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O conteúdo deste documento é 
confidencial, preparado para a utilização 
exclusiva da KPMG, como base para a 
estruturação e a publicação de relatórios 
proprietários relacionados ao cenário atual e 
às tendências da Indústria 4.0 no Brasil.
Quaisquer conteúdos que se refiram a uma 
empresa ou pessoa de forma individual não 
devem ser compartilhados, publicados ou 
utilizados para outros fins, que não este 
estudo, sem autorização prévia.
As citações, os nomes de empresas e/ou 
dos participantes do estudo devem ser 
publicados somente mediante autorização 
explícita e por escrito do respondente.

Notas 
Importantes
CONFIDENCIAL 
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Sobre este 
estudo 
Objetivo e Metodologia
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Sobre este estudo 
(Objetivo e Metodologia)

Objetivo
Mapear o cenário atual e as perspectivas para o 
conceito de Indústria 4.0 no Brasil, com base em 
estudo primário sobre nível de adoção, exemplos de 
casos de uso, benefícios, desafios e tendências de 
evolução.

Principais temas abordados
• Indústria 4.0 no entendimento dos executivos 

brasileiros
• Relevância estratégica
• Nível de adoção da Indústria 4.0 no Brasil
• Exemplos de casos de uso, benefícios e 

resultados que justificam investimentos
• Desafios para a evolução da Indústria 4.0 no País
• Integração e atuação conjunta das áreas de TI, 

Automação e Negócios
• Perspectivas de evolução para a Indústria 4.0 no 

Brasil.
• 5G: Acelerando a Indústria 4.0

Metodologia

Pesquisa primária quantitativa:

o Amostra: 100 executivos de nível sênior 
distribuídos entre as áreas industriais, de 
Tecnologia da Automação (TA), Inovação ou 
Tecnologia da Informação (TI) de 81 empresas de 
grande porte, dos segmentos de manufatura e 
agronegócio no Brasil.

Nota: Em 18 casos, coletamos respostas complementares de executivos 
de áreas diferentes de uma mesma empresa ou grupo empresarial.

Pesquisa primária qualitativa de profundidade:

o Amostra: 60 executivos de nível sênior das áreas 
Industriais e de Tecnologia de 38 empresas de 
grande porte diferentes dos segmentos de 
manufatura e agronegócio no Brasil.

Nota: Em 20 casos, entrevistamos dois executivos de áreas diferentes de 
uma mesma empresa e, em um caso, três executivos de um mesmo 
grupo empresarial, a fim de capturar distintas perspectivas do mesmo 
contexto.

Observações relevantes:
o A análise aprofundada e cruzada dos resultados 

(quantitativa e entrevistas qualitativas) permitiu 
capturar insights sobre a aplicabilidade dos temas 
avaliados no contexto e na realidade brasileiras.

o O volume de entrevistados e a amostra 
altamente qualificada confere à pesquisa uma 
visão bastante fiel da realidade.

Perfil da amostra

Total de 114 executivos participantes, sendo 100 
respondentes da pesquisa quantitativa e 60 
entrevistados para a pesquisa qualitativa de 
profundidade, em 86 empresas distintas.

Nota: 46 executivos participaram de ambas 54 somente da pesquisa 
quantitativa e 14 somente das entrevistas qualitativas.
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 Por segmento:

Pesquisa Quantitativa
Total de empresas respondentes: 81
Total de executivos respondentes: 100

Perfil da amostra

72%

28%

Manufatura Agronegócio

Sugar & Ethanol

Grains & Oil Seeds

Farms & Livestock

Cooperatives

14 50%

Apresenta-se, abaixo, o perfil da amostra da pesquisa 
quantitativa, como também da qualitativa. As Tabelas 
descrevem os principais segmentos entrevistados

Consumer Goods

Automotive

Food Processing

Paper Pulp/ Allied Products

Metal Processing

Machinery/ Electrical Equip.

Chemical & Pharma

Consumer Eletr.

Glass % Glass Products

Building Mater.

9 32%

3 11%

2 7%

13 18%

12 17%

12 17%

10 14%

10 14%

8 11%

4 6%

1 1%

1 1%

1 1%

© 2022 KPMG Consultoria Ltda., uma sociedade simples brasileira, de responsabilidade limitada e firma-membro da organização 
global KPMG de firmas-membro independentes licenciadas da KPMG International Limited, uma empresa inglesa privada de 
responsabilidade limitada. Todos os direitos reservados.

|  5

PorcentagemSegmento Quantitativo 



Sugar & Ethanol

Grains & Oil Seeds

Farms & Livestock

10 71,4%

Automotive

Machinery/ Electrical Equip.

Consumer Goods

Consumer Eletr.

Food Processing

Chemical & Pharma

Metal Processing

Glass & Glass Products

3 21,4%

1 7,2%

9 20%

8 17%

7 15%

6 13%

6 13%

5 11%

3 7%

2 4%

77%

23%

Manufatura Agronegócio

Pesquisa Qualitativa
Total de empresas respondentes: 38
Total de executivos respondentes: 60
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 Por área de atuação:
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Tanto na pesquisa quantitativa, como na qualitativa, foram 
entrevistados profissionais da área de Tecnologia e da área 
Industrial/Engenharia. Os gráficos representam as 
respectivas proporções.

59%
41%

Tecnologia Industrial/ Engenharia

50%50%

Tecnologia Industrial/ Engenharia

Pesquisa QUANTITATIVA Pesquisa QUALITATIVA



Indústria 4.0: 
Introdução e 
níveis de 
maturidade

1
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Indústria 4.0: 
Equalizando Conceito

O conceito que será utilizado para definir Indústria 
4.0 é considerado o mais aceito atualmente.  
Nasceu em 2010, quando teve início a segunda 
fase do projeto The High-Tech Strategy 2020 for 
Germany, uma iniciativa estratégica do governo 
alemão para definir a orientação das políticas 
industriais daquele país, com o objetivo de 
garantir e ampliar, por meio de soluções 
tecnológicas, a competitividade da Alemanha no 
cenário mundial. Nesse contexto, foi estabelecida 
uma parceria, denominada The Industry-Science 
Research Alliance, contando com representantes 
da Indústria e da Academia Nacional de Ciências 
e Engenharia (ACATECH).

Em janeiro de 2011, esse grupo de trabalho 
propôs o tema Indústria 4.0 na feira de Hannover 
e, em outubro de 2012, apresentou ao governo 
alemão um relatório com uma proposição de 
estratégia e um conjunto de recomendações para 
a implementação do conceito de Indústria 4.0 nas 
empresas alemãs. Após a consolidação da 
proposição, a versão final desse relatório foi 
apresentada à comunidade empresarial e 
científica. Desde então, o tema vem evoluindo.

Nos Estados Unidos e em outros países, esse 
tema também é tratado como a 4ª Revolução 
Industrial ou “Smart Manufacturing”, e, de modo 
geral, prevê a fusão entre o físico e o digital.

Fundamentalmente, o impacto dos dados – ou    
da correlação entre eles - impõe a eficiência 
operacional através da digitalização. Ou ainda, 
concebe-se a reflexão de como esses dados são 
fonte para o desenvolvimento de novos modelos 
de negócio.
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Figura 1. Estágios da evolução do conceito de Indústria 4.0

Os 6 níveis de  maturidade | ACATECH 
Partindo do conceito explicitado anteriormente e do impacto dos dados no 
desenvolvimento dos negócios, pode-se ilustrar a evolução da Indústria 3.0 
para os estágios da Indústria 4.0. 

O modelo proposto pela ACATECH promove a visibilidade e a clareza desta 
perspectiva de evolução, por processo (ou vários processos). Isto é, 
representa a progressividade da transformação digital através da Indústria 4.0, 
conforme apresentado na Figura 1. 
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Indústria 3.0 Indústria 4.0

Digitalização
Conectividade Visibilidade

Transparência

Capacidade 
Preditiva

Adaptabilidade

1 2 3 4 5 6

O que está acontecendo?
“Ver”

Por que está acontecendo?
“Entender”

O que vai acontecer?
“Estar preparado”

Como uma resposta autônoma pode ser alcançada?
“Auto otimização”

V
al

o
r

Fonte: Adaptado de ACATECH - Industrie 4.0 Maturity Index, UPDATE 2020 (link)

https://en.acatech.de/publication/industrie-4-0-maturity-index-update-2020/


A seguir, apresenta-se o 
detalhamento da ACATECH, dos seis 
estágios da jornada para que uma 
empresa evolua para um patamar 
ideal de Indústria 4.0.:

1) “Computerização”: 
trata-se do primeiro estágio, 
que prevê a digitalização e a 
automação de forma a 
simplificar processos e tarefas 
manuais repetitivas.

2) Conectividade:
estágio da interconexão e 
integração dos processos 
digitais, tanto do chão de 
fábrica como das áreas 
administrativas, 
aproximando a tecnologia e 
os negócios.

3) Visibilidade:
estágio que de fato caracteriza 
a entrada da indústria no 
conceito 4.0, em que é 
possível visualizar em tempo 
real, por meio de modelos 
digitais, o andamento integral 
das operações, baseando-se 
na coleta e análise dos dados 
de diferentes processos.

4) Transparência:
estágio em que, por 
meio da análise avançada 
dos dados, é possível 
entender em tempo real 
a correlação entre os 
processos complexos e a 
causa-raiz de problemas, 
por exemplo.

5) Capacidade preditiva:
no penúltimo estágio, por 
meio de ferramentas 
avançadas de análise de 
dados, é possível simular 
cenários futuros para atuar 
de forma preditiva e 
melhorar as tomadas de 
decisão.

6) Adaptabilidade:
último estágio em que os 
sistemas se adaptam e se 
autoconfiguram para entregar 
um ótimo nível de 
performance a todo momento, 
funcionando de maneira 
autônoma.

Podemos dizer, resumidamente, que o avanço ao longo 
dos níveis de maturidade trata-se da integração dos 
sistemas e da visibilidade mais acurada de toda cadeia de 
valor da indústria - da matéria-prima até o cliente final.

Fundamentalmente, é plausível uma visão na qual os 
dados vindos do mundo físico aceleram o processo de 
transformação digital dentro das organizações.

6 níveis de  maturidade | Detalhamento 
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Internet das Coisas (IoT)

Big Data / Analytics

Robótica autônoma

Simulação Digital (Digital Twins)

Computação em nuvem

Cybersecurity

Manufatura aditiva
(Impressão 3D)

Realidade Aumentada

Integração (horizontal e vertical)

de Sistemas

Além de tratar das esferas de estrutura organizacional, 
cultura e recursos,  também é importante observar os 
“pilares” tecnológicos (que são atualizados conforme 
novas tecnologias tornam-se disponíveis) e que, se 
aplicados no processo produtivo, habilitam o padrão 
4.0. Apesar da relevância de cada uma das tecnologias 
destacadas, podemos seguramente considerar que os 
temas relacionados ao Big Data/Analytics e a 
Integração de Sistemas  (IT/OT) são a base para 
aceleração da digitalização em direção ao modelo de 
Indústria 4.0.

As principais tecnologias
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Entendimento dos 
executivos 
brasileiros
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De acordo com nosso estudo constatamos que, na 
prática, o entendimento dos executivos brasileiros não 
foge muito ao proposto pelo conceito original, embora a 
maioria das organizações ainda lute para se adaptar ao 
estágio considerado como 3.0. Isso inclui uma maior 
automação das máquinas (“iotização”) e digitalização 
dos processos (nuvem de palavras). Ainda assim, 
muitos reconhecem que a evolução para a Indústria 4.0 
é um caminho sem volta.

Essa situação não ocorre somente no Brasil. Segundo o 
estudo Industrie 4.0 Maturity Index, da ACATECH 
(2020), que mediu o nível de maturidade (Figura 1) de 70 
empresas globais em relação a este conceito, 
constatou-se que mais de 80% das organizações ainda 
se encontram nos primeiros estágios da jornada (nível 2, 
Indústria 3.0), sendo que apenas 4% das empresas 
estão no nível 3 “Visibilidade”, ou seja, já no primeiro 
estágio da Indústria 4.0.

Segundo a análise da ACATECH, nenhuma organização 
atingiu plenamente os patamares de “Transparência”, 
“Capacidade Preditiva” e “Adaptabilidade”. (Figura 2)

Fonte: Estudo Indústria 4.0 no Brasil: Cenário e Perspectivas. Nuvem de palavras com base na 
consolidação das respostas abertas de 114 executivos das áreas industriais e tecnologia de 
empresas de grande porte dos segmentos de manufatura e agronegócio no Brasil.

Entendimento dos 
executivos brasileiros
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Fonte:  Adaptado de ACATECH, Using the Industrie 4.0 Maturity Index in Industry. Current challenges, case studies and trends (link)2

No Brasil, o entendimento é que Indústria 4.0 
acontecerá ao longo do tempo, como resultado de um 
processo de aprimoramento contínuo, que vem 
norteando a evolução da indústria há décadas. A 
conectividade para melhor visibilidade dos processos e 
sistemas é um fator citado frequentemente pelos 
gestores para caracterizar o ingresso de uma 
organização nesse próximo estágio.

Devido à necessidade de altos investimentos, os 
executivos brasileiros também priorizam uma visão com 
abordagens mais pragmáticas, focadas principalmente 
em iniciativas de melhoria e integração de processos e 
sistemas (ou digitalização), automação e sensorização
da cadeia produtiva (máquinas, equipamentos e 
estoque) para melhor coleta de dados e visibilidade do 
fluxo produtivo. O desejo pelo uso eficiente dos dados 
coletados é latente em praticamente todas as 
empresas, com vistas a melhor tomada de decisão, 
identificação de melhorias e ajustes em tempo real, 
além da capacidade de atuação preditiva, aumento da 
eficiência, produtividade e redução de custos. Essas 
premissas, de fato, se alinham com o modelo ideal de 
Indústria 4.0.

Lean & Indústria 4.0 (Lean Manufacturing 4.0)

A metodologia (ou filosofia) Lean nasceu no Japão 
(dentro das fábricas da Toyota), em 1950. Ela se baseia 
nos princípios da eficiência (redução de desperdícios) e 
foco na maximização de entrega de valor e é 
amplamente adotada (mesmo como inspiração) em 
várias operações industriais no mundo e no Brasil. É 

reconhecida globalmente pela sua importância na 
evolução do sistema produtivo dentro das manufaturas 
e vem sendo aplicada, mais recentemente, em outros 
setores, como o de serviços. Há cerca de dez anos, 
esse modelo de trabalho vem se misturando com os 
conceitos da Indústria 4.0 e, com isso, especula-se 
sobre a possibilidade de uma fusão entre os dois 
movimentos (Indústria 4.0 e Lean Manufacturing), a 
partir da integração do que cada proposição tem de 
melhor.

Entendemos que esses conceitos se complementam e 
potencializam a capacidade de se otimizar a cadeia de 
valor das organizações. Associar a produção enxuta e a 
melhoria contínua com tecnologias que permitem maior 
automação, digitalização, visibilidade dos processos e 
atuação preditiva resulta em entrega de valor ao 
mercado, com a melhor eficiência possível, que é a 
essência do que pregam esses dois conceitos.

Em última análise, no curto-médio prazo, a Indústria 4.0 
tem, entre seus principais pilares, a automação e a 
geração de informações estratégicas a partir do 
tratamento dos dados de toda a cadeia produtiva, e isso 
potencializa a aplicação dos princípios da metodologia 
Lean, que tem como premissa focar em “O que é 
necessário?”, “Para quando é necessário?” e “Qual é a 
quantidade necessária?”. Embora naturalmente haja 
algumas diferenças, ambas acabam por combinar 
iniciativas que aumentam a confiabilidade e a melhoria 
operacional contínua com capacidades de adaptabilidade 
e atuação preditiva por meio do melhor uso de sensores 
e dados.

Outras fontes consultadas: German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (link)3, DFKI - Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (link)4 e Wikipedia (link)5

Figura 2. Estudo Industrie 4.0 Maturity Index da ACATECH (% empresas x estágio de evolução)

Digitalização Conectividade Visibilidade Transparência Capacidade 
Preditiva

Adaptabilidade

16% 80% 0% 0% 0%
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Relevância 
estratégica2
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O novo cenário econômico mundial, 
as novas exigências de 
sustentabilidade, a inovação e as 
mudanças no comportamento da 
sociedade (resultantes sobretudo dos 
impactos da pandemia) reacenderam 
as discussões em torno do conceito 
de Indústria 4.0. Esse tema, 
segundo a pesquisa, passou a 
integrar, em 2021, a lista das top três 
prioridades dos comitês executivos 
de 61% das grandes manufaturas e 
61% das principais empresas do 
agronegócio do País. (Gráfico 1) 

Muitos executivos desses setores 
consideram a Indústria 4.0 como 
uma evolução natural das empresas, 
mas reconhecem que orçamento e 
barreiras culturais ainda são grandes 
entraves. Ainda assim, há motivos 
para otimismo. As entrevistas 
pessoais qualitativas com 60 
executivos das áreas industriais, 
tecnologia e inovação revelaram que 
os projetos de Indústria 4.0 (que, em 
alguns casos, ainda estão no estágio 
3.0) têm maior chance de sucesso 
quando aprovados nos conselhos 
empresariais e liderados com o 
comprometimento do CEO.
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Fonte: Estudo Indústria 4.0 no Brasil: Cenário e Perspectivas. 
N = 100 executivos de empresas de grande porte (72 Manufatura,28 Agronegócio)

61%36%

3%
Total

Sim Não Indiretamente

61%35%

4%

Manufatura

Sim Não Indiretamente

61%

39%

Agronegócio

Sim Não

Executivos com vivência prática no assunto observam 
que a implementação da Indústria 4.0 deve ser tratada 
sob duas vertentes: incremental e transformacional. A 
primeira (incremental) é uma evolução que ocorre de 
forma mais isolada, em áreas ou processos específicos 
que passam a entregar melhores resultados para o 
negócio (em custo, eficiência ou produtividade) a partir 
da aplicação da tecnologia ou de novos processos. 
Geralmente, é decidida e liderada por profissionais de 
áreas operacionais e nascem da experiência do dia a dia 
das próprias áreas e, quando bem-sucedidas, sobem 
para os comitês executivos. Já a segunda 
(transformacional) exige a dedicação de um time 
específico que coordena as iniciativas e é pautado por 
uma visão clara e abrangente do modelo de negócio da 
empresa (consensuada em comitê executivo) e que 
comunica aos times o que significará a jornada Indústria 
4.0 para aquela organização. Também exige atuação 
ativa dos líderes na adequação da cultura e do mindset
dos profissionais.

Embora não exista um modelo mágico, identificamos 
que as chances de sucesso são maiores quando a 
cultura organizacional da empresa permite a execução 
mais livre de inovações e, ao mesmo tempo, a liderança 
provê uma visão estratégica clara, com Key 
Performance Indicators (KPIs) bem estabelecidos e 
atuando para eliminar as barreiras departamentais e, 
assim, evitar silos independentes. Alguns modelos de 
governança geralmente fomentam a interação e 
integração entre as áreas, com KPIs em comum. Mais 
do que uma coleção de projetos, a evolução para o 
conceito de a Indústria 4.0 passa pela adaptação do 
mindset organizacional.

Paradoxalmente, enquanto o conceito de Indústria 4.0 
(em sua teoria) discute a fusão de novas tecnologias 
digitais nos processos industriais e uma 
descentralização do poder de decisão, na realidade 
brasileira, muitas iniciativas que dão certo são top-down
e ainda lideradas, quase sempre de forma isolada, 
apenas pelas áreas industriais (engenharia, operação 
etc.), com envolvimento posterior ou pontual dos times 
de TI, como suporte responsável pela integração dos 
sistemas e conectividade do ambiente à rede. Isso se 
deve a três fatores principais: escassez de mão de obra 
qualificada nos times de TI, estruturas organizacionais 
com linguagens distintas e um resquício de cultura da 
fase 3.0 (de automação), em que a conectividade e o 
tratamento de dados oriundos de sensores das 
máquinas, assim como a integração do Manufacturing
Execution Systems (MES) com o ERP não eram 
aspectos tão relevantes como hoje.

É consenso entre os executivos entrevistados de 
Tecnologia da Informação (TI) e de negócios que esse 
cenário vem se transformando, ainda que em 
velocidades e prioridades diferentes de empresa para 
empresa. A convergência das “tecnologias da 
informação” com as “tecnologias da automação” vem 
ocorrendo apesar da resistência cultural do chão de 
fábrica (ou mesmo de TI). Esse movimento de fora para 
dentro mais a chegada de uma nova geração digital 
ready aos postos de trabalho têm trazido uma 
aproximação necessária à sobrevivência das duas áreas 
e do próprio negócio, especialmente na manufatura. 

Gráfico 1. Resultado consolidado das respostas dos executivos quando questionados 
se o conceito de “Indústria 4.0” está entre as “top três” prioridades na agenda do 
comitê executivo .
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Desde que a necessidade (e o desejo) 
do melhor uso dos dados tornou-se 
assunto obrigatório em grande parte 
das discussões estratégicas e até 
mesmo nas reuniões operacionais de 
negócio, a área de TI tem sido mais 
envolvida nas conversas. Nossa 
pesquisa mostrou que a área de TI já é 
envolvida nas discussões de definição 
de estratégia e roadmap de Indústria 
4.0 em 79% das manufaturas e 93% 
das empresas de agronegócio 
entrevistadas. Outras áreas também 
envolvidas são Produção e Engenharia 
(em mais de 80% dos casos) e 
operações, serviços e logística (em 
cerca de 50% dos casos) (Gráfico 2).

De fato, a área de TI tem assumido um 
perfil mais provocador e vem 
promovendo a ampliação das fronteiras 
do Digital dentro do processo produtivo. 
Entretanto, a realidade relatada é que 
ela ainda possui pouca força para liderar 
ou implementar sozinha um projeto 
amplo de Indústria 4.0. A resistência à 
mudança no chão de fábrica de boa 
parte das organizações ainda é um 
desafio que não será vencido se não 
houver comprometimento das 
lideranças. E quando mencionamos 
“lideranças” no plural, nos referimos 
aos líderes de todas as áreas, pois 
apenas o CEO não conseguirá fazer 
milagres. 

Com base nesse estudo, é seguro 
afirmar, portanto, que Indústria 4.0 já 
está na pauta estratégica da maioria das 
organizações brasileiras, mas será 
realidade somente quando a liderança 
for conjunta, em vários níveis e de 
forma integrada.

T.I

Produção / Engenharia

Operações / Serviços

Serviços / Supply

Administrativo / Jurídico / Financeiro

Marketing / Comercial / Vendas

Outras

93% 76% 81%

71% 88% 83%

61% 51% 54%

50% 50% 50%

36% 22% 26%

29% 17% 29%

7% 11% 10%

Agronegócio  Manufatura Total 

Gráfico 2. Áreas envolvidas nas discussões
estratégicas sobre Indústria 4.0

Fonte: Estudo Indústria 4.0 no Brasil: Cenário e Perspectivas. 
N = 100 executivos de empresas de grande porte (72 Manufatura,28 Agronegócio)
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Nível de adoção 
da Indústria 4.0
no Brasil

3
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Em continuidade aos dois primeiros 
capítulos da Pesquisa sobre Indústria 4.0 
no Brasil, este capítulo apresenta os 
principais insights relacionados ao nível de 
adoção das tecnologias e os  conceitos da 
Indústria 4.0 no País. 

Ressalta-se que as conclusões expostas 
foram obtidas a partir da visão de 
executivos do Agronegócio e da 
Manufatura em uma pesquisa de caráter 
quantitativo, qualitativo e analítico.

Com o intuito de informar e demonstrar o 
cenário no qual o Brasil se encontra, em 
termos de iniciativas concretas e aplicação 
do conceito de Indústria 4.0, o estudo traz 
uma ampla análise das informações, dos 
dados coletados e apresenta os principais 
resultados quantitativos em gráficos 
explicativos.

Introdução
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De forma geral, as grandes manufaturas e o 
agronegócio no Brasil ainda estão longe do que a teoria 
define como conceito de Indústria 4.0, especialmente 
pelo baixo nível de integração entre os sistemas e 
desafios na coleta e no tratamento de dados. Contudo, 
essa visão externa trouxe um senso de urgência que 
vem ajudando a viabilizar alguns projetos internos, que 
antes eram mais difíceis de justificar.

Em maior ou menor grau, pode-se afirmar que a adoção 
e a presença da automação, de sistemas supervisórios 
e mesmo de tecnologias avançadas nas linhas de 
produção já são realidade no País. Esse movimento vem 
acelerando à medida que a conectividade aumenta, 
novos processos são implementados, novas máquinas 
com tecnologias embarcadas são adquiridas e as atuais 
ganham novos sensores (cada vez melhores e mais 
acessíveis). 
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Iniciativas relacionadas ao 
conceito de Indústria 4.0



Nossa pesquisa apontou que 82% das grandes indústrias e 75% dos 
grandes agronegócios já possuem iniciativas relacionadas ao 
conceito de Indústria 4.0 (Gráfico 3), embora não necessariamente 
estejam nesse estágio. Deve-se ponderar que a profundidade de 
interpretação dada por cada respondente nesta questão pode variar, 
mas, de modo geral, os investimentos em tecnologia e automação 
vêm acontecendo, motivados pelo desejo de ampliar a visibilidade 
em tempo real dos processos produtivos e aumentar a capacidade 
de atuar rapidamente em problemas e/ou alcançar novos patamares 
de produtividade.
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Gráfico 3. Resultado  referente ao questionamento: “Já existem iniciativas 
concretas e/ou em andamento de Indústria 4.0 na sua empresa?”

80%

19%

1%
Total

Sim Não Não sei

82%

18%

Manufatura

Sim Não

75%

21%

4%

Agronegócio

Sim Não Não sei

Iniciativas relacionadas ao 
conceito de Indústria 4.0

N = 100 Total (72 Manufatura, 28 Agronegócio)



Dentre as iniciativas em andamento apontadas como 
sendo as mais relevantes em cada empresa, mais da 
metade delas (56% em manufatura e 58% em 
agronegócio) já estão em fase de produção (ou seja, 
aplicadas no negócio). Já o restante (44% em 
manufatura e 42% em agronegócio), encontra-se em 
fases iniciais, como especificação, prova de conceito 
(PoC) ou projeto-piloto (Gráfico 4).

O que chama mais a atenção nesse resultado não é 
necessariamente o volume de empresas que já 
aplicam esse conceito na prática, mas a quantidade 
de empresas (percentual próximo da metade) em que 
as iniciativas principais estão em fases experimentais 
e de desenvolvimento, indicando um grande 
potencial para evolução e amadurecimento nos 
próximos anos.

Cabe ressaltar que, tanto na indústria quanto no 
agronegócio, o nível de adoção ou de maturidade de 
evolução da Indústria 4.0 não necessariamente 
reflete a capacidade de investimento total em 
tecnologia e inovação de uma empresa. Observamos 
organizações com um nível relativamente baixo de 
adoção de tecnologia no chão de fábrica (e usinas), 
mas que, por outro lado, fazem uso intensivo de 
tecnologia e possuem laboratórios altamente 
avançados, com capacidades tecnológicas de 
primeira linha para análise química, genética, 
geológica e de materiais.

Ainda assim, é inegável que a automação e a 
digitalização (combinadas com avanços em outras 
áreas, como insumos melhorados e novos materiais) 
permitiram o avanço e o aumento de produtividade 
das indústrias e do agronegócio no Brasil, 
especialmente pela capacidade de atuar e responder 
rapidamente. Pode-se utilizar como exemplo o uso da 
tecnologia em uma das indústrias de produtos de 
consumo entrevistadas, que permitiu aumentar a 
produção em mais de dez vezes nos últimos 15 anos 
sem um crescimento significativo no número de 
funcionários, passando de 200 produtos/dia (com 
cerca de 300 funcionários) para cerca de 2.700 
produtos/dia (com 600 funcionários).
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Nível de desenvolvimento 
das principais iniciativas
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Gráfico 4. Resultado referente ao questionamento: “Em que fase encontram-se as duas iniciativas 
consideradas como as mais relevantes?”

Nível de desenvolvimento das 
principais iniciativas

13%

25%
57%

5%

Total

Especificação PoC, Piloto

Produção Outro

12%

25%
56%

7%

Manufatura

Especificação PoC, Piloto

Produção Outro

15%

25%58%

2%

Agronegócio

Especificação PoC, Piloto

Produção Outro

N = 72 – 96 iniciativas mapeadas – Agrupamento subjetivo, 
com base na interpretação das respostas abertas

No agronegócio, muitas fazendas e usinas 
sucroalcooleiras, hoje, são referências 
mundiais em eficiência e produtividade 
graças à automação e à tecnologia. Nesse 
segmento, que lida muito com commodities, 
quem dita o preço, geralmente, é o mercado 
e, portanto, questões de eficiência e 
produtividade são aspectos críticos, que 
recebem atenção continuada.



De forma geral, dentre as iniciativas 
relacionadas à Indústria 4.0 já em produção, a 
maioria gira em torno da modernização e 
integração dos sistemas MES e ERP, da 
digitalização dos processos em papel (com 
vistas à eficiência de processos e redução de 
erro humano), da sensorização e 
conectividade das máquinas e das cargas, 
para que a extração dos dados seja realizada 
de forma automática diretamente para os 
sistemas de gestão e, assim, atingir uma 
melhor visibilidade dos processos (Gráfico 5). 

No chão de fábrica, existe um maior índice de 
penetração de tecnologias e robotização nos 
processos de alto volume e escala (por 
exemplo, no corte de chapas, pinturas, 
extratoras, envasadoras, caldeiras etc.), e 
uma maturidade menor nos processos em 
que o Assembly (montagem) ainda se mostra 
um pouco mais complexo, como no caso de 
algumas etapas produtivas da linha branca, 
autopeças, eletroeletrônicos, embalagem ou 
descarga de materiais. A robotização também 
está presente por meio do uso de AGVs
(Automated Guided Vehicles), que trazem as 
peças corretas automaticamente para a linha 
de produção, além de esteiras e balanças 
automatizadas e alguns braços robóticos mais 
leves (chamados de cobots ou collaborative
robots), que ajudam no manuseio do 
equipamento e das cargas.

|  26

Gráfico 5. Resultado da pesquisa quando questionado 
“Poderia nomear duas iniciativas que considera as mais 
relevantes? “(Agrupamento subjetivo, com base na 
interpretação das respostas abertas)

MES / Integração de 
Projetos / Sistemas

Digitalização / Otimiz. 
Coleta e uso de dados

Logística / 
Rastreabilidade

Automação / 
Robotização

IoT / Sensorização

Manutenção / 
Atuação Preditiva

Conectividade

17% 20% 10%

15% 16% 13%

11% 8% 18%

9% 8% 10%

8% 10% 2%

7% 5% 10%

7% 4% 13%

Total  Manufatura Agronegócio 

Formulação do 
Plano / Roadmap

7% 6% 8%

RPA / Paperless 4% 4% 2%

Capacitação 
de Pessoas

4% 1% 10%

Realidade Virtual 
/ Aumentada

3% 4%

Redução de Resíduos / 
Impacto Ambiental

1% 2%

Renovação Parque 
de Máquinas

1% 2% 2%

Computer Vision 1% 2%

Outros 5% 8% 2%
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Principais temas 
relacionados às 
iniciativas
Na área logística, identificamos iniciativas de 
rastreabilidade – ou seja, o controle e a movimentação de 
estoque e peças com RFID (Radio Frequency
Identification) e visão computacional –, principalmente nos 
segmentos automotivos, equipamentos e agronegócio 
(em que o preciso controle de estoque possibilita melhor 
resultado do negócio). Essas iniciativas também têm 
tomado corpo em outras indústrias, como a química e a 
alimentícia, em especial,  devido ao aspecto de segurança 
e de rastreabilidade das cargas, que é algo crítico e, ao 
mesmo tempo, uma exigência de órgãos públicos de 
fiscalização. Apesar disso, esse cenário não é uma 
realidade para todos, em razão do custo, sobretudo na 
indústria alimentícia, em que o valor unitário e a margem 
financeira dos produtos não comportam esse tipo de 
tecnologia, resultando em uma grande dor para a maioria 
das empresas.

No campo, o georreferenciamento e a automação do 
maquinário agrícola já são uma realidade para as grandes 
organizações. Máquinas mais novas (como tratores e 
colheitadeiras) já funcionam praticamente no piloto 
automático, apenas com a supervisão humana, e dispõem 
de dezenas (ou até centenas) de sensores que realizam a 
medição das condições do solo, da umidade, do clima, 
dentre outros parâmetros.

Os entrevistados apontaram ainda uma aceleração na 
expansão da conectividade no campo neste último ano. 
Projetos de telecomunicações, que antes eram pontuais 
ou experimentais, têm passado para a fase de escala, 
com mais investimentos tanto das empresas quanto das 
operadoras de telecom, motivadas pelo avanço das 
tecnologias de redes de IoT e 4G, atendendo, dessa 
forma, à antiga demanda por rastreabilidade e visibilidade 
em tempo real do que acontece nas áreas de cultivo e 
criação. Essa comunicação tem fomentado, nas grandes 
empresas, a modernização e a centralização de unidades, 
que algumas denominam como COA (Centro de 
Operações Agrícolas), e outras, como CIA (Centro de 
Inteligência Agrícola), e que são centros operacionais que 
coletam e aglutinam dados de safra, produção, qualidade 
do solo, imagens de drones e outras, e as combinam com 
inteligência externa (meteorologia, preços das 
commodities etc.), para ditar o ritmo e o melhor momento 
do plantio, da colheita, da adubação, dos subprodutos etc.
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Devido ao desafio e aos custos de uma implementação 
massiva de automação e sistemas sensorizados, é 
comum encontrarmos, em uma mesma empresa, as 
etapas da produção em estágios de maturidade 
diferentes, trabalhando no conceito de “mini fábricas”. 
Neste caso, alguns processos são totalmente manuais 
e outros bastante robotizados, inclusive com máquinas 
que se ajustam automaticamente, utilizando visão 
computacional e sensores combinados com softwares
de Inteligência Artificial para respostas preditivas. 

A capacidade de uso dos dados é outro aspecto 
relevante bastante comentado pelos entrevistados, 
sobretudo no segmento de manufatura, sobressaindo-
se inclusive ao tema de automação propriamente dita. 
Identificamos que muitas empresas estão 
aumentando significativamente sua capacidade de 
coleta e armazenamento de dados (inclusive direto 
na nuvem), mas ainda não sabem bem o que fazer com 
eles, como tratá-los ou como extrair valor além do 
controle pontual da produção.

Analisamos que a sensorização e a coleta de dados em 
maior escala acontecerá naturalmente na indústria e no 
agronegócio nos próximos anos. Conforme novas 
máquinas adentram o chão de fábrica, processos são 
digitalizados e sistemas atualizados e integrados entre 
si. A exemplo do que acontece em outros setores, 
como varejo online ou financeiro (em que a 
disponibilidade de dados é maior, devido ao grande 
número de processos digitalizados), o segredo da 
competitividade na indústria e no agronegócio estará na 
capacidade das pessoas fazerem o uso de forma 
integrada e inteligente. Não basta apenas ter o dado, 
mas saber o que significa cada variável e como 
atuar sobre essas informações, para que ações sejam 
disparadas rapidamente e de maneira assertiva. 

Atualmente, os dados disponíveis na indústria têm sido 
usados principalmente em três frentes: sincronismo de 
produção (rastreabilidade, controle do estoque e fluxo 
produtivo para implementação de melhorias); 
monitoramento em tempo real (identificação e resposta 
rápida a defeitos ou a paradas das linhas); e 
manutenção (ajustes finos e correções automáticas e 
preditivas nas máquinas, sendo este último já com o 

uso de softwares de Machine Learning e Inteligência 
Artificial). Ainda assim, praticamente todos os 
entrevistados compartilharam muitas expectativas 
positivas com relação ao potencial do uso dos dados 
que vêm sendo acumulados, especialmente para 
entender de modo mais abrangente a interdependência 
entre os processos e melhorar o fluxo produtivo como 
um todo, com capacidade de adaptá-lo continuamente 
conforme a demanda do mercado.
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Principais temas 
relacionados às 
iniciativas



Conclusões
Mais do que a capacidade de investimento em 
automação ou em cientistas de dados, concluímos, 
com base na análise das respostas, que a cultura da 
empresa, a capacitação das pessoas, além de 
estratégias claras e bem difundidas são os fatores 
que influenciam diretamente na velocidade com que 
as empresas de manufatura ou agronegócio têm 
feito essa integração dos mundos físico e digital e 
auferido melhores resultados.

A adoção em larga escala do conceito de Indústria 
4.0 ainda é um sonho para quase todas as empresas 
no Brasil, especialmente quando se fala em 
indústrias e cadeias produtivas autônomas, flexíveis 
e totalmente conectadas. Conforme a digitalização 
evolui e a complexidade de sistemas aumenta, 
torna-se mais necessário um plano estratégico que 
habilite as pessoas a implementarem e extraírem o 
valor desse novo ferramental.
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Exemplos de 
casos de uso, 
benefícios e 
resultados

4
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Entre as empresas pesquisadas, 64% (sendo 61% no setor de manufatura e 71% no de agronegócio) afirmam 
que pelo menos uma iniciativa de Indústria 4.0 implementada já gerou impacto tangível (mensurável) em termos 
de negócio (em amplos aspectos, tais como operacional, resultados financeiros e adaptação à tecnologia) para a 
empresa (Gráfico 6).
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Impactos tangíveis e 
indicadores

Neste estudo, também foram mapeados mais de 130 
casos diferentes, apontados pelos entrevistados 
como iniciativas relacionadas ao movimento rumo à 
Indústria 4.0 em suas empresas. A maioria deles são, 
na verdade, iniciativas com o intuito de habilitar o 
funcionamento da organização no conceito 4.0. Esses 
casos estão relacionados com a digitalização de 
atividades manuais e com a modernização dos 
sistemas Manufacturing Execution System (MES) e 
Enterprise Resource Planning (ERP), que são a base 
para absorver novos processos e tecnologias e 
integrar melhor os ambientes. 

Em 90% dos casos, os indicadores utilizados foram 
relacionados à variação na eficiência operacional e, 
em 76% das iniciativas, foi possível medir também a 
variação em relação aos custos. Entretanto, em 
apenas 31% dos casos as empresas conseguiram 
implementar indicadores e medir o impacto na 
receita e/ou lucratividade do negócio, evidenciando a 
dificuldade em conectar esses investimentos ao 
resultado financeiro da organização (Gráfico 7).

Total Manufatura Agronegócio
14%

14%

71%

1%

31%
61%

9%
1%

26%
64%

N = 80 empresas que possuem iniciativas concretas de Indústria 4.0 (59 manufatura, 21 agronegócio)

Sim, temos indicadores que mostram esses resultados

Não, ainda não conseguimos mensurar (temos apenas uma percepção)

Não sei/ainda não apurado

Outro (por favor, especifique)

7%

Gráfico 7. Quais indicadores foram 
utilizados para medir esses resultados?

Gráfico 6. Alguma iniciativa ou projeto de indústria 4.0 
já gerou impacto tangível (mensurável) em termos de 

negócio na sua empresa? 

Total

Manufatura

Agronegócio
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Nas plantas industriais, foram constatados exemplos de 
automação com máquinas robotizadas que se ajustam 
sozinhas, visão computacional para identificação de 
defeitos de produção e linhas automáticas que alertam 
sobre paradas. Também foi verificado o uso de 
Automated Guided Vehicles (AGVs) e Radio Frequency
Identification (RFID) para otimização logística e 
rastreabilidade e, no campo, a expansão das redes de 
telecomunicações e veículos que funcionam 
praticamente de forma autônoma. Dada toda essa 
absorção de novas tecnologias, o uso dos dados
aumenta gradativamente, com o objetivo de realizar 

manutenção preditiva e obter melhor controle de 
estoque e visibilidade em tempo real do fluxo da cadeia 
produtiva. Porém, muitas empresas estão ainda na fase 
de extração, coleta e armazenamento dos dados, com 
pouco uso efetivo das tecnologias.

Por questões de confidencialidade, acordada com os 
entrevistados, não será possível detalhar todas os casos, 
nem citar nomes. Ainda assim, alguns exemplos são 
apresentados abaixo de forma resumida e mostram, na 
prática, os tipos mais comuns de iniciativas já 
implementadas e seus respectivos impactos percebidos.

Caso de uso
No processo de estamparia, a máquina realiza 
toda a sua programação de forma automática, 

baseada em dados do Manufacturing Resource
Planning (MRP). Solicita a chapa ao estoque e 

a coleta de forma autônoma. Usando sensores, 
ajusta automaticamente os instrumentos de 

corte térmicos de acordo com a espessura de 
cada chama e corta de forma precisa. Em 

seguida, envia-se para o estágio de separação, 
que volta a ser manual.

Robotização do processo de configuração e 
teste de placas eletrônicas para diferentes 

equipamentos e de forma personalizada, de 
acordo com cada cliente. Em 2018, o processo 

era realizado por 22 pessoas, e incluía as 
etapas desde a instalação do sistema 

operacional até a inclusão de manuais e 
embalagem dos produtos.

A caldeira de biomassa que é usada para gerar 
a própria energia funciona de forma quase 

automática. A tecnologia embarcada ajusta a 
máquina continuamente de acordo com os 

insumos, e seu funcionamento acontece com 
o mínimo de intervenção do operador. 

Redução de 30% na emissão de gases do efeito estufa devido 
aos ajustes corretos e melhor aproveitamento dos insumos.

O processo é finalizado com as cinzas que voltam aos 
produtores para serem usadas no preparo do solo. Modelo 
exitoso de economia circular.

Após a automação, a necessidade de funcionários diminuiu para 
três pessoas e a taxa de falha foi reduzida a zero. Isso resultou 
em aumento de produtividade (velocidade), com a linha rodando 
há mais de três anos com menor número de paradas por erros de 
instalação ou queima por eletricidade estática.

O Return on Invested Capital (ROIC) é de 18 meses. Ainda não 
foi atingido o estágio em que o produto sai da fábrica sem 
nenhum contato (zero touch).

Benefícios observados

Casos de uso e 
respectivos benefícios

Automação e robotização

Simplificação e mais velocidade no processo, com dados de 
produção e cronometria enviados ao ERP em tempo real.

Maior produtividade com melhor aproveitamento das chapas e 
redução de erro humano. Atualmente, há um único profissional 
por equipamento realizando a supervisão.
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Caso de uso

O uso de etiquetas RFID para identificação das 
peças e produtos produzidos eliminou papéis e 

permitiu o melhor rastreio da movimentação 
das cargas entre as diferentes plantas da 

empresa e o monitoramento da entrega nos 
pontos de vendas. 

Com equipamentos de colheita 
georreferenciados e identificação dos fardos 

ainda em campo, utilizando etiquetas RFID, é 
possível obter informações sobre a localização 

da coleta, horário, condições e equipamento 
que realizou a tarefa. 

AGVs realizam a coleta de forma automática 
no estoque e garantem a entrega das 

ferramentas e das peças corretas e no tempo 
certo na linha de produção aos montadores, de 

acordo com cada produto que está sendo 
produzido.

O que antes era realizado em papel, agora o 
sistema realiza automaticamente, debitando 
ou creditando as peças do inventário. 
Também houve melhor visibilidade do fluxo 
produtivo e redução de 30% no tempo de 
expedição dos produtos.

O uso de mais de 200 AGVs permitiu ajustes 
finos nos processos de inventário, habilitou 
uma linha mais flexível e reduziu os tempos de 
paradas por falta de peças ou ferramentas, 
aumentando a produtividade.

A rastreabilidade permitiu a melhor definição do destino 
dos fardos, reduziu de quatro para uma pessoa 
necessária para controlar o processo e acelerou o 
controle de carga nos caminhões. Antes classificadas 
visualmente, as informações agora são automaticamente 
carregadas no sistema, refletindo diretamente nos 
painéis de gestão. Isso resultou em um aumento de 
cerca de 20% na produtividade e melhor visibilidade de 
estoque.

Benefícios observados

Logística e rastreabilidade

Casos de uso e 
respectivos benefícios
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Caso de uso

Uma siderurgia usa visão computacional (câmeras e 
sensores) para identificar anormalidades (defeitos de 

produção) nos rolos de chapa de metal, capturando 
vários parâmetros e carregando as informações em 

um sistema de Inteligência Artificial. Quando são 
identificadas marcas que aumentam as chances do 

produto ser rejeitado pelo cliente, a máquina faz o 
alerta para a manutenção. O uso de Machine Learning 

tem permitido cada vez mais assertividade nesse 
processo e ajustes automáticos.

A identificação do gasto excessivo com matéria-prima 
em uma indústria de transformação motivou a 

contratação de uma consultoria que identificou a 
abertura incorreta de escotilhas na máquina durante o 

processamento, permitindo a evaporação. A ação 
corretiva foi a implementação de sensores 

conectados ao circuito da máquina, que funciona 
apenas quando os parâmetros estão corretos.

Novas máquinas injetoras implementadas em 2018 
fornecem dados em tempo real sobre seu estado e 

nível de produção aos gestores. Elas foram 
interligadas ao sistema MES, que emite alertas sobre 

eventuais desvios, permitindo a atuação imediata.

O desenvolvimento interno de um aplicativo integrado 
ao MES e a sensores de baixo custo alerta os 

responsáveis sobre paradas na linha de produção, 
para que possam atuar de forma imediata.

Uma empresa de alimentos utiliza tecnologia de 
imagem e reconhecimento de som para identificar o 

comportamento e a tosse dos animais. Se a 
contagem ultrapassa determinado limite, o sistema 

alerta para uma possível infecção.

Com uma produção de cerca de 12 mil 
toneladas por dia, cada 1% de redução de 
desperdício representa 120 toneladas por 
dia, ou uma redução de perda potencial em 
torno de R$ 500 mil diários, além da 
prevenção de paradas.

Os ganhos de produtividade, que eram 
esperados em 8%, atingiram 15% devido à 
rápida intervenção possibilitada pela emissão 
dos alertas.

A máquina sensorizada com a adição de inteligência 
artificial permitiu melhor controle de qualidade e 
redução de desperdício de matéria-prima e erro 
humano. Quando a máquina identifica que está mal 
regulada, não funciona e emite alertas. Esse 
investimento relativamente baixo resultou em uma 
economia de R$ 3 milhões por mês na compra de 
insumos para essa empresa.

Benefícios observados

Monitoramento e manutenção preditiva

Casos de uso e 
respectivos benefícios

O fluxo mais rápido das informações, acessível pela 
conectividade, habilitou respostas imediatas e resultou 
no aumento da disponibilidade da linha em mais de 
1,5%, o que representou aproximadamente R$ 4,5 
milhões ao ano.

Atuação rápida da equipe na prevenção de 
doenças e contaminações, o que reduziu o 
risco e permitiu o aumento da produtividade, 
com menor perda de estoque.
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Caso de uso

A empresa é uma das pioneiras na 
sensorização de máquinas agrícolas e possui 

bancos de dados desde 2003. Atualmente, 
possui cerca de R$ 5 bilhões em ativos 

monitorados, distribuídos em mais de 300 mil 
hectares.

A integração dos sistemas das máquinas da 
principal linha de uma indústria com o MES e o 

ERP permitiu acompanhar melhor o ciclo 
efetivo de produção (em tempo real), e a 

análise desses dados revelou oportunidades de 
melhorias de processo.

Uma indústria utiliza machine learning para 
otimizar o tratamento de efluentes que saem 

da sua produção. Ela usa sensores nos tanques 
para medir constantemente o pH (potencial 

hidrogeniônico) e outros indicadores da água.

A análise dos dados permitiu à empresa aprender mais sobre 
seus ativos e ajustou melhor as regras de depreciação, 
melhorou a manutenção e reduziu custos com peças e 
abastecimento. Devido ao cuidado com o maquinário 
(decorrente do uso de dados) e o poder de compra da empresa, 
foi possível revender as máquinas usadas com cerca de oito 
anos de utilização ainda com lucro. Esse processo permitiu 
gerar mais uma fonte de receita para a empresa.

O sistema está aprendendo gradualmente o 
comportamento da água em diferentes períodos do dia e 
ajustando de forma antecipada a liberação dos produtos 
químicos. Assim, é possível manter uma variação menor 
entre os parâmetros  relacionados ao monitoramento dos 
efluentes, melhorando a aprendizagem e obtendo, assim, 
melhores resultados.

O acompanhamento do ciclo efetivo de funcionamento da 
linha, cruzado com os dados de produção, permitiu a mudança 
na escala de almoço dos operadores das máquinas, que agora 
tem intervalos em horários alternados, reduzindo os tempos de 
parada. A somatória do ganho de tempo produtivo obtido em 
todos os turnos e máquinas equivale a três meses a mais de 
produção por ano.

Benefícios observados

Analytics e Machine Learning

Casos de uso e 
respectivos benefícios

O mapeamento digital de toda a linha de 
produção permitiu uma visão mais precisa das 

interdependências entre as diversas etapas 
produtivas e a simulação de impacto da 

aplicação de mudanças.

As alterações na fábrica passaram a ser 
muito mais rápidas e assertivas, com redução 
de 40% no tempo necessário de alteração na 
linha de produção para lançar um novo 
produto.

A implementação dessa tecnologia no processo reduziu o 
tempo e os custos de mudança em aproximadamente 30% e 
resultou em maior velocidade nos testes para novos produtos 
e setup das linhas de produção.

Benefícios observados

Simulação digital (digital twins) e 
manufatura aditiva (impressão 3D)

Caso de uso

Uso de impressora 3D para a produção dos 
moldes de plástico e para a construção de 

protótipos.
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Quando questionados sobre quais resultados justificam 
os investimentos em iniciativas de modernização e 
Indústria 4.0, verificamos que as métricas tradicionais e 
objetivas como Return on Investment (ROI), payback, 
aumento de produtividade, disponibilidade da linha de 
produção (uptime) e custo por produto vendido (CPV) são 
predominantes em quase todos os casos.

No entanto, nota-se cada vez mais a utilização de 
componentes intangíveis para suportar essas decisões, 

seja pela dificuldade em obter dados dos ambientes 
atuais para fins de comparação (montagem de um 
business case), seja pelo potencial de valor adicionado 
que esses outros componentes têm para o negócio. 
Adicionalmente, é possível observar a preferência por 
projetos que impactam mais de uma área da empresa, 
evitando gargalos entre as etapas de produção. Os 
componentes intangíveis mais citados nas entrevistas 
são apresentados no quadro a seguir.

Argumentos e resultados utilizados 
para justificar os investimentos

Oportunidade de 
mercado

Aposta estratégica da 
empresa baseada em 

inteligência de mercado ou 
em demandas específicas 

dos clientes.

Sustentabilidade do 
negócio 

Adoção de tecnologia como 
investimento estratégico 

para adaptação aos 
movimentos do mercado e 

capacidade de adicionar valor 
aos produtos ou serviços.

Segurança 
operacional

Segurança de funcionários 
e de produtos, 

especialmente nas 
indústrias química e 

alimentícia.

Compliance

Redução de riscos fiscais 
ou regulatórios devido à 

incapacidade de medições, 
atendimento a exigências 
no prazo ou inadequação 

legal.

Meio ambiente e 
sociedade

Redução da emissão de resíduos 
poluentes, menor consumo de 

água e/ou energia elétrica, oferta 
de serviços à comunidade (como 

conectividade no campo), 
preservação ambiental dos 
entornos, infraestrutura e 

geração de empregos.

Dependência 
Humana

Empresas com capacidade 
produtiva muito impactada 
pelo advento da pandemia 
da covid-19, devido à alta 
dependência da mão de 
obra em vários de seus 
processos produtivos.
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Constatou-se que a estratégia corporativa vem 
considerando com frequência os valores adicionados e 
intangíveis que as novas tecnologias podem oferecer. 
Entretanto, a cultura de liderança da empresa será 
responsável por salientar a importância e o peso que 
devem ser atribuídos a cada um desses critérios, de 
acordo com o projeto. Isso se reflete na velocidade 
com que a empresa consegue se transformar. 

A maioria das empresas, especialmente as que têm 
máquinário mais pesado, realiza estudos e 
investimentos robustos de acordo com o ciclo de vida 
de suas máquinas — que pode ser de muitos anos. 
Porém, há outras organizações que preferem, por 
estratégia, realizar os investimentos com mais 
frequência, em ciclos menores. As empresas que são 
mais ágeis geralmente apresentam uma cultura de 
menor aversão à mudança. Elas ainda funcionam 
como laboratórios para seus fornecedores, que 
oferecem suas novas tecnologias por um custo menor 
em troca da experimentação das empresas na prática.

Além disso, os investimentos podem não ser 
aprovados mesmo quando o ROI e o payback são 
claros. Os altos volumes financeiros envolvidos 
muitas vezes dependem de financiamento e caixa, 
que nem sempre estão disponíveis. Outros aspectos 
incluem a dificuldade de uma parada de produção para 
a realização das mudanças e a necessidade de 
investimento em várias etapas para que o resultado 
seja efetivamente entregue. Ou seja, em algumas 
empresas, há o entendimento de que os 
investimentos pontuais com retornos específicos 
claros não são suficientes, caso outros gargalos no 
fluxo produtivo permaneçam e prejudiquem os ganhos 
esperados.

Quanto maior o capital expenditure (CAPEX) 
necessário (ou seja, o investimento total para 
aquisição de ativos) e mais distante a iniciativa está do 
core business (negócio principal da empresa), mais 
doloroso é o caminho de aprovação, especialmente 
em multinacionais. Modelos as a service (entrega de 
equipamentos ou soluções como serviço), inspirados 
no mercado de tecnologia da informação, têm 
adentrado o mundo da automação. Um exemplo é o 
aluguel de robôs (AGVs ou cobots) para otimizar a 
produção. Há ainda os serviços de manutenção 
preditiva, que incluem sensores robustos e 
customizados para medir a vibração ou o esgotamento 
das máquinas. Dessa forma, melhorias podem ser 
introduzidas no modelo de despesa operacional 
(OPEX), viabilizando o investimento.

Em cenários com mercados cada vez mais voláteis e 
incertos, uma boa prática tem sido deixar claro e 
transparente todos os riscos envolvidos em cada 
investimento. Embora pareça contraditório, foram 
observados três casos em que essa postura foi 
determinante para a obtenção do aceite dos acionistas 
da empresa, que se sentiram mais confortáveis em 
assumir o risco, uma vez que as iniciativas estavam 
alinhadas com a estratégia corporativa.

Argumentos e resultados utilizados 
para justificar os investimentos
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Testar conceitos novos em ambientes controlados 
(também chamados de laboratório) e em menor escala, 
paralelos aos ambientes de produção atuais, não é uma 
prática recente. Este estudo constatou que a aplicação 
de Provas de Conceito (também chamadas de Proof of
Concept ou PoC) vem aumentando como forma de 
mapear e reduzir os riscos dos investimentos, uma vez 
que é possível averiguar e demonstrar os potenciais 
ganhos em situações mais próximas da realidade.

Foram identificados durante a análise três estilos 
principais de PoCs. O primeiro e o mais comum 
(aproximadamente sete em cada dez casos) é a PoC de 
demonstração de uma solução. Geralmente, essas PoCs
não são pagas pelo cliente, mas financiadas pelas áreas 
comerciais das empresas interessadas em vender o 
serviço. O objetivo principal é testar e conhecer a 
solução em uma situação real para buscar investimentos 
e viabilizar os projetos.

O segundo caso são as PoCs mais sofisticadas, de 
iniciativas estratégicas que estão mais maduras e 
receberam um amplo estudo prévio. O pagamento 
dessas PoCs pode ocorrer de forma integral ou parcial, 
uma vez que são mais customizadas e consideradas 
como um investimento para reduzir o risco. Trata-se da 
etapa final de uma decisão de investimento já 
praticamente tomada. Foram identificados dois casos de 
empresas que chegaram a gastar mais de R$ 100 mil 
para testar uma nova solução.

O terceiro caso é um termo mais recente, denominado 
PoV (Proof of Value ou Prova de Valor). Esses projetos 
assemelham-se muito às PoCs sofisticadas, porém seu 
principal objetivo não é testar um conceito ou modelo 
novo, mas sim validar o retorno financeiro, de eficiência 
ou outros prometidos em um ambiente real.

Uma vez que a demanda por PoCs aumentou de forma 
significativa e que muitos clientes as solicitam sem real 
necessidade, grandes fornecedores têm ficado mais 
criteriosos na seleção de projetos que receberão 
investimento de tempo e recursos. De acordo com os 
entrevistados, muitos fornecedores já identificaram 
fatores que aumentam a chance de conclusão da venda. 
Os três principais são: a conexão do projeto com o plano 
estratégico da empresa, os estudos prévios realizados 
pelo cliente, que sugerem o potencial teórico de 
melhoria, e a definição contratual do resultado das PoCs
com o compromisso de compra da solução, caso a PoC
entregue o benefício esperado.

Há ainda outros acordos contratuais, em especial com 
fornecedores de software interessados em ganhar 
clientes estratégicos e startups, que praticam condutas 
mais competitivas. Com essas empresas, podem ser 
estabelecidos contratos de remuneração baseados em 
resultados, ou ainda a solução integral pode ser 
disponibilizada por tempo pré-determinado, para que o 
cliente a utilize e decida, posteriormente, se prosseguirá 
ou não com a solução em seu ambiente produtivo. 

Crescimento das Provas 
de Conceito (PoCs)
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A adoção do conceito de Indústria 4.0 no Brasil não 
encontra rejeição. Pelo contrário: a curiosidade pelo 
conceito, o desejo de alcançar novos patamares de 
eficiência, produtividade, inteligência e o 
entendimento de que a fusão entre os mundos físico 
e digital é necessária para o futuro de qualquer 
empresa é quase unânime. Por outro lado, a 
pesquisa apontou que a falta de orçamento (para 
38% da amostra), a cultura/resistência à mudança 
(para 33%) e a falta de conhecimento (para outros 
33%) são as três principais barreiras de adoção na 
visão dos respondentes, tendo ainda a falta de 
prioridade da direção da empresa como quarto ponto 
relevante, citado por 27% desses gestores (Gráfico 
8).

Analisamos que a falta de orçamento se confunde 
em muitos casos com a falta de conhecimento, uma 
vez que o dinheiro acaba diluído em iniciativas 
distintas e não integradas, devido à ausência de um 
entendimento único sobre o que é o conceito ou 
quais são as prioridades da empresa nessa frente. 
Vale adicionar ainda que, nas áreas produtivas, 
também existe desperdício e perda financeira com 
recursos básicos como água, eletricidade ou mesmo 
outras ineficiências que drenam recursos valiosos de 
investimentos, e que acabam por inviabilizar 
iniciativas, especialmente em organizações com 
margens baixas em suas operações.

No que se refere ao aspecto cultural, de forma geral, 
notamos frustrações individuais quanto à 
incapacidade coletiva da organização em executar 
(implementar as mudanças) e atuar de forma 
sincronizada e coletiva. Na verdade, muitas 
empresas entrevistadas ainda atuam em silos 
organizacionais e lutam para modernizar aspectos 
básicos de suas linhas de produção, como a 
digitalização de processos manuais, modernização 
de softwares de gestão, eliminação de controles 
feitos por meio do preenchimento de papéis, 
conectividade e automação propriamente dita. 

Esses movimentos se tornam ainda mais difíceis de 
coordenar nas organizações em que não existem 
diretrizes claras da alta direção sobre a estratégia 
para a evolução da jornada relacionada ao conceito 
4.0. Com isso, constatam-se substituições 
constantes das iniciativas estruturais importantes 
(que exigem dinheiro e cujo retorno não é de curto 
prazo) por outros projetos, em geral com foco 
operacional, considerados mais urgentes ou com 
retorno de curto prazo.

Desafios para a evolução 
da Indústria 4.0 no país

Gráfico 8. Quais motivos inibem as 
iniciativas de Indústria 4.0 na sua empresa? 
(Marque todas que se apliquem)
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Desafios para a evolução 
da Indústria 4.0 no país

Custo da mão de obra

A mão de obra operacional no Brasil ainda é disponível e relativamente barata
quando comparada à robotização, especialmente em atividades mais complexas,
como por exemplo na montagem de produtos. Constatou-se que a justificativa
para a implantação de automação é mais complexa em países onde a mão de
obra operacional é barata e as margens, mais espremidas.

Investimento em máquinas

O custo de máquinas mais sofisticadas é considerado alto, uma vez que boa parte
delas ainda é importada e os custos financeiros são atrelados às variações
cambiais, tanto nos processos de aquisição ou financiamento do ativo, quanto na
montagem de estoques de peças de reposição. Além disso, existe a alta carga
tributária e os valores adicionais devido à logística complexa e à necessidade de
qualificação dos funcionários para realizar a operação e a manutenção desses
equipamentos.

ROI e payback

Os valores de aquisição e manutenção, quando comparados à contratação de mão
de obra operacional relativamente barata, tornam o tempo para o retorno do
investimento muito longo na percepção da maioria dos executivos. O cálculo fica
ainda mais desfavorável quando são ignorados os ganhos intangíveis de
tecnologia, e são adicionados os custos de preparação e ajustes de todo o resto
da linha para absorver uma capacidade e velocidade maiores de produção.
Conseguir ultrapassar essa barreira de justificar novos investimentos com base
apenas nos modelos tradicionais de ROI é um desafio para todos.

Embora o estudo aponte que 80% dos 
entrevistados já tenham alguma iniciativa 
relacionada à Indústria 4.0 (ver seção 3, Gráfico 3), 
na prática, não identificamos nenhuma empresa que 
esteja totalmente nesse estágio ou mesmo 
preparada para colher de forma plena os benefícios 
desse conceito no Brasil. Para entender melhor os 

aspectos de orçamento, cultura, conhecimento e 
outros apontados na pesquisa, a análise foi 
complementada com mais 60 entrevistas 
qualitativas de profundidade com executivos das 
áreas industriais, automação e TI, que nos 
revelaram, de fato, as dificuldades específicas por 
trás desses inibidores. Esses aspectos incluem:
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Desafios para a evolução 
da Indústria 4.0 no país

Inércia da indústria

Muitas máquinas existentes, apesar de não sensorizadas ou conectadas, ainda
são consideradas produtivas e as equipes operacionais da fábrica já estão
capacitadas a operá-las. O retorno satisfaz os acionistas e os apelos para
mudanças acabam perdendo força, em especial devido ao próprio comportamento
de cada setor. Muitos equipamentos têm ciclos de vida longos, já estão
depreciados e têm grande importância na sustentação do negócio da organização.
Somando todos esses fatores, a motivação coletiva para efetuar a sua
substituição torna-se pequena. Essa inércia é especialmente constatada em
processos de baixo valor agregado.

Apelo comercial

Um aspecto bastante discutido durante as entrevistas foi a relação entre o
investimento e a capacidade de agregar valor monetário ao produto final, seja pela
redução do CPV (Custo por Produto Vendido) ou pela capacidade de se cobrar mais
por cada unidade vendida. Devido à falta de dados ou à dificuldade de montar e provar
um business case, os investimentos acabam sendo adiados. Em última instância, a
capacidade de agregar valor ao produto é a perspectiva mais considerada pelos
executivos de negócio para aprovação de investimentos na Indústria 4.0.

Conectividade (no campo ou em áreas remotas)

Especialmente no agronegócio, a conectividade é tida como principal barreira para
a evolução e um novo salto de eficiência. Enquanto as maiores organizações do
setor já estão resolvendo esse desafio com soluções próprias ou alianças
estratégicas com operadoras de telecomunicações (devido ao seu poder de
barganha), essa não é a realidade da maioria das empresas. Exemplos de
benefícios mencionados que resultariam de uma melhor conectividade no campo
incluem o combate a incêndios (via câmeras e uso de IA [inteligência artificial]),
rastreabilidade de cargas e equipamentos em tempo real, melhorias logísticas etc.
Entretanto, o custo de implantação de uma rede própria é bastante elevado, exige
serviços complexos e bem específicos para sua manutenção e tem se mostrado
inviável para muitas empresas. Do lado das operadoras de telecomunicações, o
potencial de receita para montar infraestruturas em determinadas regiões do país
ainda não se justifica.
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Desafios para a evolução 
da Indústria 4.0 no país

Disponibilidade dos dados

Do ponto de vista da tecnologia, os ambientes (especialmente em nuvem) para
armazenamento e processamento de dados estão cada vez mais baratos e
confiáveis, o que tem estimulado o armazenamento de um volume maior de
dados da organização. No entanto, os desafios de integração de sistemas, da
extração desses dados de máquinas com tecnologias proprietárias (fechadas) e da
falta de clareza sobre o que se quer visualizar (dados com contexto) têm frustrado
boa parte das iniciativas, que acabam entregando ilhas de dados sem uma
consolidação que permita uma visão integrada. Como reflexo, muitas empresas
têm buscado no mercado padrões e protocolos abertos, colocando isso inclusive
como pré-requisito nos processos de aquisição de novos equipamentos.

Expertise aplicada aos dados

Mesmo quando os dados estão disponíveis, ainda há dificuldade em extrair o
valor de fato. A maioria das empresas não consegue utilizar de forma eficaz os
dados obtidos na fábrica muito além do domínio das máquinas. Na visão de boa
parte dos entrevistados, não bastam profissionais especialistas apenas em
dados, se eles não entendem o processo do negócio como um todo. Eles podem,
por exemplo, correlacionar um grande volume de dados e possivelmente não
chegar a lugar nenhum. A necessidade de entender o que cada variável significa
e ter experiência nos processos produtivos é cada vez mais importante. Porém,
devido à dificuldade de encontrar esse tipo de profissional no mercado, as
empresas têm optado pela formação interna de pessoas, o que pode ser um
processo mais demorado e custoso.
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Desafios para a evolução 
da Indústria 4.0 no país

Visão clara de um Roadmap

Um entendimento claro e unificado nos diferentes níveis da organização (desde a
alta gestão até as áreas operacionais) das prioridades e dos resultados almejados
a partir dos investimentos e iniciativas em tecnologia, automação e inovação. Não
há necessidade de seguir à risca o que prega o conceito formal de Indústria 4.0.
Reitera-se que essas empresas percebem de forma muito clara o resultado
esperado a partir dos investimentos realizados, independentemente desses
investimentos estarem ou não atrelados a iniciativas tipicamente alinhadas ao
conceito 4.0.

Integração IT/OT complexa

Os parques fabris estão cada vez mais heterogêneos, à medida que fornecedores
diferentes optam por um tipo ou outro de tecnologia ou interface proprietária para
serem embarcados em seus equipamentos. Por não serem do tipo plug & play, e
pelo fato de muitos fornecedores cobrarem também pelos serviços de extração
de dados e conectividade das máquinas, a atratividade de investimento fica
menor.

Falta de estratégia específica e/ou envolvimento da alta direção

Muitos entrevistados relataram a inexistência de uma visão estratégica de longo
prazo para fazer a Indústria 4.0 acontecer na empresa. Quando existe, é colocada
de forma vaga, sem muita definição ou entendimento comum da estratégia e de
seus objetivos corporativos, o que resulta em planos operacionais e táticos
divergentes nas diferentes áreas. A falta de patrocínio e a percepção de pouco
engajamento (ou de discurso uníssono) da liderança também são apontadas como
inibidores desse movimento e dão força àqueles mais resistentes à mudança.

Na tentativa de vencer essas barreiras, algumas empresas (às vezes até em
níveis de unidade de negócios) formam pequenos grupos ou áreas específicas
com a missão de levar a bandeira da inovação e da transformação para as demais
áreas. Mas quando não são amparadas por toda a liderança e por iniciativas
estruturais mais amplas, em nível organizacional, de aculturação, colaboração e
quebra de silos, essas pessoas encontram inúmeras dificuldades e acabam
atuando como lobos solitários, tentando viabilizar melhorias e projetos-piloto que,
em sua maioria, não vencem a resistência. Identificou-se, com base nas
respostas e experiências das empresas consideradas como as mais avançadas no
processo de evolução, dois aspectos em comum que contribuem para reduzir
essas barreiras.



Desafios para a evolução 
da Indústria 4.0 no país

Engajamento coletivo

É essencial o estabelecimento de uma estratégia corporativa desdobrada em
ações concretas e a definição de indicadores mensuráveis (KPIs) abrangendo as
visões integradas das áreas. Além disso, é uma boa prática a realização constante
de programas de onboarding em massa dos funcionários para clarificar as
principais iniciativas táticas e os programas de capacitação e rotatividade de
funcionários entre as áreas de produção e administrativas.

Por fim, mais do que na esfera física, o componente digital (pilar central do 
conceito de Indústria 4.0) é permeada por muitas expectativas, especialmente em 
relação ao uso dos dados, incluindo melhor visibilidade (em tempo real) da cadeia 
produtiva, melhor eficiência por meio de ajustes nos processos, melhor 
experiência dos clientes e aplicação de inteligência artificial para inúmeros fins. 
Contudo, para atingir esse patamar, as empresas precisarão transpor esses 
desafios mencionados com o envolvimento genuíno da liderança nessa 
transformação.
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Cada vez mais, as empresas dependem da tecnologia 
da informação (TI), seja em infraestrutura, seja em 
produtos ou soluções originadas na própria TI, ou ainda 
nos aspectos de conectividade, tão essenciais para um 
mundo que busca respostas em tempo real para suas 
demandas e necessidades. A frase “Hoje tudo passa 
por TI. É tudo digital!”, citada inúmeras vezes durante 
as as entrevistas para a pesquisa, corrobora esse 
cenário. No entanto, quando indagados sobre a 
integração entre as áreas de TI e as demais áreas de 
negócios em suas organizações, nota-se que, apesar de 
haver exemplos de sucesso (e que vêm trazendo 
excelentes resultados), a maioria dos entrevistados 
menciona que a integração ainda é falha. Também foi 
relatado que o trabalho de equipes multidisciplinares 
envolvendo TI, Tecnologia da Automação (TA) e outras 
áreas operacionais se encontra em estágios iniciais de 
maturidade, com comunicação deficiente e segregação 
de responsabilidades.

Isso também se confirma pelo fato de que sete em 
cada dez gestores entrevistados consideram que a 
integração entre as áreas de TI e TA ainda é incipiente, 
sendo que, na maioria dos casos, a TI acaba exercendo 
um papel muito mais operacional e de suporte à 
infraestrutura (hardware, software e conectividade) e 
ainda com reduzida participação na estratégia 
corporativa.

Porém, a boa notícia é que, em boa parte dessas 
empresas, já existem movimentos internos focados em 
promover a convergência dessas áreas, para que 
passem a atuar de forma mais colaborativa e alinhada 
desde o início (e não somente envolvida ao final do 
processo). Isso inclui o envolvimento de TI na 
identificação de demandas, elaboração do escopo, 
seleção e definição de fornecedores, qualificação da 
metodologia de desenvolvimento da solução, alocação 
de recursos, capacitação e qualificação de profissionais, 
implantação e acompanhamento. 

Integração e atuação conjunta das áreas de TI, 
Operação e negócios.
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Na pesquisa realizada, notamos que 85% dos respondentes já afirmam que existe um alto envolvimento e
participação de mais de uma área em todos os novos projetos relacionados à Indústria 4.0 em suas organizações
(Gráfico 9).

Integração e atuação conjunta das áreas de TI, 
Operação e negócios.

Gráfico 9. Considerando um projeto de Indústria 4.0 do início ao fim, 
tipicamente, qual seria o envolvimento/participação geral de TI, 
engenharia, operações e áreas de negócios no projeto? 
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Corroborando essa visão de futuro próximo, ao serem apresentados à frase “Equipes multidisciplinares são raras.
Geralmente um projeto é tocado apenas por uma área isolada.”, 80% dos executivos respondentes consideram-na
absolutamente falsa (um mito), em especial quando se tratam de projetos relacionados à adoção de soluções
aderentes aos conceitos de Indústria 4.0. Adicionalmente, para 75% dos gestores do agronegócio e 70% dos
profissionais que trabalham em manufatura, os “Projetos de Indústria 4.0 devem necessariamente envolver TI.”
(Gráfico10).

Integração e atuação conjunta das áreas de TI, 
Operação e negócios.

Gráfico 10. Mito ou verdade? Classifique as frases abaixo:
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A expressão “criar mecanismos para ampliar a 
integração entre as áreas de TI e negócios” foi citada 
comumente como a principal contribuição que as 
respectivas áreas (TI, TA ou outras) poderiam oferecer 
para tornar a jornada rumo ao conceito 4.0 mais efetiva.

Um detalhe importante analisado está no fato de que a 
expectativa geral é que as áreas de TI tenham maior 
obrigação em entender os pedidos das áreas de 
negócio do que o inverso. A TI precisa construir o 
espaço que possibilite essa integração. Na indústria e 
no agronegócio, a percepção de boa parte dos 
entrevistados é de que o profissional de TI deve estar 
cada vez mais nos lugares onde as coisas acontecem, 
e ter a habilidade de explicar, de forma simples, os 
benefícios que as soluções apresentadas poderão 
trazer para as áreas solicitantes. Além disso, e ainda 
mais importante, ele deve ter as justificativas 
adequadas para as proposições que não podem, por 
algum motivo, ser implementadas no ambiente 
operacional e sistêmico da empresa.

A participação da liderança da organização no patrocínio 
de iniciativas que facilitem a diversidade e a integração 
das equipes nos novos projetos é citada como uma boa 
prática entre as empresas para reduzir o atrito. Essa 
participação inclui estabelecer prioridades para a 
atuação das áreas envolvidas ou criar caminhos e 
possibilitar a migração de profissionais entre áreas, de 
forma que especialistas de TI passem a conhecer (na 
prática e no dia a dia) os processos operacionais, e os 
profissionais das áreas de automação e industriais 
participem mais das dificuldades de integração 
sistêmica de TI.

Essas migrações internas certamente direcionam um 
dos maiores entraves detectados na relação entre TI e 
TA, que é a dificuldade de comunicação entre os 
profissionais das diversas áreas das organizações. A 
linguagem (essencialmente técnica das equipes de 
diferentes áreas) tem se mostrado uma das principais 
barreiras.

Integração e atuação conjunta das áreas de TI, 
Operação e negócios.
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Essa aproximação contribui para um melhor 
alinhamento dos discursos, propiciando uma evolução 
mais eficaz na condução dos projetos. Com a conversa 
mais homogênea, as áreas de negócios se sentem 
confortáveis para apresentar demandas mais 
qualificadas e que tragam resultados tangíveis para 
suas operações. Quando se fala em dados, por 
exemplo, no passado os usuários queriam informações 
já prontas, apresentadas em relatórios ou em 
dashboards. Atualmente, as solicitações estão 
amadurecendo, e cada gestor de área quer ter a 
possibilidade de selecionar os dados e efetuar o 
cruzamento dessas bases para extrair delas mais valor. 
Os líderes desejam mais autonomia para efetuar suas 
análises, orientando-as às suas necessidades. E esse é 
um anseio que avança no alto escalão da organização, 
na operação da fábrica nas indústrias, nas áreas de 
usinas e comerciais e outros departamentos das 
empresas.

Entre as melhores práticas descritas pelos executivos 
para acelerar essa integração e alinhamento, o 
destaque fica para a decisão de colocar todos os 
envolvidos na mesma reunião, explicar a convergência 
das diversas tecnologias, apresentar as vantagens para 
o negócio da organização e permitir que as áreas 
mostrem as suas colaborações para o projeto. O 
caminho a ser percorrido é composto por colaboração, 
participação e comunicação entre as áreas, e resulta 

em melhores resultados se todas estiverem atentas ao 
dia a dia da empresa. Por exemplo, com relação à 
evolução do 4.0 no mercado, a avaliação da aplicação 
do conceito na estratégia e na operação da empresa. 
Quando há um entendimento comum sobre o que o 
conceito de Indústria 4.0 significa para cada 
organização e quais benefícios serão gerados a partir 
dessa evolução, as iniciativas tendem a ser mais 
sincronizadas.

Nas empresas com cultura tradicional, uma prática que 
tem sido utilizada para iniciar essa transformação passa 
pela contratação de profissionais que tenham uma 
visão sobre dados e negócios bem desenvolvida e 
maior facilidade para resolver questões essenciais 
como “qual a melhor maneira de integrar a 
metodologia de TI com a operação/produção?”, “como 
garantir aos usuários que a solução apresentada é 
viável?”, entre outras.

Na análise sobre esse tema, concluiu-se que a Indústria 
4.0 remete de forma direta à integração entre 
tecnologia da informação (TI), representando o termo 
cyber (prefixo da língua inglesa utilizado para grande 
concentração de tecnologia avançada, em especial 
computadores, Internet, nuvem etc.), tecnologia da 
automação (TA) e as áreas industriais, alinhadas à 
palavra físico, por meio de equipamentos, máquinas, 
sensores e dispositivos de conectividade. 

Integração e atuação conjunta das áreas de TI, 
Operação e negócios.
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Os executivos dos segmentos de manufatura e 
agronegócios no Brasil preferem usar o termo evolução 
contínua no lugar de transformação ou ainda de 
disrupção. Essas duas palavras combinadas, na visão 
deles, resumem melhor a maneira como as mudanças 
acontecem e as novas tecnologias e processos são, 
geralmente, absorvidos pelas empresas nesses 
setores. 

Ainda assim, a maioria concorda que a velocidade 
dessas transições vem aumentando nos últimos anos, 
devido à rápida incorporação de tecnologias digitais nos 
processos produtivos e à chegada de uma geração 
mais digitalizada de trabalhadores, que trazem novas 
ferramentas, conceitos e conhecimentos para o 
aumento de produtividade, da qualidade e do valor 
entregue ao mercado. A exigência crescente dos 
consumidores, as novas diretrizes de sustentabilidade e 
as normas regulatórias também são forças que vêm 
contribuindo nesse processo de adoção de mais intensa 
de tecnologia e de novos processos na indústria e no 
campo.

De fato, nossa pesquisa revelou que 69% dos 
respondentes (tanto em manufatura quanto no 
agronegócio) acreditam que, provavelmente, o modelo 
de Indústria 4.0 provocará uma mudança no ranking das 
empresas dos seus setores nos próximos três anos. 
Particularmente no segmento de manufatura, 58% dos 
entrevistados acham verdadeira a afirmação de que as 
empresas que não adotarem o modelo de Indústria 4.0 
nos próximos três anos estarão fora do mercado ou 
correm sério risco competitivo. Essa percepção já é 
diferente no agronegócio, visto que apenas 21% dos 
executivos acreditam na veracidade dessa afirmação. 
Vale ressaltar que é improvável que alguma empresa 
evolua, de forma integral, para o estágio conceitual de 
4.0 nos próximos três anos. Entretanto, adotar 
iniciativas relacionadas ao conceito e aos novos 
modelos de conhecimento para entregar mais valor ao 
mercado são os aspectos aos quais se referem essas 
afirmações (gráfico 11).

Na indústria, em particular, os executivos mencionaram 
que a modernização e o ciclo de substituição do 

maquinário têm introduzido novos recursos e 
ferramentas ao dia a dia das empresas e, se antes a 
tecnologia introduzida era muitas vezes dispensada por 
causa do custo adicional, atualmente ela é uma 
exigência da maioria das empresas, que já entendem o 
valor potencial dessas funcionalidades.

O investimento em automação, robotização e máquinas 
que produzem com mais eficiência tem se tornado 
especialmente importante para as empresas que 
continuam crescendo e que lidam com a limitação de 
seus espaços físicos.

Perspectivas de evolução para a Indústria 4.0 
no Brasil

Gráfico 11. Mito ou verdade? 
Classifique as frases abaixo: 

Nos próximos três anos, o modelo de Indústria 
4.0 provocará uma mudança grande no ranking 

das empresas do meu setor.

48% 53%

58% 42%

21% 79%

Total

Manufatura

Agronegócio

Verdade Mito

69% 32%

69% 31%

68% 32%

Total

Manufatura

Agronegócio

Empresas que não adotarem o modelo de 
Indústria 4.0 nos próximos três anos estarão fora 

do mercado ou em sério risco competitivo.

Verdade Mito

N = 99 (71 manufatura, 28 agronegócio)
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A descoberta mais evidente é que o uso mais efetivo 
dos dados para otimizar a visibilidade da cadeia e dos 
processos produtivos (em tempo real) e a aplicação de 
mais inteligência sobre eles (com soluções de 
Inteligência Artificial) é um desejo latente de 
praticamente todos os executivos, a fim de melhorar as 
decisões e atuar de forma preditiva. A realidade é que 
algumas empresas já usam os dados de forma mais 
avançada, mas isso acontece de forma isolada em 
alguns processos e com capacidade limitada de 
pessoas qualificadas para agir e entrega rresultados a 
partir das análises realizadas.

Em relação às perspectivas futuras, observa-se um 
esforço tanto de líderes das áreas de TI como de 
operações industriais para viabilizar a conectividade e a 
integração dos sistemas, com o objetivo de facilitar a 
extração e a consolidação dos dados de forma mais 
abrangente nos próximos anos.

Os executivos entrevistados e que tem maior grau de 
senioridade nesse tema ressaltaram dois aspectos 
importantes a serem considerados desde o início para 
que as iniciativas a respeito do big data realmente 
aconteçam: a criação de políticas de padronização (de 
interfaces, sistemas e dados) em toda a empresa e, 
principalmente, o desenvolvimento de programas 
internos de capacitação (se possível, de forma coletiva) 
para que todos entendam o valor dessas ações e atuem 
de maneira menos intuitiva, priorizando uma gestão 
mais analítica.

Outra descoberta que dá indícios sobre as perspectivas 
da Indústria 4.0 no Brasil é que grande parte da 
evolução desse conceito nos próximos anos virá a partir 
dos esforços relacionados à mudança e revisão de 
processos e de perfil (mindset) das pessoas. Segundo a 
análise deste estudo, foi possível observar que a 
maioria das iniciativas que serão realizadas em breve, 
conforme mencionado pelos executivos, não 
dependem da tecnologia em si, uma vez que elas já 
existem, ou devem ter rápida adoção na empresa.

Perspectivas de evolução para a Indústria 4.0 
no Brasil
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Analisando-se o futuro, com base nas respostas 
coletadas, concluiu-se que o avanço da Indústria 4.0 no 
Brasil se dará de forma gradativa, sendo impulsionada 
pelos novos recursos (com tecnologias mais modernas 
embarcadas), pelos fornecedores da indústria e por 
exigências regulatórias e de clientes, e estimulada por 
iniciativas de melhoria de produtividade, inovação e 
mudança no perfil das pessoas.

No curto prazo, as iniciativas que continuarão a atrair a 
atenção dos executivos do País nos próximos anos 
incluem (organizadas por ordem de importância, 
conforme o volume de citações):

Dados, dados e mais dados: já ficou clara a existência 
de uma demanda reprimida por projetos que 
possibilitem o melhor uso dos dados gerados dentro 
das empresas, com especial foco na aplicação de data 
science (para melhorar a produtividade e a redução de 
resíduos) e o uso de tecnologias como machine
learning e Inteligência Artificial (para adicionar a 
capacidade de atuação preditiva, seja na manutenção 
de máquinas, seja na gestão logística). Entretanto, 
ainda que essas tecnologias já estejam disponíveis, a 

criação de ambientes com dados integrados e a falta de 
profissionais preparados para atuar nessa área poderão 
atrasar alguns projetos.

Revisão e integração de processos: iniciativas que 
aumentem a conectividade entre máquinas, sistemas e 
diferentes etapas produtivas seguirão como o grande 
desejo das empresas nos próximos anos, incluindo 
maior padronização, sensorização e integração da 
cadeia (inclusive logística), para permitir uma 
visibilidade mais completa e em tempo real.

Digitalização de controles manuais: relatos dos 
entrevistados revelam que ainda há muitos processos 
controlados de forma manual e em papel que poderiam 
ser digitalizados. Porém, o medo de interrupções na 
produção tem postergado algumas dessas iniciativas, 
devido a possíveis falhas nos controles digitais, falta de 
tempo ou foco para revisão dos processos. Como as 
tecnologias estão mais acessíveis e o perfil da nova 
geração é mais digital (que prefere a tela ao papel), é 
provável que haja uma forte aceleração nesses tipos de 
projetos. 

Perspectivas de evolução para a Indústria 4.0 
no Brasil
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Conectividade e rastreabilidade: embora ainda não 
esteja adequada, a conectividade digital (redes 3G e 4G, 
tanto na indústria como nas áreas rurais) está 
aumentando e se tornando mais acessível ao mercado. 
O crescimento da disponibilidade e da variedade de 
sensores e tecnologias de IoT (Internet of Things, ou 
Internet das Coisas, em português) seguirá acelerando 
projetos relacionados à rastreabilidade de cargas e 
equipamentos. No agronegócio, esses projetos serão 
motivados pela necessidade de sincronizar a cadeia 
produtiva e melhorar a utilização dos recursos.

Na indústria, os estímulos serão as exigências 
regulatórias e de segurança (especialmente nos setores 
alimentício e químico) e a maior visibilidade do fluxo de 
peças e produtos dentro e fora das fábricas, para a 
melhoria de processos e eficiência. Há grandes 
expectativas em torno da chegada do 5G, que é visto 
como um divisor de águas para a realidade atual.

Visão computacional: câmeras, Inteligência Artificial 
aplicada ao reconhecimento de imagens e ambientes 
computacionais cada vez mais baratos e confiáveis têm 
evoluído de forma rápida e trazido aplicações de visão 
computacional para melhor controle de qualidade, 
segurança e manutenção. Essa já é uma realidade de 
mercado nas indústrias de maior volume de produção e 
seguirá se expandindo à medida que a conectividade se 
torna mais acessível. Alguns exemplos bastante citados 

do uso potencial dessa tecnologia são os controles de 
incêndios, o monitoramento de áreas de risco e a 
identificação de defeitos na linha de produção (ou nos 
próprios produtos).

Digital twins: a simulação digital de máquinas e/ou das 
plantas produtivas é um assunto especialmente 
abordado pelos executivos de indústrias com processos 
mais integrados e com boa parte das máquinas já 
sensorizadas. Nesse estudo, nenhuma empresa foi 
identificada que já estivesse, de fato, trabalhando de 
forma plena com a simulação digital (ou seja, uma 
réplica digital integral da fábrica).

No entanto, vimos casos avançados em que já é 
possível realizar a simulação de mudanças em um 
ambiente virtual, que mostra os prováveis impactos 
(positivos ou negativos) da alteração de algumas 
máquinas ou processos. À medida que a integração, 
conectividade e sensorização das máquinas ocorrem, a 
simulação digital se torna cada vez mais atrativa, pois 
permite reduzir significativamente o risco das 
alterações e aplicá-las de forma mais rápida.
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A materialização de plantas (fábricas ou usinas) com 
operações totalmente autônomas, com baixa ou 
nenhuma emissão de resíduos e sem intervenção 
humana ainda é um sonho distante para todos os 
executivos consultados, assim como a existência de 
fábricas, cadeias de suprimentos e de distribuição 
totalmente conectadas e integradas, e com as 
empresas em estágios similares de maturidade.

Também foi possível notar que, apesar dos esforços 
nas frentes de educação e capacitação, o aumento da 
disponibilidade de profissionais habilitados em várias 
especialidades — com conhecimento do negócio e 
competências de análise de dados e programação 
avançada —também não acontecerá rapidamente.

Apesar de todos os desafios, devemos reconhecer que 
o Brasil também possui indústrias e empresas de 
agronegócio pioneiras na adoção de tecnologias, que 

são referências mundiais em eficiência, produtividade e 
sustentabilidade, embora em menor número. Inclusive, 
elas exportam essa tecnologia para o exterior, e devem 
servir de inspiração para que o mercado acelere sua 
busca não só por mais produtividade mas, 
principalmente, pela geração de maior valor econômico.

Considerando as empresas entrevistadas que se 
encontram em estágios mais avançados de maturidade 
tecnológica e combinando a análise com outros casos 
de sucesso estudados, é possível destacar cinco 
tendências que devem impactar de forma positiva a 
indústria e o agronegócio no Brasil nos próximos anos:
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1) Crescimento de projetos de Inteligência Artificial 
com melhores resultados econômicos.

2) Digitalização mais intensa dos processos, com a 
ampliação significativa de sensores nos 
equipamentos e objetos (IoT) e dados armazenados e 
processados diretamente na nuvem.

3) Aumento do número de projetos de simulação 
digital (digital twins), mesmo com alcance ainda 
parcial.

4) Fábricas integradas e inteligentes, com 
processos logísticos mais eficientes e máquinas 
com Machine Learning, para ajuste eficaz e 
automático às condições ambientais, à qualidade 
dos insumos e aos tipos de produtos produzidos.

5) Avanço da tecnologia 5G, que possibilitará 
novas aplicações na indústria e no agronegócio, 
especialmente relacionadas à visibilidade em 
tempo real.
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