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INTRODUÇÃO 
A quarta revolução industrial já é uma realidade em vários  
países do mundo, inclusive no Brasil, com soluções cada  
vez mais tecnológicas e que buscam descentralizar as  
tomadas de decisão nas indústrias e vir ao encontro das 
exigências desse novo consumidor. 

Nosso mundo e nossa sociedade estão passando por revoluções 
importantes, com novas tecnologias surgindo continuamente, 
permitindo expandir nossas ações e melhorar a nossa 
comunicação. Diante desse cenário, os novos consumidores 
também exigem por mais personalização nos produtos que 
consomem e por relações diferenciadas com as marcas, pedindo 
por posturas mais sustentáveis e racionais no uso dos recursos 
naturais. 

Todas essas alterações acabaram repercutindo muito fortemente 
na indústria, com novas formas de produção e uso de 
tecnologias de comunicação e de inteligência artificial que 
permitiram a automação industrial e muitos outros avanços. 



BOA	  LEITURA!	  

Hoje, as indústrias estão muito mais inteligentes, com máquinas 
que conseguem melhorar a segurança dos funcionários, reduzir 
o consumo de água e de energia elétrica, melhorar a qualidade 
final do item produzido, comunicarem-se com filiais a quilômetros 
de distância e reduzir seus custos de atuação, com uma 
produtividade em níveis nunca pensados. 

Para acompanhar todas essas mudanças é essencial  
que o gestor fique atento a todas as novidades e entre  
elas os benefícios e as vantagens competitivas trazidas  
pela indústria 4.0. Neste e-book, você aprenderá: 

§  O que é a indústria 4.0 

§  Quais as vantagens de se investir na indústria 4.0 

§  A realidade mundial e brasileira frente  
aos avanços da indústria 4.0; 

§  Como você poderá aproveitar todos  
esses benefícios na sua indústria 



O QUE É A  
INDÚSTRIA 4.0? 
A indústria 4.0 é bastante recente, mas já tem sido responsável  
por modificações expressivas no modo de produzir. Ela surgiu  
em 2013 a partir de um projeto do governo alemão que buscava 
encontrar novas estratégias produtivas.  

A ideia básica era mostrar que as fábricas que conseguiam  
conectar suas máquinas e sistemas tinham uma capacidade e  
uma autonomia maiores, podendo agendar manutenções, prever 
falhas em processos e adaptarem rapidamente suas produções  
para as condições disponíveis no momento, como queda de  
matéria-prima ou necessidade de um suporte extra na produção  
de determinado produto. 

A partir desses estudos feitos pelo governo alemão, o modo  
de produzir começou a sofrer uma revolução profunda, com o 
surgimento das fábricas inteligentes, afetando diversos setores  
do mercado. 



Para conseguir atingir os objetivos inicialmente propostos, a indústria 
4.0 usa como base os sistemas cibernéticos, a internet das coisas  
e o big data. Combinadas, essas tecnologias buscam tornar mais 
eficientes e autônomas todas as etapas da produção industrial. 

A internet das coisas (IoT) é a responsável por conectar ambientes, 
objetos físicos e máquinas à internet, permitindo a coleta e a troca  
de dados – com sistemas ciberfísicos que funcionam a base de 
sensores de conexão. 

Já o big data é aplicado na classificação de todos esses dados,  
de maneira a transformá-los em informações compreensíveis  
e úteis para a indústria. O tratamento de todos esses dados  
acontece a partir dos 6 Cs, que são: conexão, cloud computing, 
cyber, conteúdo, comunidade e customização. 





QUAIS AS VANTAGENS  
DE INVESTIR  
NA INDÚSTRIA 4.0? 
Depois de ler um pouco sobre o que é a indústria 4.0,  
ficou mais fácil começar a entender as vantagens  
que essa revolução tem trazido para os meios de  
produção, não é mesmo? Veja alguns desses benefícios. 



REDUÇÃO  
DOS ERROS E 
RETRABALHOS 
Mais qualidade é um dos atrativos da indústria 4.0. Através do uso de 
sistemas inteligentes e de máquinas que conseguem entender as 
necessidades das indústrias, as chances de erros e retrabalhos são 
reduzidas drasticamente, principalmente por que não haverá mais o 
fator humano controlando algumas situações estritamente técnicas. 
Dessa forma, será possível garantir uma padronização em tudo o  
que é produzido na sua indústria, com uma qualidade muito superior. 

Sem a necessidade de retrabalho, claro, também existirão outros 
benefícios associados, como aumento da produtividade, maior 
escalabilidade, redução do desperdício e aumento da diferenciação  
da sua marca dentro do seu setor de atuação. 



ECONOMIA  
DE RECURSOS 
 
As indústrias inteligentes conseguem se programar para reduzir o uso  
de recursos naturais, humanos, financeiros e também de tempo. 
Como? Com o uso de sensores inteligentes, por exemplo, as 
máquinas conseguem programar modos de utilização mais eficientes 
que consigam produzir a mesma quantidade, usando menos água, 
energia e matéria-prima. 
 
Além disso, com a conectividade presente em toda a indústria há uma 
redução significativa do tempo estimado em todo o processo e 
necessidade menor de mão-de-obra, que não será mais alocada  
nos serviços manuais, mas sim em toda a estratégia da indústria  
e no acompanhamento de todo o complexo industrial. 



MENOR NECESSIDADE 
DE MANUTENÇÃO  
E PARADAS 
 
Máquinas quebradas ou manutenções periódicas que precisam interromper 
a produção são problemas que costumam deixar os gestores preocupados, 
já que reduzem drasticamente a sua capacidade produtiva interferindo nos 
prazos e na escala da produção.  
 
Com a indústria 4.0 isso não será mais problema. Graças ao uso de 
sensores inteligentes, as próprias máquinas conseguem fazer leituras 
atualizadas dos seus níveis de funcionamento, emitindo sinais, alertas  
e relatórios que indicam os momentos adequados para as manutenções  
e as alterações necessárias em suas programações, para que se  
tornem mais eficientes e com uma vida útil maior. 



MELHORA NA TOMADA 
DE DECISÕES 
A vida do gestor é basicamente tomar decisões que podem impactar 
positiva ou negativamente no seu negócio. Mas, em uma sociedade  
tão complexa quanto a nossa, é essencial que essas decisões sejam 
tomadas rapidamente e com base em dados precisos. 

A quantidade de dados oferecidos pela indústria 4.0 é imensa e  
o big data garante que todos sejam coletados e organizados de forma 
adequada, permitindo que os gestores tenham muito mais controle 
sobre seus negócios e tomem decisões no tempo certo e que sejam 
mais assertivas, trazendo resultados mais positivos para seus 
negócios. 



MAIS SEGURANÇA  
NO CHÃO DE FÁBRICA 
Acidentes de trabalho ainda são um problema grave em todo o mundo, 
sobretudo no Brasil, sendo causa frequente de afastamentos e 
aposentadorias por invalidez, além de mortes. Tornar as indústrias 
mais seguras para seus funcionários é uma necessidade urgente.  
E a indústria 4.0 também pode ajudar nesse sentido. 

Novamente, os sensores inteligentes e o sistema de troca de dados 
permitem que as máquinas emitam sinais quando algumas medidas 
de segurança não são tomadas, impedindo que partes dos corpos 
sejam colocadas dentro das máquinas ou em locais de perigo, por 
exemplo, reduzindo drasticamente o número de acidentes. 

Os próprios equipamentos também são capazes de detectar fugas de 
energia e desvios do padrão, impedindo curtos-circuitos, vazamentos 
de materiais e gases tóxicos, entre outros problemas graves que 
podem colocar em risco não só a vida dos funcionários, como de toda 
a comunidade envolvida. 



AUMENTO DA 
PRODUTIVIDADE 
Com todos esses pontos, é claro que a sua indústria terá condições  
de produzir mais e melhor, entendendo as necessidades do seu 
consumidor e criando produtos focados e personalizados para a sua 
demanda. 

Isso significa redução de desperdícios de recursos e matérias-primas, 
possibilidade de expansão da capacidade produtiva além da  
capacidade de trabalho dos seus funcionários (já que as máquinas 
serão responsáveis por uma parcela significativa da sua produção),  
melhor aproveitamento dos seus recursos, capacidade de 
gerenciamento ampliada, possibilidade de descentralização  
de toda a sua indústria, e muito mais. 



Indústria 4.0 
A REALIDADE 
MUNDIAL E 
BRASILEIRA 
Depois de ler os dois tópicos anteriores, você está achando que 
a indústria 4.0 na verdade é ficção científica? Pois saiba que 
inúmeras empresas ao redor do mundo já têm investido 
massivamente nessas soluções. 

De acordo com os analistas, o mercado da indústria 4.0 tem um 
potencial de crescimento de cerca de US$ 15 trilhões nos 
próximos 15 anos. Justamente por isso, gigantes globais, como a 
Intel e a GE, universidades, institutos de pesquisa e empresas de 
tecnologia já estão trabalhando de modo a tornar toda essa 
revolução mais acessível. Somente a indústria alemã, de acordo 
com as previsões do mercado, deverá investir cerca de 40 
bilhões de euros em aplicações de indústria 4.0 até 2020.  



 
Uma pesquisa feita pela Accenture mostrou ainda que a indústria 4.0 será responsável por adicionar US$ 14.2 trilhões na economia  
mundial nos próximos 15 anos, melhorando a produtividade, reduzindo os custos de operação e melhorando a segurança no chão de 
fábrica. Somente o Reino Unido, sozinho, poderá se beneficiar com um ganho de 531 bilhões de dólares.  

Para acelerar os processos e fomentar a colaboração, em 2014, foi criado nos Estados Unidos o Consórcio de Internet Industrial (IIC),  
com mais de 250 associados em 30 países. Essas empresas estão unidas buscando a criação de projetos pilotos e soluções inovadoras  
que transformem todo esse potencial em tecnologia acessível às indústrias de todos os ramos e portes. 

Além dessa iniciativa, também nos Estados Unidos foi criado o Advanced Manufacturing National Program Office que reúne agências 
federais, empresas e universidades, além do apoio de organismos importantes como a Nasa, o National Science Foundation (NSF)  
e os departamentos de comércio, educação, defesa e energia do governo americano. 



MAS, E NO BRASIL? 
Aqui no Brasil também existe uma iniciativa semelhante, a Associação Brasileira de Internet Industrial (ABII). Criada em 2016, essa 
associação pretende divulgar e fortalecer a Internet Industrial na nossa realidade, permitindo o intercâmbio tecnológico entre parceiros  
de negócios nacionais e internacionais, além do desenvolvimento econômico e da geração de empregos. 

Porém, de acordo com uma pesquisa feita pela CNI em 2016, a realidade brasileira ainda está um pouco distante do que já acontece em 
outros países. Das 2.225 empresas pesquisadas, 42% não conseguiram identificar quais tecnologias digitais possuem maior potencial 
para impulsionar a competitividade e 57% das pequenas empresas desconhecem as soluções da indústria 4.0. Entre as grandes esse 
percentual cai para 32%. 
 
De todos os setores, os que estão mais avançados são os de equipamentos de informática, eletrônicos, equipamentos médicos e 
ópticos  
e de comunicação, com 43% das empresas usando soluções tecnológicas em todos os estágios da cadeia e 61% das empresas usando 
pelo menos uma das 10 tecnologias analisadas. 



A pesquisa ainda apontou que a busca pela redução de custos e aumento da produtividade são os benefícios mais procurados,  
porém o custo alto da implantação ainda é uma barreira. 

De uma maneira geral, os especialistas do setor têm um consenso de que, atualmente, a indústria brasileira ainda está em fase de 
transição do que seria a indústria 2.0 (caracterizada pelas linhas de montagem e energia elétrica) para a indústria 3.0 (com uso da 
automação através da eletrônica, robótica e programação). 

Para que possamos competir de igual nesse atual cenário mundial, de acordo com o SEBRAE, seriam necessárias a instalação de  
165 mil robôs industriais, permitindo que nos aproximemos da densidade robótica da Alemanha. O ritmo atual é de cerca de 1,5 mil  
robôs instalados por ano, o que demoraria cerca de 100 anos para atingirmos esse patamar. 

Esses dados podem ser explicados por algumas dificuldades típicas da realidade brasileira, como o alto custo de produção e a  
baixa produtividade, além da falta de incentivos governamentais fomentando estudos e desenvolvimento de soluções tecnológicas,  
além da adesão dos empreendedores e gestão da indústria, que precisam ter uma visão mais proativa e arrojada, buscando soluções 
diferenciadas para a sua produção. 



COMO COMEÇAR A IMPLANTAR A 
INDÚSTRIA 4.0 NO MEU NEGÓCIO? 
 
Após analisar todas essas informações, que tal começar a pensar e a planejar estratégias de implementação da indústria 4.0  
na sua empresa? Pois saiba que começar pode ser mais simples do que você imagina. Veja alguns passos importantes para 
conseguir isso. 



1 – ANALISE O QUE VOCÊ JÁ POSSUI 
 
Antes de começar a pensar em qualquer plano de automação ou de indústria inteligente é importante olhar para  
o que você já possui, as soluções tecnológicas que já fazem parte do seu dia a dia e o que pode ser aproveitado,  
como sensores, sistemas de comunicação, entre outros. 



2 – ENTENDA O QUE O MERCADO OFERECE 
 
Um erro que muitos gestores cometem é tentar aproveitar todas as soluções disponíveis para a sua indústria –  
e então acabam caindo em valores impraticáveis e acreditando que tornar a sua indústria mais inteligente é algo muito caro. 
 
Saiba que nem todas as soluções podem e devem ser aproveitas para a sua indústria em um primeiro momento.  
 
Por isso, analise a sua realidade e as suas necessidades, buscando soluções que resolvam seus problemas e  
que tornem seus processos mais ágeis – nem que sejam itens pontuais, e com o tempo vá avançando na modernização. 



3 – FAÇA UM PROJETO PILOTO 
Use o projeto piloto para estabelecer provas de conceito e demonstrar o valor do negócio. Você verá que nem todos  
os projetos terão êxito, mas todos irão ajudá-lo a entender sobre o que funciona melhor para a sua realidade. 

Para os primeiros projetos pilotos, defina um escopo inicial mais estreito, porém adote o conceito end-to-end da indústria 4.0,  
que vai dos insumos até a entrega ao cliente, contando com os serviços pós-venda. Se possível, colabore com presenças digitais 
dentro e fora da sua empresa, como universidades e centros de tecnologia. 



4 – OTIMIZE OS PROCESSOS EXISTENTES 
Não só de tecnologia vive a indústria 4.0, mas principalmente de uma mudança de postura dos gestores que passam a entender  
a necessidade atual do consumidor e a produzir com foco nessas orientações. Por isso, tente analisar todos os processos internos  
da sua indústria e entenda quais soluções podem lhe ajudar a torná-los mais eficientes. 

Nesse momento, você poderá notar que alguns processos não podem continuar funcionando da mesma maneira ou que podem ser  
redesenhados e modernizados com as soluções da indústria 4.0 – e essa é a hora de começar a aplicar as mudanças na sua cadeia produtiva. 



5 – DIGITALIZE AS  
OPERAÇÕES DA SUA EMPRESA 
Uma empresa integrada horizontal e verticalmente é um dos objetivos da indústria 4.0, para isso todas as suas operações precisam ser 
digitalizadas e se comunicarem de forma rápida e eficiente.  

Por exemplo, com o uso de sistemas avançados de gerenciamento de estoque que são capazes de conectarem varejistas, centro de 
distribuição, transportadoras, fabricantes e fornecedores. 



6 – ATENTE-SE AOS INVESTIMENTOS BAIXOS 
Quando falamos em indústria 4.0, por desconhecimento, muitos gestores acreditam que apenas existem soluções caras e complexas –  
e isso não é verdade. Pequenos investimentos já podem contribuir de maneira significativa na forma como você executa os seus processos,  
ajudando a integrar suas máquinas e sistemas e melhorando a sua produtividade. Sempre considere esses itens no seu planejamento. 

Lembre-se que muitos dos padrões utilizados na indústria 4.0 são tecnologias abertas, ou seja, elas podem ser personalizadas para o  
seu negócio, sem que nenhuma empresa detenha a patente da solução, como é o caso do IO-Link, o que torna o valor dessas soluções  
mais acessíveis. 



7 – REPENSE O SEU  
MODELO DE NEGÓCIOS 
Você verá que, com as novas soluções trazidas pela indústria 4.0, novos questionamentos acabarão surgindo e ideias diferentes  
de produtos ou de formas de produção que podem tornar a sua indústria ainda mais competitiva. Aproveite esses “insights”  
para modificar o seu modelo de negócios e torná-lo mais adequado a nova realidade e as novas exigências dos consumidores. 



8 – ESTEJA SEMPRE ATENTO  
AO SETOR DE TECNOLOGIA 
 
Os avanços tecnológicos não param de acontecer e a cada ano novas soluções e ideias aparecem. Para se manterem 
competitivas, as indústrias precisam estar atentas a todas essas novidades e transformações. Isso significa que não  
basta modernizar seus processos hoje e nunca mais se atentar ao que o ocorre no setor de tecnologia. Informação  
e atualização são palavras-chave nesse processo. 



CONCLUSÃO 
Como você viu, a indústria 4.0 já é uma realidade em diversos segmentos do mundo e também do Brasil. Embora por aqui as 
iniciativas ainda sejam menores e exista um caminho longo a ser percorrido, pensar nessas soluções pode fazer com que a sua 
indústria tenha muito mais poder de competir nos mercados nacionais e internacionais, aumentando a sua produção, reduzindo seus 
custos operacionais, melhorando a sua eficiência e oferecendo produtos mais customizados e de qualidade para os seus clientes. 

Todas as vantagens trazidas pela indústria 4.0 permitem que o seu negócio produza mais e melhor, com custos reduzidos e margem 
de lucros maiores, além de estar mais bem posicionado perante as novas exigências e demandas do mercado. 

O grande volume de dados fornecidos pelas soluções tecnológicas permite, ainda, que os gestores consigam tomar decisões mais 
rápidas e assertivas, que realmente ajudem as suas empresas a se tornarem cada vez mais competitivas e fortes dentro dos seus 
setores de atuação. 



Ao contrário do que muitos imaginam, começar a implantar a indústria 4.0 não é algo complexo, caro ou distante.  
Existem muitas soluções com custos bastante atrativos e que já podem começar a trazer resultados importantes para  
a sua empresa, como os sensores inteligentes, a comunicação via IO-Link e muitos outros. 

O mais importante é sempre analisar a sua realidade e as possibilidades de investimento, pensando em projetos que 
ajudem o seu negócio a se tornar mais inteligente. Fazer parcerias com universidades e centros de tecnologia pode 
ajudar, além de contar com o suporte de empresas de tecnologia sérias e reconhecidas por trabalharem com a indústria 
4.0. 

O futuro já chegou e para a sua empresa continuar no mercado – e crescendo, é fundamental estar sempre atento a todas 
essas revoluções e levar a sua marca ao novo formato de produção. 



SOBRE A BALLUFF 
A Balluff é uma empresa alemã com gestão familiar e especialista 
em promover soluções inovadoras que contribuem para o 
progresso de inúmeras indústrias ao redor do mundo há mais  
de 3 décadas. Contamos com produtos e sistemas para todos os 
setores de automação, como sensores eletrônicos e mecânicos, 
transdutores de deslocamento rotativos e lineares e sistemas  
de identificação,  além de soluções industriais inovadoras para 
praticamente todos os setores industriais. 

Acreditamos que a tecnologia e a customização podem ajudar  
a sua indústria a atingir metas ainda mais impressionantes,  
com uma parceria de fornecimento contínua e confiável. 

Quer saber mais sobre as nossas soluções e descobrir como 
podemos ajudar a sua indústria a ir ainda mais longe? Entre em 
contato agora mesmo com um dos nossos consultores e faça 
parte da quarta revolução industrial!/ 


