Manutenção preditiva: cobertura de 100% dos pontos de desgaste. Economia de R$ 93 milhões desde 2013.
• Simulação virtual dos protótipos e produção em impressora 3D à base de resina líquida e laser.
• Robôs da linha de produção trocam informações entre si para manter o fluxo, sem depender de humanos.

Usina São Martinho
• Monitoramento online da fermentação alcóolica nas dornas possibilita intervenções no volume e tipo de açúcar,
ph do mosto, e contaminação. Tudo para maximizar o rendimento na fermentação. No processo convencional, a coleta
de amostra no mosto é feita manualmente a cada duas horas, o que impede correções de rumo.

Brasil: exemplos na indústria de transformação.

Fonte: Conexão total. A revolução da indústria 4.0. Valor Econômico. Especial Inovação. Novembro, 2016
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GE
• Mais de mil peças que compõem um Airbus A350 são produzidas em impressoras 3D.

Fiat
• Há pouco mais de dois anos, a Fiat vem fazendo em impressoras 3D o protótipo de peças que irão equipar os veículos.

Alpargatas
• Usa impressoras 3D desde 2007 para projetos de solados da linha Mizuno porque é mais rápido, mais fiel ao projeto
definido pelo designer, e propicia um desenvolvimento interativo entre criação e avaliação técnica.

ThyssenKrupp Elevadores
• Impressoras 3D para prototipagem se mostraram competitivas para a produção inferior a mil produtos. A botoeira de um
elevador exige a construção de uma matriz que custa entre R$ 30 mil e R$ 40 mil. Na impressora 3D custa entre R$ 10 e R$ 12.
• Também utilizada em peças de reposição de produtos que já saíram de linha (elevadores antigos).

Exemplos de impressão 3D na indústria de transformação.

Fonte: Conexão total. A revolução da indústria 4.0. Valor Econômico. Especial Inovação. Novembro, 2016

• Exemplo das Olimpíadas do Rio
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“Todas as montadoras já estão usando realidade virtual para o design de seus veículos.
Isso lhes permite projetar mais rápido e com mais agilidade, garantir maior confiabilidade
de peças e maior segurança para o consumidor. Ele também abre a porta para mais
experimentação e criatividade para desenvolver o carro de amanhã.”.

Motor de realidade virtual no centro de inovação da Ford em
Dearborn, Michigan.

Ilustração de um usuário do CAVE IRIS Guyancourt
Technocentre na Renault.

Fonte: A realidade virtual no coração do projeto do carro. L’Usine Digitale.
Link: http://www.usine-digitale.fr/article/la-realite-virtuelle-au-c-ur-de-la-conception-automobile.N574478

http://www.usine-digitale.fr/article/la-realite-virtuelle-au-c-ur-de-la-conception-automobile.N574478
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1ª. A quarta revolução industrial já chegou! (já divulgado)

3ª. A corrida tecnológica rumo à indústria do futuro: quem está na pole position? 

4ª. A quarta revolução industrial e os impactos no mercado de trabalho.

5ª. Desafios da gestão na era da indústria digital.

6ª. Como preparar sua empresa para a quarta revolução industrial?

Próximas publicações da FIESP sobre Manufatura Avançada e Indústria 4.0


