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Digitalização
muda tudo
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Redução de
time to market

Maior
flexibilidade

Aumento da
qualidade

Maior
eficiência

Indústria 4.0
Resposta aos desafios de competitividade



Flexibilidade para suportar complexidade
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Produção em massa

e.g. smartphone

Ex: Impressão 3D

Ex: Configurador de veículo da BMW

Ex: VW Käfer

„People can have the Model T in
any color − so long as it‘s black.“
Henry Ford (1913)

Fonte: The Global Manufacturing Revolution; sources: Ford, beetleworld.net, bmw.de, dw.de



Big Data

Indústria 4.0
Integração tecnológica em benefício da competitividade

Internet
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A tecnologia incita a mudança de paradigmas, possibilitando a digitalização.

Digitalização
Desafios da indústria exigem soluções holísticas
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Design de produto

Planejamento de produção

Engenharia de Produção

Execução da produção Serviços

Internet das
coisas

Robótica
Avançada

Tecnologia de
nuvem
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Conhecimento em
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Apps



Digitalização e integração de toda a cadeia de valor
é a chave para se manter competitivo no futuro

Cloud-based, open IoT operating system: MindSphere

Third party applications

Suppliers and logistics

Collaboration platform

ServicesProduction
execution

Production
engineering

Production
planning

Product
design



Digitalização e integração de toda a cadeia de valor
é a chave para se manter competitivo no futuro
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Product
design

Production
planning

Production
engineering

Production
execution

Services

Collaboration platform: Teamcenter

Suppliers and logistics

Third party applications

Cloud-based, open IoT operating system: MindSphere
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design

Production
planning

Production
engineering

Production
execution

Services

Integrando domínios técnicos em um único modelo de dados

Gêmeo Digital do
produto

Gêmeo Digital do
processo de
produção

Gêmeo Digital do
equipmento



Quão rápida é sua empresa para atender as demandas do mercado?
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Quão rápida é sua empresa para atender as demandas do mercado?
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Quão rápida é sua empresa para atender as demandas do mercado?

domínios técnicos em
modelo de dados único



Conexão otimizada dos mundos virtual e real

Virtual Real



Produto

Conexão otimizada dos mundos virtual e real

Virtual Real



Conexão otimizada dos mundos virtual e real

Processo

Virtual Real



Conexão otimizada dos mundos virtual e real

Planta

Virtual Real



Conexão otimizada dos mundos virtual e real

Modelo
Completo

Virtual Real



Rapidez na confirmação da proposta

Virtual Real



Aumento da taxa de conversão em pedido

Virtual Real



Execução consistente e simples

Virtual Real



Retroalimentação com informação “as-built”
para otimização do Gêmeo Digital

Virtual Real



Manufatura em Circuito Fechado

Virtual Real



Impacto da digitalização nas empresas

Business (o negócio)Go-to-MarketProdução

• Novos modelos de negócio

• Reduzindo barreiras de
entrada.

• Expandindo o alcance de
mercado das empresas.

• Mudança na construção
marcas, produtos e
comunicação.

• Mudança na forma de
relacionamento com os
clientes.

• Otimizando o
gerenciamento de ativos
da empresa para
obter maior produtividade
e competitividade.

Operação

• Impacto na organização e
operação das empresas
gerando vantagens
competitivas.

• Otimizando e
automatizando
várias de suas funções
tornando-as cada vez mais
eficientes.



Digitalização exige um approach holístico
Plano Diretor de Digitalização (PDD)

Alinhamento
Estratégico

Análise
Benchmark

Identificação
de iniciativas
e  viabilidade

Plano de
Implementa-

ção
(Road Map)

Implemen-
tação

Plano Diretor de Digitalização (PDD), o
caminho para a melhor aplicação de cada
nova tecnologia, priorizando o maior ROI



Casos de aplicação



Caso Maserati

30% shorter
development time

Close integration of
suppliers

3 times
more cars produced than
before

Integration of two new
assembly lines into
existing factory

Ghibli available in

70,000
combinations

Increasing
efficiency

Enhancing
flexibility

Reducing the
time to market

With Siemens’ integrated technologies, Maserati was able to
reduce development time considerably while increasing
production output



Caso FCA Jeep
Goiana/Pernambuco

45
Jeeps produzidos por
hora e de

4
modelos diferentes

250.000
veículos produzidos
por ano

Redução de
time to market

Aumento da
flexibilidade

15.000
Conceitos de
fabricação
“World Class”

Aumento da
qualidade

OBJETIVOS
§ Linha de produção Jeep mais moderna do mundo
§ Flexibilidade
§ Nacionalização
§ Sustentabilidade



CASO 2 - Kuka Systems do Brasil
Ganhos significativos no comissionamento de projetos complexos

Date Author / DepartmentPage 29

RESULTADOS

Aumentar a competitividade dos serviços
oferecidos
Melhorar a margem de projetos realizados

98% das células de trabalho robóticas
prontas antes de irem para o chão de fábrica

Redução de 66% de tempo de comissionamento

Redução de 43% do número de pessoas

OBJETIVOS



Comil e   Esmaltec Eletrodomésticos
Aumento de Produtividade com adoção de ferramentas PLM

§ Integrar engenharias de  desenvolvimento
e produto

§ Otimizar o fluxo de trabalho

§ Diminuir o retrabalho e a perda de
informações entre as engenharias

OBJETIVOS

100% aumento

de produtividade

Aumento de
Eficiência

70% redução nos

erros de engenharia

Melhoria na
Qualidade

Redução do tempo de
desenvolvimento projeto
de 2 anos para

8 meses

Redução do
time to market

§ Redução do tempo de colocação do
produto no mercado

§ Redução de custos

§ Desenvolvimento de novos produtos

OBJETIVOS



Digitalização
muda tudo ...



…e IoT Industrial

também faz parte

desta mudança



Plataforma IoT aberta, baseada em Nuvem (Cloud)

MindSphere
§ Padrões abertos de

conectividade (também p/
produtos de 3os.)
§ Conexão Plug and play para

produtos Siemens
§ Várias config. Infraestrutura

nuvem: pública, privada e local
§ Habilita cidades, instituições e

indústrias a otimizar eficiência
de sistemas por meio a
aquisição a análise de
grandes quantidades de dados
de processo.
§ MindSphere transforma dados

em conhecimento, e
conhecimento em gestão
sustentável do negócio.

MindSphere
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Conclusão

A digitalização ajuda a
aumentar a produtividade

da indústria

PDD como forma definir
prioridades

Casos de sucesso mostram
que é possível implementar

a digitalização

0%
25%
50%
75%

100%



Digitalização não se implementa da noite para o dia! Você precisa:

§ Alinhamento estratégico entre o negócio e os processos

(modelos de negócio)

§ Plano Diretor de Digitalização

§ Definir um ecosistema digital

§ Definir as tecnologias digitais mais adequadas

§ Pessoal treinado e com perfil

§ Escolha do parceiro correto para implementação e manutenção

Mensagem final
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