
Marcelo Spaziani 

VP Enterprise Sales 

Latin America 

Indústria 4.0 



Indústria 
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Quarta  

Revolução 

Industrial 
= 

O termo "Indústria 4.0" teve origem de um projeto estratégico de alta 

tecnologia do Governo Alemão, que promove a informatização da manufatura 



As revoluções industriais 

Indústria 1.0  

A era da produção em larga escala em fábricas 

 

 

Indústria 2.0 

A era do aço e linhas de montagem  

 

 

Indústria 3.0 

A Era da informação, da automação e da robótica  

 

 

Indústria 4.0 

A era da 'Internet das Coisas' 



É estimado que o 

valor da Indústria 

4.0 seja de US$ 15 

trilhões do PIB 

global até 2020 



Os quatro ‘Is’ da Indústria 4.0 

1.  Instrumentado 
Dados. Dispositivos contêm sensores e 

softwares que geram dados. 



2.  Interconectado 
Conectividade. Uma rede de 

informações conecta dispositivos, integra 

e processa os dados. 

Os quatro ‘Is’ da Indústria 4.0 



3.  Inclusivo 
Contexto. Conhecimento da indústria, 

dados externos à rede, adicionam 

contexto aos dados. 

Os quatro ‘Is’ da Indústria 4.0 



4.  Inteligente 
Tomada de decisão. Aprendizagem de 

máquina, análise preditiva e computação 

cognitiva dão sentido aos dados. 

Os quatro ‘Is’ da Indústria 4.0 



VUCA 



CLOUD 

Dados,  

o recurso natural  

do século 21  

MOBILE SOCIAL Internet of Things 



As três etapas de fabricação na Indústria 4.0 

1.   

Desenhar 
2.   

Produzir 

3.   

Usar 



As três etapas de fabricação na Indústria 4.0 

1.   

Desenhar 
Integrar. Uso de produtos existentes, equipando-os com 

sensores para trazê-los para o ambiente conectado 

 

Prever. Projetar novos produtos com base na utilização de 

produtos existentes e reação do mercado a novos 

conceitos 

 

Inovar. A sensorização dos produtos  poderá orientar o 

melhor uso dos equipamentos e gerar novo design de 

produtos ou serviços com base na experiência do cliente 



As três etapas de fabricação na Indústria 4.0 

Otimizar. A manutenção preditiva de linhas de produção 

otimiza o tempo de atividade e maximiza o rendimento. 

 

Ampliar. Máquinas virão com inteligência pré-fabricada. Os 

aplicativos para esses híbridos de serviços e produtos se 

tornarão fluxos de receita. 

 

Empregar. Novos empregos surgirão: designers, 

desenvolvedores de aplicativos, cientistas de dados, entre 

outros. 

2.   

Produzir 



As três etapas de fabricação na Indústria 4.0 

Satisfazer. A manutenção preditiva de equipamentos garante 

ótima usabilidade e disponibilidade. Cadeias de suprimentos 

otimizadas viabilizam a precisão na produção e entrega,  

resultando em satisfação do cliente final. 

 

Segurança. Tarefas em ambientes perigosos serão feitas por 

robôs. 

 

Sensorial. Os humanos irão interagir de forma natural com as 

máquinas, através da voz, visão, toque e movimentos. 

3.   

Usar 



Watson no core da Indústria 4.0 

Industry 4.0 Model Factory Demo: https://www.ibm.com/industries/manufacturing/industry-4.0-model-factory/ 
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Revoluções  

são  

disruptivas 
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