
1IoT no mundo realMarço de 2019Série de e-books

IoT no mundo real 
Histórias da manufatura



Vídeos 3
De uma empresa de manufatura para uma  

empresa de dados

Principais planos de líder de energia para impacto  

escalado da IoT

Fabricante de lanche bem-sucedido prepara-se para  

o crescimento global

Introdução 6

Aprenda com empresas líderes 7

Crescimento da IoT: em números 10

O que é a IoT? 11

Como a IoT beneficia a sua empresa 12

Prepare-se para o sucesso 13
Obtendo o apoio da liderança

Motivando a adoção por funcionários

Criando uma equipe multifuncional

Comprometendo-se com dados

Introdução à Microsoft 17

Sumário



3Março de 2019 Vídeos

01 
Orientada a dados – Aceite 
que sua empresa não é apenas 
de manufatura, mas também 
orientada a dados e serviços. 
Supere possíveis ansiedades 
quanto à mudança, ensinando 
e aprendendo junto com seus 
clientes. 

02 
Mentalidade de soluções – 
Trabalhe sob a perspectiva dos 
requisitos dos clientes. Identifique 
primeiro os problemas, hipotetize 
soluções do processo e veja como 
a IoT pode ser usada para obter 
os resultados.

03 
Segurança – Crie mais recursos 
de cibersegurança em suas 
soluções de IoT, conforme 
necessário, e considere processos 
adicionais de cibersegurança 
para garantir a proteção 
de dados e da privacidade. 

De uma empresa de manufatura 
para uma empresa de dados
Com 120.000 funcionários em mais de 150 países e mais de 
US$ 30 bilhões em vendas globais anuais, a Johnson Controls tem 
sido uma das principais fabricantes de tecnologias e soluções de 
construção há mais de 100 anos. Veja como ela utiliza a IoT para 
conduzir a próxima era de sucesso orientada a dados para seus clientes. 

 
Assista agora 

Por fim, estamos falando de trabalhar para atender aos requisitos 
dos clientes e identificar os tipos de problemas a serem resolvidos. 
Esta será a forma ideal de resolver esses problemas.

Vineet Sinha, 
GM Enterprise Management e equipamentos conectados inteligentes,  
Johnson Controls

Três melhores práticas da Johnson Controls

http://videos.microsoft.com/cloud/watch/JH5o71vbPbTjbuVMq5tNKB
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Principais planos de líder de energia 
para impacto escalado da IoT
A Schneider Electric emprega aproximadamente 144.000 pessoas e tem 
uma rica história como líder global em gestão e automação de energia. 
Veja como eles escolhem e implementam projetos de IoT, planejando 
a escalabilidade desde o início. 

 
Assista agora 

A primeira coisa a fazer é encontrar a máquina certa para testar sua 
solução. Precisa ser uma máquina importante, talvez com muitos 
problemas ou que tenha sofrido um grande impacto.

Mathieu Pompeo, 
líder de projeto Smart Factory, 
Schneider Electric

01 
Escalabilidade – Ao criar 
uma arquitetura que possa 
escalar a IoT pelo ecossistema 
desde o início, você facilitará 
a replicação do sucesso em 
diferentes etapas de manufatura. 

02
Teste com sabedoria – encontre 
a máquina certa para testar sua 
solução, com o potencial de 
mostrar alto impacto para oferecer 
uma prova de conceito forte para 
a IOT gerar suporte em torno 
da expansão. 

03 
Engajamento da força de trabalho – 
identifique as habilidades e o pessoal 
necessários para seu projeto e envolva 
essas pessoas desde o início. Treine 
a equipe de operações conforme 
necessário antes da implementação 
para que utilizem as informações 
capturadas por seus dispositivos. 

Três melhores práticas da Schneider Electric

http://videos.microsoft.com/cloud/watch/qdQEfLRbADr3VFvmUSG1Qw
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Fabricante de lanche bem-sucedido 
prepara-se para o crescimento global
Uma das maiores empresas de alimentos para lanches de propriedade 
familiar na Austrália, a Majans emprega 120 pessoas em sua planta 
de Queensland. Veja como a empresa está melhorando a eficiência 
e modernizando as operações aos poucos.   

 
Assista agora 

Não víamos a IoT como um custo, mas como um investimento. 
Para nós, era como um programa de contenção de custos. A empresa 
inteira estava comprometida em aplicar dinheiro agora para poder 
economizar em nossas operações diárias.
 
Andrew McManus, 
gerente de manufatura, 
Majans

01 
Impacto financeiro – Posicione 
a IOT como uma forma de 
economizar nas operações diárias 
para atrair stakeholders, o que 
aumentará o suporte e facilitará 
a implantação.

02 
Comece pequeno – Prepare-se para 
a infraestrutura da IoT pronta para 
escala, identificando uma simples 
linha de fábrica, além de um ou 
dois itens a serem medidos para 
conter a complexidade de coordenar 
diferentes tecnologias, máquinas 
e sistemas. Depois, escale e implante 
em outros processos.

03 
Interoperabilidade – Gerencie 
desafios em torno de várias 
plataformas e tecnologias, 
aproveitando/escolhendo seus 
fornecedores e parceiros com 
cuidado.

Três melhores práticas da Majans

http://videos.microsoft.com/cloud/watch/EbxrgVU82mwvtXaRE7MCJv
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Introdução

Na última vez em que participou de uma feira de negócios ou de uma 
conferência, ouviu algo sobre os concorrentes e como eles utilizam a IoT? 
A Internet das Coisas (IoT) não é apenas a última palavra em tecnologia. 
Ela é um divisor de águas que pode agregar valor aos negócios a partir 
de dados antes ocultos, especialmente para os fabricantes. 

Não se deixe levar por problemas de custo, complexidade ou segurança. 
Tudo isso é gerenciável e você não vai querer ficar atrás da concorrência 
apenas porque não sabe bem por onde começar no Industry 4.0. 
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Aprenda com 
empresas líderes

"A IoT é cara?"

É libertador para nossa indústria poder conectar-se de forma 
mais direta com clientes finais, poder rastrear nossos dispositivos 
e poder rastrear a performance dos dispositivos e dos equipamentos. 
Mas também gerar novos modelos de negócios, novos fluxos 
de valor que ajudem nossos clientes a fazer mais com o que têm.

Michael MacKenzie, 
Vice-Presidente de plataformas  
de tecnologia EcoStruxure, 
Schneider Electric 

Pode ser assim, mas não precisa ser assim. O verdadeiro truque é 
entender qual será o custo real e completo e o ROI que você pode 
esperar. Você deve começar com seus desafios. O que você está 
tentando resolver? Então, você pode analisar os custos associados a 
esse problema agora, o investimento em IoT necessário e a economia 
esperada para comparação. 

A boa notícia é que você não precisa descobrir tudo sozinho. Um 
parceiro confiável pode ajudá-lo a analisar o processo de modo 
realista e oferecer várias opções, de acordo com as suas necessidades 
e o seu orçamento – tudo, desde simples sensores de dispositivos 
conectados, as instalações existentes em áreas industriais e até uma 
solução totalmente gerenciada cobrada por dispositivo – e permitindo 
que você saiba exatamente o custo atual e futuro. 

Aprenda com empresas líderes
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"Não sabemos por onde começar."

Aconselharia qualquer organização a primeiro entender o problema. 
Apaixone-se pelo problema, não pela solução. Quando entender 
o problema, procure associar-se a alguém que possa oferecer boas 
soluções no futuro, como a Microsoft. Ela tem uma forte posição no 
mercado no momento.

Shane O’Neill,  
arquiteto de infraestrutura corporativa e chefe da IoT,  
Rolls Royce

 
Muitos fabricantes, especialmente pequenos e médios, consideram 
impressionantes a IoT e suas diversas peças móveis. Pode ser difícil 
saber por onde começar, o que deve estar no escopo, se é necessária 
nova tecnologia e qual será o impacto na sua empresa. Começar 
pequeno é uma ótima estratégia. Você pode escalar ao longo 
do tempo, fazendo investimentos adicionais onde eles forem mais 
relevantes para sua empresa. Quando a implantação inicial estiver 
funcionando sem problemas, você poderá escalar. 
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"E a segurança?"

Do ponto de vista da segurança, é preciso gerenciar os ativos no ambiente 
de manufatura. Obviamente, você não pode quebrar a produção, mas 
precisa manter algum tipo de segurança nesse ambiente.

Doug Weber,  
gerente de negócios, análise e colaboração, 
Rockwell Automation

 
Sem o planejamento e a supervisão adequados, a IoT tem o potencial 
de expor ou apresentar vulnerabilidades em áreas como controle de 
dispositivos e privacidade de dados, para que sua segurança seja uma 
prioridade. Entretanto, isso não deve impedi-lo de aproveitar a IoT para 
melhorar seus negócios. Mas significa que você deve escolher seus 
parceiros de tecnologia com cuidado. A Microsoft incorpora a segurança 
em todos os níveis de nossos produtos e serviços. O Azure IoT foi criado 
para maior tranquilidade, com uma abordagem de ponta a ponta que 
mantém o controle e a confiança de dados, dispositivos e aplicativos. 
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US$ 267 bilhões
Gastos previstos em IoT pelos fabricantes até 20201

Mais de US$ 100 milhões
Aumento médio da receita operacional entre 
as empresas com maior transformação digital2

US$ 25,1 bilhões
A Gartner prevê a instalação de 25,1 bilhões 
de unidades de IoT até o final de 20213

Crescimento da IoT: 
em números
A IoT está crescendo em organizações de diferentes portes. Você 
não precisa ser uma empresa de grande porte para ver os benefícios.
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O que é a IoT?

A Internet das Coisas é exatamente isso. Suas coisas – máquinas, 
caminhões, produtos, qualquer tipo de dispositivo ou bem durável –  
são equipadas com sensores de coleta de dados e capacidade de 
transmissão. Todas as suas coisas são conectadas pela Internet para 
que os sistemas empresariais possam receber e analisar esses dados 
para oferecer insights. Então, você pode atuar sobre os dados por meio 
de decisões discretas ou de uma forma automatizada que é acionada 
por um conjunto específico de condições. 

Suas coisas + sensores

Análise de dados + Insights

Ações + tomada de decisão
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Como a IoT beneficia 
a sua empresa
Como você pode aproveitar os equipamentos existentes e usá-los para coletar 
dados que revelem novos insights, como isso pode beneficiar a sua empresa? 

Estes oito cenários da IoT agregam valor real às empresas: 

Capture dados de dispositivos 
e monitore a performance 
para aperfeiçoar os sistemas 
de negócios.

Analise a performance 
e a condição de equipamentos 
e máquinas, aplique o advanced 
analytics para fazer previsões 
de quando a manutenção 
será necessária.

Monitoramento remoto Manutenção preditiva

Obtenha insights em tempo 
real para aumentar a eficiência, 
garantir maior qualidade 
e minimizar perdas em toda 
a cadeia de suprimentos.

Gerencie seus espaços, prédios, 
fábricas e campos para 
reduzir o desperdício, otimizar 
a eficiência e aumentar 
a produtividade.

Cadeia de suprimentos 
conectada

Gerenciamento 
de instalações

Misture todos os dados 
operacionais, analise-os 
em tempo real e ao longo 
do tempo com um historiador 
e otimize seus processos.

Deixe de vender produtos 
para vender resultados, visando 
aumentar o envolvimento do 
cliente, a qualidade de serviços 
e transformar sua empresa.

Excelência operacional Produtos conectados

Maximize a performance de suas 
máquinas, processos e linhas de 
produção, garantindo operações 
ideais em relação à capacidade 
projetada. 

Monitore, gerencie e otimize 
o uso de terra, água e outros 
recursos através da coleta de 
dados que enriquece a tomada 
de decisão e gera maximização.

Eficiência geral 
do equipamento

Agricultura de precisão



13Março de 2019 Prepare-se para o sucesso

Prepare-se para 
o sucesso
Após decidir que você precisa do valor comercial que apenas a IoT 
pode fornecer, é hora de começar o planejamento. De acordo com 
a pesquisa de 2018 conduzida pela Keystone sobre a implementação 
da IoT, a maior consideração é a gestão de mudanças internas. 
A adoção bem-sucedida da IoT depende do comprometimento 
de cima para baixo e de baixo para cima com a iniciativa, bem 
como da colaboração multifuncional. A gestão de mudanças internas 
costuma ser a área mais difícil para as empresas. Elas podem enfrentar 
a resistência à mudança por parte da liderança e dos funcionários, 
ou achar difícil facilitar a colaboração entre as funções. 

Obtendo o apoio da liderança
Obter o suporte de cima para baixo poderá ser desafiador se o projeto for 
visto como "apenas outra iniciativa de TI". E obter o apoio de líderes mais 
experientes na sua organização é crucial por diversos motivos, tais como:

• Reunir o financiamento necessário
• Alinhar métricas em toda a empresa
• Demonstrar que a empresa é "multifuncional"
• Fornecer pessoal necessário para apoiar a iniciativa
• Habilitar equipes multifuncionais

Considere este cenário na manufatura. Toda vez que alguma peça 
da linha quebra, isso custa dinheiro para consertar e você também 
perde o lucro que não é gerado pois a máquina está parada. Sempre 
que uma matéria-prima, peça ou manufatura está fora do padrão, há 
muito desperdício e despesa associados ao problema. Mudaria algo se 
você soubesse que estava prestes a ocorrer uma interrupção? Ou você 
pode detectar problemas de qualidade antes do final da linha? E se 
você pudesse detectar problemas para os clientes que usam seus 
produtos, tornando o serviço uma parte integrante da sua marca? 
Isso é possível com a IoT.
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Motivando a adoção por funcionários
Obter suporte de baixo para cima poderá ser desafiador se os 
funcionários acreditarem que a IoT pode ameaçar seus empregos atuais 
e maneiras familiares de trabalhar. Mas o suporte é essencial e pode ter 
um impacto muito positivo na cultura, moral e performance global da 
empresa ao:

• Garantir que a organização tenha a especialização adequada 
para apoiar uma iniciativa de IoT 

• Identificar os requisitos de treinamento prioritário 
• Criar planos de implementação que maximizem a adoção interna 
• Alinhar sua organização a um conjunto comum de metas e métricas
• Comunicar claramente como o Industry 4.0 apoiará a força 

de trabalho e desenvolverá a organização

Ajude os funcionários a sentirem que têm participação na mudança, 
comunicando-se de forma transparente e frequente, demonstrando 
como a IoT vai ajudar a alcançar os objetivos da empresa e definindo 
claramente as mudanças necessárias na cultura. Treinar os funcionários 
existentes também é fundamental para obter o seu apoio. Identifique 
aqueles com os traços certos, como curiosidade de dados e interesses 
tecnológicos, e forneça ensino na forma de módulos de e-learning, vídeos 
de IoT, sessões de treinamento presencial, instrução especializada ou aulas 
online. É quase certo que novos talentos sejam exigidos, muitas vezes nas 
áreas de engenharia, análise de dados e liderança de IoT. Envolver o RH 
desde o início é importante para os dois lados.

É mais provável que você obtenha o apoio necessário se pensar sob 
o ponto de vista dos líderes. É essencial estruturar o projeto em termos 
de como ele atende às necessidades específicas da empresa. Fazer uma 
consulta inicial com os clientes também pode ajudar a coletar provas 
do possível impacto de sua iniciativa. Apontar evidências da atividade 
dos concorrentes também pode realçar a urgência de competir 
de forma eficaz usando a IoT e mostrar a viabilidade, conforme 
evidenciado pela concorrência.
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Criando uma equipe multifuncional
Estruturas organizacionais em silos geralmente não se alinham 
bem com os requisitos de transformação digital. As iniciativas de 
IoT costumam abranger muitas divisões de uma empresa, exigindo 
o alinhamento e a colaboração entre equipes. Formar uma equipe 
deliberada e multifuncional é vital para o sucesso. Três opções 
surgiram na pesquisa da Keystone para estruturar essa equipe:

• Unidade de negócios autônoma com responsabilidade  
de L&P para produtos inteligentes, conectados 

• Comitê executivo da unidades operacionais de líderes de 
pensamento em várias unidades de negócios

• Centro de excelência, um centro de custo separado em que outras 
unidades de negócios podem obter suporte

Sem alinhamento, equipes distintas costumam fazer esforços 
descoordenados que levam a uma implementação ruim ou 
inconsistente. Dividir silos criando uma equipe multifuncional fornece 
os dados multidisciplinares necessários para definir um caminho bem-
sucedido e garante o acesso a insights e dados necessários presentes 
nos departamentos existentes. 

Comprometendo-se com dados 
Para ter sucesso com a IoT, uma empresa precisa de uma 
cultura orientada a dados que faça coleta de dados, acesso a dados, 
privacidade de dados e aspectos principais de segurança de dados 
da visão dos funcionários sobre as informações capturadas por 
dispositivos e sensores. Essa necessidade de dados e colaboração 
em torno de dados é comum em diferentes equipes, funções e 
linhas de negócios. Os dados são a força vital da IoT, mas o valor 
total dos dados só pode ser percebido quando todas as unidades de 
negócios estão envolvidas. O valor dos dados aumenta muito quando 
as unidades de negócios são coordenadas e compartilham. 

Para isso, é fundamental ter um plano de dados desde o início e 
tornar a interoperabilidade – incluindo a centralização de informações 
(em um único data lake), interfaces consistentes entre aplicativos, 
oportunidades de integração padronizadas e padrões abertos – 
parte dos critérios de seleção para plataformas de IoT.
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Além disso, a análise de dados deverá tornar-se uma prioridade se ainda 
não for. Isso exige a alfabetização de dados de stakeholders que talvez 
não vissem métricas e análises antes como requisitos essenciais de suas 
funções. Os fabricantes desejarão otimizar o uso de recursos existentes 
em toda a organização e também identificar lacunas de habilidades em 
áreas novas cruciais – incluindo não só a IoT e as ciências de dados, mas 
também arquitetura, inteligência artificial e aprendizado de máquina.
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© 2019 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados. Este documento 
é fornecido "no estado em que se encontra". As informações e as opiniões expressas 
neste documento, incluindo URLs e outras referências a sites, podem ser alteradas 
sem aviso prévio. Você assume o risco de utilização. Este documento não oferece a 
você direitos legais a nenhuma propriedade intelectual de nenhum produto da Microsoft. 
Você poderá copiar e usar este documento para finalidades internas e de referência.

1 https://www.businessinsider.com/internet-of-things-in-manufacturing-2016-10

2 Entrevistas da Keystone Strategy, outubro de 2015 a março de 2016. A renda operacional 
incremental de US$ 100 milhões baseia-se na receita de uma empresa mediana de US$ 3,4 bilhões

3 Introdução da Gartner: Como criar, preparar, planejar e gerenciar projetos de IoT empresarial, 
Emil Berthelsen, Peter Havart-Simkin, 12 de abril de 2018

Introdução à Microsoft
Através do Azure IoT, a Microsoft oferece uma gama de soluções 
seguras para cenários de IoT na manufatura. Sabemos como é 
importante encontrá-lo onde você estiver, começar pequeno, escalar 
para o sucesso e oferecer opções para qualquer grau de automação 
ou controle que faça sentido para sua empresa. 

Você deseja escolher o parceiro certo para ajudar a guiá-lo. 
Há décadas, temos capacitado os fabricantes, desde o front office 
até o chão de fábrica. Com o maior ecossistema de parceiros do mundo 
e um histórico comprovado de sucesso na IoT, a Microsoft está pronta 
para ajudar – agora e no futuro.

Com quem posso falar sobre a IoT?

O que posso compartilhar com minha equipe técnica?

Quem pode me ajudar a configurar minha solução de IoT?

https://www.businessinsider.com/internet-of-things-in-manufacturing-2016-10
http://aka.ms/talkiot
https://azure.microsoft.com/resources/iot-developers-guide/pt-br/
https://azure.microsoft.com/resources/iot-developers-guide/pt-br/
http://aka.ms/partneriot

