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Apresentação

• Sócio e COO da HarboR Informatica Industrial
• Desenvolve e integra sistemas controle de produção e qualidade (chão-de-fábrica)

• Fundador da Vertical Manufatura da ACATE
• Grupo que reúne as empresas de tecnologia do setor industrial e que tem como responsabilidade acelerar a 

adoção da Indústria 4.0 no Brasil

• 24 anos – desenvolvendo  implementando produtos e projetos em 12 países

CEP E QUALIDADE

CONTROLE DE QUALIDADE

MES

CONTROLE DE PRODUÇÃO 4.0
INDUSTRIA 4.0

RASTREABILIDADE, GENEALOGIA



Indústria 4.0



Indústria 4.0 – Evolução

▪ 1ª Revolução Industrial (século XVIII ~1760) Inglaterra

▪ 2ª Revolução Industrial (final do século XIX ~1910)

▪ 3ª Revolução Industrial (1960 e 1970) 

▪ 4ª Revolução Industrial
▪ Motivada pela competitividade global / asiática

▪ Conceituada para ser também acessível às PMEs

▪ Sustentada pelas nove tecnologias habilitadoras

▪ Atingirá plenitude em 20 anos



Os 3 desafios da Indústria 4.0

Melhoria do processo produtivo
“Produção Guiada Pela Informação”

Informação / Indicadores

Abordagem Preditiva

Automação e integração de processos

Integração entre máquinas e equipamentos

Velocidade de aprendizado / segurança



Melhoria no Proceso Produtivo



5 segundos

Implantação PMaaS SuportePlataforma



Indústria 4.0 – Dimensões de Atenção



Indústria 4.0 – Modelo de Maturidade

25/Julho 12/Ago~3 semanas

PMaaS



Os 3 desafios da Indústria 4.0

Melhoria do processo produtivo
“Produção Guiada Pela Informação”

Informação / Indicadores

AbordagemPreditiva

Automação e integração de processos

Integração entre máquinas e equipamentos

Velocidade de aprendizado / segurança

Desenvolvimento acelerado de produtos
“Modelo novo todo mês”

Prototipagem

Compartilhamento de recursos

Produção de pequenos lotes

Simulação



Desenvolvimento Acelerado de Produtos



Indústria 4.0 - Casos & Exemplos

Mercedes-Benz Greener Manufacturing

Can you cut the time a Mercedes-Benz spends
on the test bench?

In this competition, Daimler is challenging
Kagglers to tackle the curse of dimensionality
and reduce the time that cars spend on the
test bench. Competitors will work with a
dataset representing different permutations of
Mercedes-Benz car features to predict the
time it takes to pass testing. Winning
algorithms will contribute to speedier testing,
resulting in lower carbon dioxide emissions
without reducing Daimler’s standards.



Indústria 4.0 – Casos & Exemplos



Os 3 desafios da Indústria 4.0

Melhoria do processo produtivo
“Produção Guiada Pela Informação”

Informação / Indicadores

Abordagem Preditiva

Automação e integração de processos

Integração entre máquinas e equipamentos

Velocidade de aprendizado / segurança

Desenvolvimento acelerado de produtos
“Modelo novo todo mês”

Prototipagem

Compartilhamento de recursos

Análise de pequenos lotes

Simulação

Novos Modelos de Negócio
“Produtos Inteligentes – Valor Recorrente”

Carro Autônomo x Carro Tradicional

Smartphone x Celular

Customização em massa



Indústria 4.0 - Casos & Exemplos

Vestimentas (Wearables) para a saúde

Bens que monitoram diversas variáveis e viram “plataformas” de informação com cobrança



Desenvolvimento Acelerado de Produtos



E a tecnologia?



(Fonte: As tecnologias da Indústria 4.0 para aumentar a competitividade, Tulio Duarte, Portal CIMM)

Indústria 4.0 

// Tecnologias – “Tecnologia é meio, não fim”



Quais as barreiras?



Limitadores de adoção Indústria 4.0 PMEs

Conhecimento restrito sobre o tema
Desmistificação da Indústria 4.0 (Educação)

Aplicação prática dos conceitos (Capacitação)

Divulgação dos resultados (Publicidade)

Baixa disponibilidade de soluções
Soluções de baixo custo (Mercado)

Redução do risco de adoção (SaaS)

Liberdade de troca de fornecedor (Interoperabilidade)

Falta de recursos financeiros
Redução de investimento em hardware (Nuvem/aluguel)

Redução de investimento em software (SaaS)

Disponibilização de crédito específico (Inovacred 4.0)

Fonte:

Fórum Econômico Mundial

Davos 2020

- WEF

- Ministério da Economia (SPEC)

- Secretaria Des. Econômico SP 



Que impacto esperar?



Sustentabilidade na Indústria 4.0

Melhoria do processo produtivo
Redução do uso de recursos (água, materiais, energia)

Preocupação com performance, fazer mais com menos

Competitividade PMEs Brasil

Aumento da vida útil do parque instalado

Desenvolvimento acelerado de produtos
+Prototipagem e Simulação = - Construção física de modelos

+Realidade aumentada = treinamentos mais eficientes e mais rápidos

Novos modelos de negócios
+Serviços associados = -Obsolescência Programada (>ciclo de vida do produto)

+Serviços associados = +Fontes de recursos financeiros

Novos modelos preocupados com reduzir impactos negativos no ambiente e sociedade



Melhor Vídeo Exemplo de i40



Deu certo? (2016 – 2018)

https://us.fashionnetwork.com/news/Adidas-group-s-CEO-Kasper-Rorsted-defends-first-results-of-Muscle-Up-plan-for-Reebok,962541.html#.XOlUio_Q9EY



Deu certo? (2019)

The operating margin increase was also supported by 

strong profitability improvements at the Reebok brand, 

which returned to profitability in 2018. This reflects a profit 

uplift of more than € 150 million for the brand since the 

launch of its turnaround plan ‘Muscle-Up’ at the end of 2016.

O aumento da margem operacional também foi apoiado por 

fortes melhorias de lucratividade da marca Reebok, que 

retornou à lucratividade em 2018. Isso reflete um aumento 

de lucro de mais de € 150 milhões para a marca desde o 

lançamento de seu plano de recuperação 'Muscle-Up' 

iniciado no final de 2016.

https://www.adidas-group.com/en/media/news-archive/press-releases/2019/adidas-delivers-

record-results-2018/



Melhoria no processo produtivo

Indústria 4.0 - ALCANCE SEUS OBJETIVOS

Desenvolvimento 
Acelerado de Produtos

Novos Modelos de Negócio – Produtos Inteligentes



Todo negócio se tornará um Negócio Digital

Toda companhia será uma Companhia Digital

Todo líder de negócios será um Líder Digital

Toda pessoa será um Empreendedor Digital

Todo projeto será um Projeto Digital

Simpósio IT Expo 2013 – Gartner

T O D A S  E M P R E S A S  
S E  T O R N A R Ã O  
E M P R E S A S  D I G I T A I S



That’s all folks!
Melhoria no processo produtivo – Cloud (SaaS), IIoT, Big Data, Robôs Autônomos, Integração

Desenvolvimento acelerado de produtos - Realidade Aumentada, Simulação, Manufatura Aditiva

Novos modelos de negócio – tudo

Obrigado!

Tulio Duarte
tulio.duarte@harbor.com.br


