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Contexto do surgimento das iniciativas para a quarta revolução industrial.
• A crise econômica mundial de 2009 obrigou os países desenvolvidos a repensarem suas economias.
• Constatou-se que países com sólida indústria de transformação sofreram em menor intensidade os impactos da crise. Isto
provocou um renovado interesse em política industrial nos Estados Unidos, Alemanha, China, França, Reino Unido,
Holanda, Índia, entre outros.
• Diferentes objetivos convergem para o mesmo rumo:
• Aumentar a participação da indústria de transformação no PIB (caso do Estados Unidos e da União Europeia), ou
• Se a participação da indústria de transformação já é alta (caso da China, Japão e Coreia), buscar formas estratégicas
de “subir” na cadeia de valor.
• Em 2011, os Estados Unidos lançaram sua primeira política para revitalizar a indústria, o “Ensuring American Leadership
in Advanced Manufacturing”, e na continuidade dela, em anos posteriors, foram incluídas as diretrizes da indústria do
futuro.
• Desde 2012, a União Europeia (UE) publica várias resoluções e estratégias voltadas ao “Renascimento Industrial da
Europa” com o objetivo de aumentar a contribuição da indústria no PIB da UE para 20% até 2020, em vez de 15%.
• Na esteira dessa tendência, em 2013, a Alemanha divulga suas estratégias de política industrial no documento
“Recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0”. Esta foi a primeira utilização do termo “Indústria
4
4.0”, que anos depois se difundiu pelo mundo.

Principais iniciativas de Indústria 4.0 pelo mundo.
• Com o passar dos anos, as políticas já lançadas pelos Estados Unidos e Alemanha se aprofundaram na perspectiva de ter
uma nova fronteira tecnológica, ao mesmo tempo em que vários outros países aderiram a esse movimento global.

OUTRAS INICIATIVAS
(OVERVIEW):

DE

INDÚSTRIA 4.0,

PELO

MUNDO

• Em 2015, a CHINA lança um programa agressivo intitulado
“Made in China”, cujo objetivo é estar entre as maiores forças
industriais do mundo até 2049.

• Em 2015, o JAPÃO lança o Fórum
Industrial Value Chain Initiative para
discutir a indústria do futuro e a Robot
Strategy.
• Iniciativas da União Europeia estão no
mapa ao lado.
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Nos Estados Unidos, reindustrialização e quarta revolução industrial
caminham juntas, pois a nova indústria norte-americana deve ser mais
automatizada, mais sustentável e mais digital.

Nome oficial do programa norte-americano:
PROGRAMA DE MANUFATURA AVANÇADA
• Junto do documento que buscou revitalizar a indústria norte-americana (o
Ensuring American Leadership in Advanced Manufacturing) foi lançada a
parceria público-privada ADVANCED MANUFACTURING PARTNERSHIP
(AMP), que traçou linhas gerais da importância da manufatura avançada
para a indústria do país.
• Acesso: https://www.manufacturing.gov/nnmi/

7

Para atender as demandas de Manufatura Avançada, foi criada a National
Network for Manufacturing Innovation (NNMI).

• Por enquanto, nove institutos foram criados. Juntos, têm mais de 800 membros e 147 projetos de P&D, além de programas
educacionais.
• Os investimentos federais foram de US$ 600 milhões e atrairam mais US$ 1,2 bilhão do setor privado.
Institutos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

America Makes: em Youngstown, Ohio. Manufatura aditiva e tecnologias de impressão 3D.
Digital Manufacturing and Design Innovation Institute: Chicago, Illinois. Design digital integrado e manufatura.
PowerAmerica - The Next Generation Power Electronics Manufacturing Innovation Institute: em Raleigh, North
Carolina. Semicondutores.
Lightweight Innovations for Tomorrow: Detroit, Michigan. Tecnologia de fabricação de metais leves.
Institute for Advanced Composites Manufacturing Innovation: em Knoxville, Tennessee. Compósitos poliméricos
reforçados com fibras avançadas.
AIM Photonics—American Institute for Manufacturing Integrated Photonics: em Rochester, New York. Circuitos de
fotônica integrados.
NextFlex, America’s Flexible Hybrid Electronics Manufacturing Institute, San Jose, California, produção e integração de
semicondutores e eletrônicos flexíveis.
Revolutionary Fibers and Textiles Institute for Manufacturing Innovation, Cambridge, MA.
Clean Energy Manufacturing Innovation Institute on Smart Manufacturing: Advanced Sensors, Controls, Platforms and
8
Modeling for Manufacturing (in solicitation).

Outras iniciativas
• National Robotics Initiative, lançada em 2013. É financiada pela National Science Foundation (NSF), a NASA, os
Institutos Nacionais de Saúde e o Departamento de Agricultura. Eles concedem cerca de US$ 40 milhões por ano para
projetos aprovados.

Simon o robô, desenvolvido pela
GeorgiaTech, aprende com usuários
humanos.

Drone criado na Universidade Carnegie
Mellon para inspecionar pontes e outras
infraestruturas críticas.

Exemplo da interface do navegador
web para RobotsFor.Me.

• Industrial Internet Consortium (IIC): coordenam e estabelecem as prioridades e as tecnologias habilitadoras da
Internet Industrial, a fim de acelerar a adoção do mercado e diminuir as barreiras à entrada. Atualmente, existem 19
Grupos de Trabalho e equipes, divididos em sete áreas: Estratégia de negócios e soluções, ciclo de vida, conexão,
marketing, segurança, tecnologia, testbeds.
• Acesso: http://www.iiconsortium.org/index.htm
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Na Alemanha, o nome oficial do programa é Indústria 4.0.
• Seus conceitos foram lançados em 2013 em documento da Acatech (Academia Nacional de
Ciência e Engenharia da Alemanha).
• Por trás dessa estratégia, está a preocupação em não perder a liderança industrial: “Não é
apenas concorrentes na Ásia que representam uma ameaça para a indústria alemã, os EUA
também estão tomando medidas para combater a desindustrialização através de programas
para promover a manufatura avançada".
• Alemanha tem uma estratégia dual para o sucesso da indústria 4.0 que é defensiva (manter
competitividade) e agressiva (desenvolvimento de novos mercados). Dois objetivos claros:
 Melhorar a competitividade da indústria alemã como um todo;
 Desenvolver a competência das empresas alemãs em sistemas de automação
embarcados, e no desenvolvimento de novos equipamentos, para que a possam vender
esses serviços e produtos globalmente, o que facilitaria um movimento global para a
Indústria 4.0 nos moldes da indústria alemã em outros países.
• Benefícios esperados: atender as exigências de clientes individuais (customização);
flexibilidade; tomada de decisão otimizada; produtividade e eficiência dos recursos; criação de
oportunidades para novos serviços; resposta às mudanças demográficas no ambiente de
trabalho; equilíbrio vida-trabalho; uma economia de altos salários que ainda é competitiva.

11

Na Alemanha, foram definidas oito frentes de trabalho do governo e da
indústria.

i)

Padronização e arquitetura de referência

ii) Gerenciamento de sistemas complexos
iii) Infraestrutura de banda larga com capacidade de atender as demandas da indústria
iv) Proteção e segurança
v) Organização do trabalho e design
vi) Treinamento e desenvolvimento profissional contínuo
vii) Estrutura regulatória
viii) Eficiência dos recursos
12

A Plattform Industrie 4.0 une empresas, colaboradores, sindicatos, associações,
cientistas e políticos que, juntos, procuram responder as seguintes questões:
• Como a Alemanha pode se tornar o principal fornecedor de equipamentos da Industrie 4.0?
• Como a Alemanha pode melhorar sua competitividade como um local de produção da Industrie 4.0?

• Qual o papel que a Alemanha pode desempenhar na definição de padrões e como a Industrie 4.0 pode beneficiar as
pessoas no mundo do trabalho?

13

Representantes da Plataforma Industrie 4.0 (da Alemanha) e do Consórcio de Internet
Industrial (dos Estados Unidos) tem se reunido com relativa frequência para discutir
os padrões de interface tecnológica. A expectativa é de colaboração entre esses
países e não de concorrência prejudicial a ambos.
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Nos Estados Unidos e Alemanha tem crescido a criação e uso de Testbeds.
• Testbeds são ambientes de demonstração e teste, simulam sistemas produtivos e geralmente usam um produto
exemplo. Sua infraestrutura é compartilhada com universidades e centros de pesquisa
• Eles podem ser sofisticados (simulam fábrica completa) ou simplificados

Exemplo de testbed
Demofabrik Aachen

Tesdbeds Plattform Industrie 4.0
(quantidade por local)

Lista de testbeds
Industrial Internet Consortium (EUA)

Mapa: 33 testbeds e
267 casos de aplicação
em empresas

• Fonte: Eduardo Zancul (POLI/USP), extraído de Plattform Industrie 4.0 (http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/Karte/SiteGlobals/Forms/Formulare/karte-testbedsformular.html?oneOfTheseWords=Suchbegriff+eingeben); IIC (http://www.iiconsortium.org/wc-testbeds.htm) (Demofabrik Aachen (http://demofabrik-aachen.rwth-campus.com/)
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CONTEXTO: “Grande parte do sucesso da China nas últimas três décadas vem da indústria de transformação. No entanto, o
setor tem registrado uma desaceleração significativa, já que o excesso de capacidade, o aumento dos custos trabalhistas e a
transição para uma economia mais desenvolvida transformaram a nação. Em resposta, o governo e as indústrias chinesas
estão se voltando para a Quarta Revolução Industrial.”
POLÍTICAS DE GOVERNO: existem duas políticas complementares, a "Internet Plus“ e a "Made in China 2025" .
INTERNET PLUS
o Lançada em 2015, planeja investir US$ 4,4 bilhões em startups e tecnologias.
o Prioridades e metas no quadro abaixo.
Prioridades

Metas


Crescimento econômico



Modernização da indústria, agricultura, energia, indústrias eco-friendly, e aumento da
produtividade do trabalho por meio da internet.
E-commerce e treinamento em internet finance.



Aplicações de internet public-friendly em áreas como saúde, medicina, educação e
transporte.
Integração online e off-line de serviços padronizados e diversificados.

Construção de infraestrutura





Construção da próxima geração de redes de telecomunicações em banda larga.
Construir a nova infraestrutura incluindo IoT e cloud computing.
Promover a fabricação da tecnologia de inteligência artificial (IA).

Criação de ambiente




Aumentar a conscientização quanto à convergência da internet e inovações.
Preparar para relacionar leis e regulações, padronizações, e estruturas legais e de crédito.

Desenvolvimento social

18

Fonte: http://globalblog.posco.com/china-shifting-smart-factory-world/

China

"objetivos", cinco "projetos-chave", 10 "setores prioritários" e oito "ações para melhoria de políticas" de 2015 a 2025.
• O MADE IN CHINA 2025 é apenas o primeiro passo de um plano de três estágios para impulsionar a indústria e o
potencial inovador da China ao longo de 35 anos. O objetivo é fazer da China um líder mundial. No momento, a China
vê os principais fabricantes do mundo divididos em três níveis, com os Estados Unidos no topo, Japão e Alemanha no
segundo nível e a China no terceiro. O plano é chegar no segundo nível até

2025 e ser líder do segundo nível até

2035, e finalmente se tornar primeiro nível em 2049 (centenário da fundação da Nova China). No coração dessa
política industrial está a Quarta Revolução Industrial.
• Promover uma mudança de paradigmas: “transformação de “Made in
China” para “Created in China”, da China velocidade para a China
Qualidade, e dos produtos chineses para as marcas chinesas.

Fonte: http://globalblog.posco.com/china-shifting-smart-factory-world/

• O MADE IN CHINA 2025 é um plano maior, com cinco "instruções básicas", quatro "princípios orientadores", nove

19

INVESTIMENTO:
Será US$ 1,5 bilhão do governo central e mais US$ 1,5 bilhão de autoridades locais até 2020. O Ministério da Indústria e
Tecnologia da Informação (MIIT) chinês também cooperará com o Banco de Desenvolvimento da China para fornecer
empréstimos, títulos, e leasing para grandes projetos, com um financiamento de aproximadamente US$ 45 bilhões
entre 2016-2020.

Fonte: http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-10/12/content_33163772.htm
https://kingstar.com/look-inside-chinas-latest-industrial-innovation-policy/

Investimento e setores estratégicos.

20

A política chinesa de aquisições de tecnologia no exterior.
• A China tem utilizado uma estratégia agressiva de fusões e aquisições (M&A) de empresas que estão na fronteira
tecnológica. Isto já despertou o alerta de autoridades nos Estados Unidos e na União Europeia, que argumentam o
risco de perder liderança em tecnologias-chave e o fato da própria China impedir suas companhias de serem
compradas por estrangeiros.
• Histórico recente:
o (2016) Compra de 30% da fabricante alemã de robôs Kuka, pela chinesa Midea, por US$ 5 bilhões.
o (2017) Compra do grupo suíço de pesticidas e sementes Syngenta pela estatal ChemChina, por US$ 43 bilhões, a
maior aquisição internacional feita até hoje pelo governo chinês.
• Em 2016, as aquisições internacionais da China colocou a Ásia à frente dos negócios globais pela primeira vez, com
investimentos diretos chineses na União Europeia crescendo 77%, para mais de US$ 39,9 bilhões.
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O Japão tem duas iniciativas: a Robot Revolution Initiative e a Industrial Value
Chain Initiative (IVI).
• Contexto: o país tem um profundo entendimento quanto à importância de acompanhar as movimentações
tecnológicas das principais lideranças industriais do mundo (Estados Unidos, Alemanha e China), onde o governo e
setor privado trabalham juntos no desenvolvimento de novos processo de produção.

Objetivos
① Envolver as partes interessadas na resolução de problemas em inovação robótica, na promoção da utilização de robôs,
compartilhamento e divulgação das melhores práticas.
② Compartilhar informações para promover atividades internacionais de padronização, organização de problemas
comuns e medidas de planejamento para essas questões.
③ Planejar medidas para garantir a segurança da informação.
④ Planejar projetos internacionais, etc.
⑤ Preparar um ambiente para testes de verificação.
⑥ Planejar o desenvolvimento dos recursos humanos.
⑦ Promover P&D, reforma regulatória e outros assuntos com organizações parceiras.
⑧ Coletar e produzir informações relacionadas, inclusive na área de cooperação internacional, e promovendo projetos
de expansão e esclarecimento.
23
⑨ Outros

(Fonte: https://www.jmfrri.gr.jp/english/outline/establishment.html)

A Industrial Value Chain Initiative (IVI) está dedicada aos critérios de padronização e
interface que serão estabelecidos na quarta revolução industrial.
•

Objetivo da IVI: construir uma arquitetura de sistema mutuamente conectada. Para tanto, foram criados 19 grupos de trabalho (abaixo).

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Monitoramento e gerenciamento de fábricas remostas
Gerenciamento do ciclo de vida do equipamento
Gestão dinâmica da linha de produção com dados reais
Manutenção em tempo real pela integração de equipamentos
Análise de dados em tempo real e manutenção preditiva
Compartilhamento de nuvem e PDCA de dados de manutenção
Integração da linha automatizada, transporte e tarefas humanas com MES (Manufacturing
Execution Systems)
viii. MES autônomos que trabalham para além das empresas
ix. MES capaz de gerir situações inesperadas
x. Obtenção de conhecimento/resultados da fabricação a partir de dados reais
xi. A garantia de qualidade com a integração de dados (descoberta precoce e prevenção de
falhas)
xii. Sistema de produção para as PMEs com robôs
xiii. Integração contínua/harmoniosa de tecnologias de produção e gerenciamento
xiv. Integração do design & lista de materiais de fabricação (Bill of Materials- BOM) e
gerenciamento de rastreabilidade
xv. Padronização de estilo de trabalho na fábrica onde equipamentos e seres humanos
colaboram entre si.
xvi. PMEs conectadas.
xvii. Produção ciberfisica e integração logística
xviii. Serviço pós-venda B2B para locais remotos
xix. Customização em massa orientada para o consumidor

Segundo a IVI, a padronização ainda
está “solta/frouxa”, ou seja, há um
modelo adaptável em vez de um
sistema rígido, o que pode trazer
muitos desafios em ambientes
complexos e heterogêneos, onde estão
presentes elementos velhos e novos.

24
Fonte: https://www.iv-i.org/en/whats.html
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Índice de preparação para a Indústria 4.0

A implementação da Indústria 4.0 na União Europeia: estágios dos países em
ilustração gráfica.
Sua base industrial tem se enfraquecido,
mas no âmbito corporativo é moderna e
prospectiva, o que mantem seu potencial.

Estão avançando muito bem
no caminho da Indústria 4.0.•

O eixo vertical representa o índice de preparação da
Indústria 4.0. Baseado em dois critérios: a) excelência

industrial (sofisticação do processo de produção, grau
de automação, prontidão da força de trabalho e
intensidade de inovação); e b) “value networks” (valor
agregado, abertura do setor, rede de inovação e
sofisticação da internet).
• O eixo horizontal representa a tradicional medida da
indústria de transformação sobre PIB.
• Cada categoria foi medida usando uma escala de até 5
pontos.

Não são conhecidos pela base industrial,
tem fortes problemas fiscal e dificuldade
de se planejar para o futuro.

Tem forte base industrial,
mas poucos têm se lançado
na nova era industrial.

% da indústria de transformação no PIB (medido pelo índice)

Fonte: Roland Berger. Industry 4.0. The new industrial revolution How
Europe will succeed. 2014. Observação: ainda que os critério sejam
26
discutíveis, dão uma boa noção dos estágios.

Desafios da União Europeia na implementação da Indústria 4.0.
• Os desafios que cada um irá enfrentar são completamente diferentes, e por consequência os resultados também devem
ser desiguais. Cada estado-membro tem suas vantagens e desvantagens.
• O contraste mais obvio é entre Alemanha e Itália, que ocupam respectivamente a primeira e a segunda posição em termos
de tamanho da indústria de transformação. A 4.0 traz consigo uma vantagem competitiva para a Alemanha. No caso da
Itália, não está claro como ela caberia na sua estrutura industrial, dado o elevado nível de MPEs.
• A visão sobre o papel da manufatura na economia do futuro, por vezes, é diferente entre França e Alemanha.
• A Irlanda representa um terço da economia de Paris, e é dominada por multinacionais estrangeiras que produzem para
exportação. Ou seja, sua situação é, mais uma vez, muito diferente.
• É pouco provável que Suécia, Áustria e Irlanda se tornem referências da Indústria 4.0, mesmo que estejam investindo
muito nisto.
• “Para que a Indústria 4.0 aumente a competitividade industrial da União Europeia será preciso um esforço sustentado,
talvez de décadas, e muitas condições prévias a serem cumpridas. Isto não quer dizer que as iniciativas da Indústria 4.0
devem ser abandonadas, mas as expectativas em termos de resultados precisam ser realistas”.
Fonte: Parlamento Europeu. Industry 4.0 Analytical Study, 2016.
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Iniciativas no Brasil
Instauraçaõ GTI 4.0 26/07/2017

• Grupo de trabalho (GTI 4.0) coordenado pelo MDIC e ABDI.
o Uma política nacional está prevista para o fim do ano.
• Programa Rumo à Indústria 4.0 (realização da ABDI, em parceria com a FIESP, CIESP e SENAISP)
o Objetivos do programa: a) difundir o conceito e as tecnologias da Indústria 4.0; b) fazer
um diagnóstico tecnológico setorial; c) definir o nível de maturidade da empresa; d)
definir a trajetória mais adequada para alcançar projetos e ações com as tecnologias
habilitadoras da Indústria 4.0.

GTI 4.0, Reunião na FIESP, 01/092017

(Mais informações: http://hotsite.fiesp.com.br/industria40/rumo-industria40.html )

• Missões de empresários aos Estados Unidos e Alemanha.
• Workshops MDIC/MCTIC para Manufatura Avançada.

Lançamento do Programa 4.0 na FIESP 29/09/2017

 Instituto Senai de Inovação em Manufatura Avançada e Microfabricação (cidade
de São Paulo)
 Pós-graduação em Internet das Coisas (cidade de São Paulo).

 Centro de Tecnologia da Ciência da Computação e a nova sede da escola Mecatrônica, ambas em São
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Caetano do Sul (SP). Nesta mesma escola, está disponibilizada uma planta demonstradora da Indústria 4.0.

A DENSIDADE ROBÓTICA é uma proxy que ajuda a ver a distância competitiva
entre os países nesse quesito.
• Para cada 10 mil trabalhadores da indústria, há apenas 11 robôs no Brasil e 36 na China, enquanto na Coreia do Sul este
número é 531, no Japão 305, na Alemanha 301, e nos Estados Unidos 176.
Densidade robótica

531

Número de robôs industriais para cada 10 mil funcionários na indústria de transformação - 2015
398
305 301
212

190 188 176

169 160

150 135

Em 2015, a China comprou 27,5% dos 240 mil robôs industriais vendidos no mundo.
Cerca de 70% dos robôs industriais estão no setor automotivo.
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Brasil

•
•

Elaboração: Decomtec/FIESP. Fonte: Federação Internacional da Robótica. http://www.ifr.org/news/ifr-press-release/world-robotics-report2016-832/
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Há lideranças nesse processo? Quais as chances do Brasil?

• Ainda que as maiores lideranças industriais do mundo tenham saído à frente, há um grande espaço para ser
percorrido haja vista que os modelos mais completos de Indústria 4.0 devem vigorar a partir de 2025.
• Outra oportunidade para o Brasil é que, diferentemente das outras revoluções industriais, que foram
percebidas como revolução anos depois da implementação de tecnologias disruptivas, pela primeira vez, as

transformações são premeditadas e as políticas industriais de cada país conduzem os rumos dessa
transformação no mundo.
• Por isto, neste contexto, é importante o trabalho conjunto entre os principais stakeholders brasileiros
(poderes executivos e legislativo, empresas, academia, sindicatos) para a criação de uma política de Estado
robusta e competitiva mundialmente.
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Próximas publicações da FIESP sobre Manufatura Avançada e Indústria 4.0

1ª. A quarta revolução industrial já chegou! (já divulgado)
2ª. Tecnologias e exemplos da quarta revolução industrial. (já divulgado)
3ª. A corrida tecnológica rumo à indústria do futuro: quem está na pole position? (já divulgado)
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?
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