
Pesquisa sobre adoção 
da Internet Industrial 

no Brasil

A Internet Industrial da manufatura, no Brasil, ainda se encontra em 
transição quando o assunto é transformação na indústria. Confira 

nesta pesquisa o atual momento da Internet Industrial no país.



No Brasil, o mercado de Internet das Coisas 
movimentou US$ 1,35 bilhão em 2016, sendo que 
a indústria automotiva e as verticais de manufatura 
foram as mais relevantes, de acordo com estudo da 
Frost & Sullivan. No entanto, poucos fabricantes estão 
prontos para essa transformação, e o ritmo em que 
eles progridem em direção à produção inteligente pode 
variar muito. 

Segundo especialistas, a Indústria 4.0 ainda se encontra 
em transição quando o assunto é a transformação 
da indústria. O país ainda está na fase de automação 
através da eletrônica, robótica e programação - 
destacado como Indústria 3.0. 

Em uma pesquisa pesquisa realizada pela ABII 
(Associação Brasileira de Internet Industrial), com 84 
empresas brasileiras, nota-se que grande parte do 
público entrevistado ainda possui pouco contato com 
o conceito de internet industrial e ainda encontra 
dificuldades para definir e interpretar o contexto desta 
tecnologia.

O objetivo da pesquisa é entender o cenário atual 
da Internet Industrial nas manufaturas brasileiras.

Pesquisa - cenário atual 
da Internet Industrial 
nas manufaturas 
brasileiras

http://idgnow.com.br/ti-corporativa/2017/06/18/em-cinco-anos-mercado-de-iot-no-brasil-vai-valer-us-3-29-bilhoes/


Perfil dos entrevistados

•  92% foram empresas com mais de 100 funcionários;
•  Diretoria e Gerência representam 63% dos respondentes (Se adicionar  

 Coordenação este número cresce para 79%);
•  TI e Produção representam aproximadamente 69% dos respondentes;

Vamos aos dados:

Das 84 empresas entrevistadas, apenas 29% conhecem a IIoT.

E 65% não tem nenhum projeto implementado ou em andamento. Muitos deles envolvem 
projetos internos de apresentação da IIoT ou automatização de máquinas.



A pesquisa mostra que 45%, metade dos participantes, não tem intenção de implementar 
algum projeto de IIoT. Considerando 2017/2018, é possível observar que a IIoT começa 
definitivamente a figurar no planos dos executivos das manufaturas.

Das empresas que tomaram iniciativa de investir na IIoT Executivos de Operações 
(produção) e TI despontam como os grandes impulsionadores. Veja:

Quando questionados sobre os desafios para implementação de projetos de IIoT, 
os entrevistados destacaram a dificuldade de comprovação de ROI (Retorno sobre 
o Investimento) e a cultura conservadora como os principais obstáculos. Estes dois 
obstáculos juntos representam mais de 41% das respostas obtidas.
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A pesquisa também mostra que os principais motivadores para implementação da internet 
industrial na manufatura são:

Como podemos ver no gráfico abaixo:

• redução de custo;
• vantagem competitiva;
• aumento de faturamento;
• aumento de qualidade.

Dentre estes, a redução de custo é o principal motivador para 37% dos entrevistados.

É possível observar ainda que, embora seja necessário trabalhar mais na difusão do 
conceito para que se concretize nas empresas, 51% das organizações estão interessadas no 
assunto e possuem planos para desenvolver projetos que vão de encontro ao contexto de 
IoT.

A boa notícia é que com um cenário econômico que limita a expansão de faturamento, 
muitas empresas estão buscando melhorar sua eficiência produtiva para aumentar a 
rentabilidade de um volume de faturamento linear ou em queda. 

Mas isso, claro, vai depender do engajamento nos diferentes níveis de investimento 
relevantes. Passa também pela capacitação intensiva de gestores, engenheiros, analistas de 
sistemas e técnicos nestas novas tecnologias.



Sobre a ABII

Inspirados no modelo do IIC e buscando inserir o país nesta revolução, a Pollux, a 
FIESC/CIESC e a Embraco fundaram em agosto de 2016 a Associação Brasileira de 
Internet Industrial. 

A ABII visa divulgar e fortalecer a Internet Industrial no Brasil, criar um fórum 
permanente de discussões sobre o tema, intercâmbio tecnológico e de negócios 
com parceiros internacionais, promoção do desenvolvimento econômico e geração 
de empregos.
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