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1 INTRODUÇÃO 

 
A Missão Empresarial a Feira Industrial de Hannover, Alemanha, foi organizada pela 

FIERGS (Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul), através do Centro 

Internacional de Negócios (CIN) com o objetivo de contribuir para fortalecer a 

competitividade das empresas fornecedoras da cadeia produtiva de petróleo, gás e naval 

e também do setor Metalmecânico, por meio da vivência de novas tecnologias, boas 

práticas do setor e extensão da rede de contatos. Dessa forma propicia-se o aumento 

da capacidade de desenvolvimento e absorção de tecnologias adequadas para o 

atendimento das demandas de mercado, bem como a atração de investidores, buscando 

ampliar ou estabelecer negócios no Brasil. 

O relatório técnico percorre as etapas que antecederam a missão, como as entidades 

envolvidas na organização e execução da mesma, as devidas preparações realizadas 

aos empresários e a palestra específica para as empresas pelo SEBRAE/RS apoiadas. 

Aliado a isso versa sobre as temáticas observadas na feira em si, dos aspectos gerais 

da feira, tendências e oportunidades e das visitas guiadas e visitas técnicas. 

Por fim, trata da pesquisa da avaliação de satisfação dos empresários apoiados pelo 

SEBRAE/RS nesta missão, com dados qualitativos e qualitativos. Soma-se a conclusão 

do documento tratando da visão geral da missão, oportunidades de melhoria e 

possibilidades futuras. 

 

 
2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 
Focada na implantação de melhorias nas empresas participantes, a metodologia de 

trabalho possui 3 grandes etapas: Preparação, Imersão e Implantação, sintetizadas no 

quadro abaixo: 

 
Em se tratando da organização da missão a mesma contou com a apoio de diversas 

entidades, conforme imagem abaixo que ilustra os apoiadores e realizadores desta 

missão. 



 

2.1 Parceiros e Delegação 

 

Com o objetivo de alcançar nossas metas e maximizar nossos esforços, o SEBRAE/RS 

consolidou parceria para esta missão novamente com a FIERGS – Federação do Estado 

do Rio Grande do Sul. Juntamente com as 09 empresas apoiadas pelo SEBRAE, a 

FIERGS organizou a ida de outras empresas e entidades de outras Unidades 

Federativas conforme listado abaixo: 

 

Em se tratando das Entidades/Instituições acima descritas ressalta-se a participação das 

seguintes: 

 FIERGS; 

 SEBRAE-RS; 

 FIETO; 

 FIER; 

 SENAI-RR; 

 UFRR; 

 SENAR-RR; 

 SEBRAE-RR; 

 SENAC-RR; 

A delegação do SEBRAE/RS à Missão Empresarial a Feira Industrial de Hannover 2019 

foi composta por representantes de 09 empresas gaúchas, contando com a participação 

de três representantes do SEBRAE/RS. 

 

Empresa Cidade Representante 

Rigo Tecnologia Química Bento Gonçalves Adilson Rigo 

Funilaria Dambros Porto Alegre Felipe Alcará 



 

Spark Ag Software Nova Prata Rafael Vendramin 

Gomasul Borrachas Bento Gonçalves Gilson Rigo 

JJM Jardim e Filhos Bagé João Jardim 

Sold Ind e Com de Máquinas Canoas Leandro Jesus 

Sukha Automaççao Cachoerinha Thomas Silva 

Vibmaster Soluções Campo Bom Victor Boniatti 

Tecsul Indústria de máquinas Estação Lucas Neumann 

Sebrae-RS Porto Alegre 
Gilberto Porcello Petry 

- Presidente 

 
Sebrae-RS 

 
Porto Alegre 

André Vanoni de 

Godoy – Diretor 

Superintendente 

Sebrae-RS Caxias do Sul 
Taisson Toigo – Gestor 

de projetos 

 

 

2.2 Programa da missão 

 

A programação foi dividida entre a participação na Feira Industrial de Hannover 2019 e 

visitas técnicas a empresas alemãs. No âmbito da feira, ofereceu-se ainda circuito guiado 

em temáticas oferecidas pela organização e também visitas guiadas em estandes 

definidos. 

 
 



 

 



 

 
 
 
 
 



 

 
 

Em relação à programação da feira ressalta-se que a mesma foi cumprida com apenas 

uma troca e no capítulo 5 são trazidas imagens dos eventos mais relevantes. Em relação 

a troca mencionada refere-se a visita técnica da quinta-feira (04 de abril) onde ao não 

confirmar a visita na empresa Fagus Gregon foi agendada na empresa fabricante de 

implementos agrícolas CLAAS. 

 

 
3 ATIVIDADES REALIZADAS PRÉ-MISSÃO 

 
 

3.1 Processo de seleção 

 
O processo e os critérios de seleção das 09 MPE’s apoiadas pelo SEBRAE obedeceram 

ao processo de chamada pública, através de edital publicado no site eletrônico 

https://sebraers.com.br/wp-content/uploads/2018/11/Chamada-P%C3%BAblica- 

HANNOVER-2019.pdf e nele os critérios de seleção e desempate, sendo: a) Apresentar 

plano de trabalho do candidato na missão ressaltando, entre outros, os ganhos com a 

participação na missão; b) A empresa estar participando de projeto coletivo promovido 

pelo SEBRAE/RS para o desenvolvimento do setor; c) carga horário utilizada de soluções 

do SEBRAE/RS. 

 
 

A missão teve subsídio financeiro de 30% do custo total do pacote (passagens, hotel, 

translados e ingressos para feira). Ressalta-se que foram aprovadas 15 empresas, 

disponibilizado em https://sebraers.com.br/wp-content/uploads/2018/11/Selecionados- 

Hannover-1.pdf. 

Dessas, 09 formalizaram o interesse, através do comparecimento a alguma unidade do 
SEBRAE/RS para efetuar o pagamento. 

https://sebraers.com.br/wp-content/uploads/2018/11/Chamada-P%C3%BAblica-HANNOVER-2019.pdf
https://sebraers.com.br/wp-content/uploads/2018/11/Chamada-P%C3%BAblica-HANNOVER-2019.pdf
https://sebraers.com.br/wp-content/uploads/2018/11/Selecionados-Hannover-1.pdf
https://sebraers.com.br/wp-content/uploads/2018/11/Selecionados-Hannover-1.pdf


 

3.2 Reunião e Palestra Preparatória 

 

No dia 25 de março de 2019 ocorreu a reunião e palestra de preparação para a missão. 

Das 10:00hs as 12:00hs na FIERGS foi realizada a reunião com a comitiva do Rio 

Grande do Sul a fim de apresentar o cronograma da viagem, esclarecimento de dúvidas 

e informações gerais da missão, bem como reforçadas notas de cuidados pessoais e o 

imperativo da pontualidade, conforme imagem abaixo. Também, foi realizada uma 

palestra sobre o tema indústria 4.0 com técnico do Senai Mecatrônica Felipe Marcolin. 

Ainda foi estabelecido o grupo de whatsapp como canal oficial de comunicação do grupo, 

que estimulou as conversas sobre objetivos das empresas e oportunidades de negócios 

dentro do grupo, iniciando desde já o processo de integração. 

 

4 A FEIRA DE HANNOVER 

 
Considerada a maior feira de tecnologia industrial do mundo, a Feira de Hannover 

oferece o ambiente perfeito para discussão de todo ecossistema da Indústria 4.0 entre 

consumidores, bem como representantes do mundo político, científico e dos negócios. 

Em 2019 a temática da Feira Industrial de Hannover é “Integrated Industry” (Industria 

Integrada – Inteligência Industrial), e abordará temas como Automação Integrada, 

Movimento e Direção, Indústria Digital, Energia Integrada, Fornecimento Industrial, 

Pesquisa e Tecnologia e Tecnologia de Vácuo. 



 

 
 
 

 
 

No ano de 2019, acompanhando a tradição, um país parceiro é escolhido como país 

parceiro oficial do evento. Em 2019, o país foi a Suécia, que teve a oportunidade de 

apresentar suas novas tecnologias, oportunidades de investimentos, estratégia de 

crescimento e projetos de pesquisa. A Suécia chega em Hannover com o slogan 

“Sweden colab”, destacando a vontade de estabelecer novas parcerias para a indústria 

4.0. 

 
 

Nesta edição a feira contou com seguintes números: 

 

 
 215 mil visitantes, sendo 40% de fora da Alemanha; 

 6.500 expositores, sendo 60 % dos expositores de 75 países de fora da Alemanha; 

 6,5 milhões de contatos de negócios; 
 

A feira contou com 27 pavilhões setorizados, o mapa dos mesmos e o setor está 

relacionado com o esquema de cores conforme imagens a seguir: 

 

 

 
 
 
 



 

 



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

Localizado no pavilhão 27, o estande de apoio aos empresários se mostrou de extrema 

eficiência, tanto para um eventual momento de descanso em meio ao grande volume de 

atividades, como ponto de encontro e também para realização de reuniões. 

 
 

4.1 Industry Trends (Tendências) 

 
Dos variados e complementares temas que abrangem e Feira de Hannover, alguns 

merecem destaque tendo em vista sua representatividade e abrangência no contexto 

dos produtos e serviços apresentados na feira e sob sua ótica de médio e longo prazo. 

A própria feira apresenta alguns temas que são tendências. Os mesmos estão 

distribuídos em tópicos. A fonte de todos os textos é do próprio site da feira 

(https://www.hannovermesse.de/). 

https://www.hannovermesse.de/


 

4.1.1 Indústria Integrada 
 
 

Indústria 4.0 encontra a Internet 

Industrial 

A inteligência artificial tem o potencial de 

revolucionar as indústrias de produção e 

energia. As pessoas ensinam as 

máquinas a agir de forma lógica e 

proposital para atender às necessidades 

dos clientes. Os sistemas geram 

conhecimento e hoje, com base em 

dados e algoritmos, podem otimizar 

continuamente os estados operacionais 

ou prever com confiabilidade falhas - em 

processos de produção, na rede elétrica 

ou na logística. É o que significa 

Integrated Industry - Industrial 

Intelligence. 

A inteligência industrial não é 

possível sem o conhecimento e as 

qualificações humanas 

A rede de pessoas, máquinas e dados é 

criada através de plataformas comuns 

onde eles trocam e multiplicam seus 

conhecimentos. O papel dos seres 

humanos é o de um facilitador. A 

produção de amanhã não é possível sem 

o conhecimento do processo e as 

diversas qualificações. A Inteligência 

Industrial, portanto, significa a expansão 

da gestão do conhecimento e o 

treinamento de portadores de 

conhecimento. O tema da HANNOVER 

MESSE 2019 enfatiza a crescente 

importância da inteligência artificial e 

aprendizado de máquina nas indústrias 

de produção e energia, incluindo áreas 

como eficiência energética e uso e 

processos de produção autônomos, bem 

como desafios em termos de interfaces, 

protocolos e segurança. Na HANNOVER 

MESSE, líderes de pensamento 

internacional das áreas de IA e indústria 

se reúnem para discutir e desenvolver 

soluções para o futuro. 



 

4.1.2 Indústria 4.0 
 

 

Inteligente,  Eficiente,  Indústria   4.0 

A Industria 4.0 oferece infinitas 

oportunidades para empresas alemãs. 

Pequenas empresas, em particular, têm 

novos desafios a superar. O caminho 

para a fábrica inteligente não está 

alinhado apenas com máquinas 

inteligentes. 

 
Pequenos passos para a fábrica 

inteligente 

Para se aproximar dessa visão, mais e 

mais empresas estão integrando 

máquinas inteligentes em seu processo 

de produção. A Trumpf, uma das 

maiores fornecedoras de máquinas- 

ferramenta do mundo, usa máquinas de 

corte a laser com lentes inteligentes, por 

exemplo. Se uma lente ficar suja, ela 

envia automaticamente um alerta para a 

equipe de manutenção. Isso economiza 

custos desnecessários de manutenção e 

limpeza da empresa. 

A fabricante de software SAP deu um 

passo à frente na digitalização: Na 

Fábrica Integrada Aberta, uma cadeia de 

processo autônoma, as peças de 

trabalho informam os vários sistemas de 

manufatura sobre como eles devem ser 

processados. A máquina pode registrar 

as informações da peça, fabricar 

diferentes versões de um determinado 

produto e até mesmo aprender novos 

processos de produção. 

 
 

Lacunas de segurança 

 
Máquinas inteligentes não são 

incomuns, mesmo em pequenas 

empresas nos dias de hoje. Segundo 

uma pesquisa da empresa de consultoria 

BCG, uma em cada cinco empresas 

alemãs já lançou suas primeiras 

medidas de digitalização. Mas as 

pequenas empresas, em particular, 

ainda encaram o setor 4.0 com 

ceticismo. Sua principal razão: a falta de 

segurança de dados. Para combater 

esses riscos, institutos de pesquisa 

como o Instituto Fraunhofer estão 

trabalhando em novas abordagens para 

a segurança da indústria. Cenários de 

ataque complexos são modelados em 

laboratórios de teste virtuais, a fim de 

otimizar os sistemas de segurança 

existentes e desenvolver estratégias de 

prevenção direcionadas. 



 

 

Treinamento inteligente 

 
Juntamente com as lacunas de 

segurança, muitas empresas também se 

queixam da falta de trabalhadores 

qualificados. Como as tarefas simples e 

padronizadas são cada vez mais 

executadas por robôs na Indústria 4.0, a 

necessidade dos trabalhadores por uma 

expertise significativa em TI está 

crescendo. Em uma pesquisa realizada 

pela Associação Federal Alemã de 

Tecnologia da Informação, 

Telecomunicações e Novas Mídias 

(BITKOM), 94% das 559 empresas 

pesquisadas relataram que o trabalho 

em seus processos de manufatura 

exigirá mais experiência interdisciplinar 

Medidas especializadas de educação 

no futuro. 

continuada já existem e estão sendo 

usadas em negócios diários para 

integrar trabalhadores insuficientemente 

qualificados na Indústria 4.0. Por 

exemplo, os óculos de dados inteligentes 

guiam os funcionários passo a passo 

pelo reparo de um sistema complexo, 

enquanto as luvas inteligentes podem 

notificar imediatamente o trabalhador se 

um componente estiver montado 

incorretamente. 



 

4.1.3 Inteligência Artificial 
 

conceitos distantes. Dois ramos de 

inteligência artificial, aprendizado de 

máquina e aprendizado profundo usam 

as possibilidades do Big Data para 

otimizar processos, encontrar novas 

soluções e obter novos insights. 

 
Aprendizado de máquina: inteligência 

artificial na Industrie 4.0 

O aprendizado de máquina permite que 

previsões sejam feitas com base em 

grandes quantidades de dados. Este 

ramo da inteligência artificial é 

construído sobre o reconhecimento de 

padrões e tem a capacidade de extrair 

conhecimento independentemente da 

experiência. Por esse motivo, a 

tecnologia encontrou seu lugar nos 

processos industriais. A inteligência 

artificial não é mais uma visão para o 

futuro. Hoje, grandes centros de dados e 

enormes capacidades de 

armazenamento possibilitam coisas que 

foram consideradas por anos como 

Algoritmos formam a base 

De pequenas e médias empresas a 

grandes corporações internacionais, 

toda organização acumula dados de que 

pode fazer uso. Com o software, esses 

dados são consolidados e avaliados 

para fazer previsões. O aprendizado de 

máquina reconhece características e 

relacionamentos e usa algoritmos para 

obter generalizações a partir deles. 

 
Big data para otimizar processos 

Com a ajuda de dados de clientes, 

registros  e sensores devidamente 

analisados, novas soluções podem ser 

encontradas e processos podem ser 

mais eficientes, por exemplo. Além de 

grandes quantidades de dados, isso 

requer uma infraestrutura de TI que seja 

ajustada aos processos de inteligência 

artificial e às cargas de trabalho de 

aprendizado de máquina. As tarefas 

exatas dos sistemas de aprendizado de 

máquina são  claramente definidas: 

reconhecer padrões e tirar conclusões 



 

deles. Os resultados podem então ser 

utilizados ainda mais. 

 
Aplicações atuais de aprendizado de 

máquina 

Atualmente, o método de aprendizado 

mais utilizado é o reconhecimento de 

imagens. Outros usos incluem 

assistentes digitais ou robôs inteligentes, 

reconhecimento facial, reconhecimento 

de fala e processamento de fala, 

tradução e transcrição automatizadas, 

análise de texto e vídeo e direção 

autônoma. 

 
Inteligência Artificial na Industria 4.0 

Em uma fábrica inteligente, os processos 

de  produção são conectados  - 

máquinas, interfaces e componentes se 

comunicam uns com os outros. Grandes 

quantidades de  dados  podem ser 

coletadas para otimizar o processo de 

fabricação. Big data suporta otimização 

de processos usando análise de imagem 

e reconhecimento  de  imagem, por 

exemplo. 

 
Monitoramento e controle digital 

Em instalações de produção, os 

sistemas inteligentes identificam objetos 

em correias transportadoras e são 

capazes de classificá-los 

automaticamente. Esses tipos de 

sistemas também são usados no 

controle de qualidade: eles reconhecem 

as falhas do produto, como se é a cor 

errada. 

 
Inteligência artificial e manutenção 

preditiva 

As empresas hoje usam aprendizado de 

máquina em serviços de manutenção e 

suporte. Por meio de sensores, a 

inteligência artificial ajuda a capturar o 

consumo de energia de máquinas 

individuais, analisar ciclos de 

manutenção e otimizá-los na etapa 

seguinte. Dados operacionais indicam 

quando uma peça deve ser substituída 

ou onde é provável que haja um defeito. 

À medida que a quantidade de dados 

aumenta, o sistema melhora a 

otimização e faz previsões mais 

precisas. 

 
Espera-se que a inteligência artificial 

impulsione o crescimento 

Segundo especialistas, as empresas que 

utilizam processos de aprendizado de 

máquina aumentam seu desempenho 

econômico. Os maiores ganhos são 

esperados nos setores de TI e finanças, 

telecomunicações e indústria de 

manufatura. 



 

4.1.4 Combinação de Setores de Energia 
 

recurso é tão importante quanto sua 

produção e armazenamento.

 

Está tudo no mix de energia 

O bom uso da energia significa não 

apenas utilizá-la com mais eficiência, 

mas também combinar de maneira 

sensata a produção de energia 

renovável e o armazenamento correto de 

energia em um sistema integrado de 

energia. As redes híbridas 

desempenham um papel importante 

aqui. 

 
O fornecimento de energia do futuro 

enfrenta enormes desafios: mais e mais 

pessoas, dispositivos e máquinas 

elétricas estão exigindo energia. Como 

podemos garantir um fornecimento 

seguro e uma rede estável? Essa é a 

questão mais urgente diante dos 

fornecedores de energia, bem como dos 

consumidores. Porque o uso eficiente do 

Redes  inteligentes  de   energia  e 

armazenamento,    conhecidas  como 

redes inteligentes, e tecnologias para 

gerenciamento de carga, devem formar 

a base para um sistema de energia 

eficiente e seguro no futuro. A forte 

expansão das  energias   renováveis 

também está tendo um grande impacto 

no sistema energético como um todo: a 

superprodução freqüente  de energia 

solar e eólica requer um repensar de 

como geramos   e, acima  de  tudo, 

armazenamos energia. A produção de 

energia depende cada vez mais das 

condições climáticas   e depende de 

unidades de produção locais. 

 
Atualizando a rede elétrica 

convencional 

Atualmente, muitas instalações de 

produção menores estão conectadas à 

rede, como sistemas fotovoltaicos em 

telhados, usinas de biogás e usinas CHP 

próprias. Estes alimentam a energia 

localmente na rede de distribuição. 

Redes inteligentes garantem a 

coordenação eficiente de produção, 

armazenamento, gerenciamento de rede 

e consumo para que os fornecedores 

mantenham um sistema estável. Novas 

tecnologias de medição, controle e 



 

regulação precisam ser integradas à 

rede convencional para tornar isso 

possível. E as redes inteligentes não se 

limitam à eletricidade: as redes de gás 

natural e de aquecimento de distância 

também podem ser conectadas à 

infraestrutura e até mesmo ser usadas 

como armazenamento adicional de 

energia. Essas várias redes e sistemas 

estão se unindo para se tornarem grades 

híbridas. 

 
Um sistema energético integrado deve 

ser mais do que apenas sistemas e 

redes de energia, no entanto: 

infraestruturas de água e esgoto, 

sistemas de tráfego, iluminação pública 

e semáforos podem ser incluídos neste 

construto complexo - sempre com o 

objetivo de garantir o uso mais eficiente 

da energia. fornecem. 

 
Da unidade consumidora ao 

fornecedor auto-suficiente 

A maior tarefa quando se trata de 

conectar sistemas integrados de energia 

pode muito bem ser a remediação da 

infra-estrutura energética existente. 

Esta é também a fonte do maior 

potencial: em vez de olhar para um 

edifício isoladamente e otimizá-lo para 

as suas próprias necessidades de 

energia, uma abordagem abrangente 

alcançaria muito mais considerando-o 

como parte do sistema integrado de 

energia. 

 
Casas, fábricas e prédios administrativos 

passam a ser fornecedores de energia 

descentralizados, unidades de 

armazenamento e distribuidores. Em 

outras palavras: centros de energia 

locais. Por exemplo, a energia pode ser 

gerada por sistemas fotovoltaicos ou 

usinas de biogás, com o excesso de 

energia transformada em hidrogênio, 

armazenada e transformada novamente 

em energia e calor, quando necessário, 

com a ajuda de uma célula de 

combustível. Nos melhores casos, isso 

resulta em uma unidade autossuficiente 

que atende às suas próprias 

necessidades e não tem mais nenhuma 

conexão à rede. Mas há um longo 

caminho a percorrer antes desse ponto. 



 

4.1.5 Cobots 
 

- tornando-as seguras o suficiente para 

ajudar os trabalhadores diretamente em 

seu trabalho, sem expor os humanos ao 

risco de ferimentos. Cobots são flexíveis, 

fáceis de programar e fáceis de mover. 

Em alguns casos, pesando apenas dez 

quilos, os robôs colaborativos leves 

podem ser transportados facilmente por 

uma única pessoa e colocados em ação, 

sempre que desejado.

 

Colegas de aço: robôs colaborativos 

A indústria alemã emprega atualmente 

290 robôs multifuncionais por 10.000 

funcionários - e espera-se que esse 

número aumente. No entanto, em vez de 

substituir trabalhadores humanos, as 

máquinas estão se tornando mais 

tipicamente seus colegas. Robôs 

colaborativos, conhecidos como 

"cobots", fazem parte de uma nova 

geração de robôs que trabalham lado a 

lado com seus colegas humanos. 

 
Interativo, flexível, seguro 

Ao contrário dos robôs industriais 

tradicionais, que realizam seu trabalho 

em unidades fisicamente isoladas, as 

cobots entram em contato direto com 

seus colegas humanos. Usando a 

tecnologia de sensores, eles observam 

os movimentos e a posição das pessoas 

Tarefas desafiadoras em vez de 

cargas físicas 

A indústria automobilística está 

trabalhando na vanguarda da tecnologia 

de robôs colaborativos. Os robôs 

articulados foram instalados há vários 

anos junto com seus colegas humanos 

nas salas de produção dos fabricantes 

de veículos BMW e Ford. Eles trabalham 

de forma independente para aplicar 

selantes em portas automáticas e 

ferramentas manuais, conforme 

necessário, a técnicos qualificados, à 

medida que passam por instalações 

complexas. Os funcionários ficam livres 

de tarefas monótonas e fisicamente 

desgastantes - e podem se concentrar 

na instalação complexa em si. 



 

Segurança primeiro 

Regras rigorosas de segurança foram 

formuladas para trabalhar com cobots, 

todas destinadas a minimizar o risco de 

ferimentos por parte dos empregados na 

produção industrial. Uma abordagem é 

baseada na "orientação direta", ou seja, 

o robô só se movimenta ao receber 

informações diretas de um ser humano, 

por exemplo, ao tocar no braço do robô. 

Isso garante que o funcionário tenha 

controle total sobre o cobot em todos os 

momentos. Se, ao contrário, um robô 

colaborativo for autorizado a se mover 

sem orientação humana direta, a 

atividade compartilhada deverá ser 

constantemente monitorada. Se a zona 

de segurança prescrita entre o humano e 

o cobot for violada, o robô retarda 

automaticamente seus movimentos para 

evitar ferir o funcionário. Se a chamada 

"parada monitorada" estiver no lugar, 

então o co-robô pára imediatamente 

quando um humano entra em seu 

espaço de trabalho. 

 
As medidas de segurança mais 

importantes, no entanto, são restrições 

sobre a rapidez com que o robô pode se 

mover. A velocidade e a potência do robô 

são estranguladas permanentemente 

para que não prejudiquem os 

funcionários mesmo quando estão em 

movimento. Se uma pessoa se mover 

inesperadamente e sem supervisão no 

espaço de trabalho do Cobot e for 

atingida por um braço robótico, a força 

por trás do movimento nunca será forte o 

suficiente para causar ferimentos 

graves. 



 

4.1.6 Construção Leve 
 

Quando se trata de fabricação de front- 

ends, assentos, pedais e pilares, os 

sistemas termoplásticos apresentam um 

enorme potencial - minimizando o peso 

e, ao mesmo tempo, garantindo a 

estabilidade.

 
 

Construção leve em melhor forma do 

que nunca 

Como estruturas e materiais podem 

ajudar a minimizar o peso do produto 

final sem afetar sua estabilidade e 

confiabilidade? Reduzir o uso de 

materiais e energia por si só não é 

suficiente. Para se manterem 

competitivas, tanto as PMEs como as 

corporações globais devem agir 

rapidamente ao adotar novas tendências 

na construção leve. 

 
Reduzindo o peso através do reforço 

O foco atual na construção leve é o 

reforço contínuo de fibra, que envolve o 

uso de fibras orientadas para criar uma 

estrutura mecânica mais forte. A BMW 

emprega a técnica para sua série i, 

usando polímero reforçado com fibra de 

Construção leve híbrida ganhando 

tração 

Construção leve híbrida depende da 

mistura certa de materiais. A 

combinação de alumínio, aço, magnésio 

e CFRP para atender a carga específica 

é cada vez mais preferida ao uso de 

opções monolíticas mais caras. Isso 

resulta em componentes mais rígidos, 

mais firmes e mais rígidos que 

proporcionam um amortecimento de 

vibrações mais eficaz. A Engel Austria, 

produtora de máquinas de moldagem 

por injeção, junta-se a fabricantes de 

aeronaves e automóveis na implantação 

de construção leve híbrida. Em seu 

centro de tecnologia, a empresa 

desenvolveu recentemente um 

componente para um novo robô pick- 

and-place. Ao misturar fita de polímero 

de fibra de carbono termoplástica e 

fundição de alumínio, a Engel Austria 

reduziu o peso do braço giratório da 

máquina em cerca de 40%. O robô 

também requer menos eletricidade para 

agarrar objetos e acelera 20% mais 

carbono (CFRP) na produção do chassi. rápido. 



 

Fabricação aditiva está se tornando 

padrão 

A impressão 3D revolucionou a 

construção leve em apenas alguns anos. 

O método permite que os fabricantes 

construam qualquer forma tridimensional 

em uma única etapa - e sem 

ferramentas. As impressoras 3D podem 

até gerar estruturas complexas, partes 

funcionais internas e recuos. Além disso, 

um componente impresso pesa até 50% 

menos do que um construído usando 

meios tradicionais. 

Biônica: soluções da natureza 

Outra tendência empolgante na 

construção leve, a biônica vê a 

tecnologia tirando uma folha do livro da 

natureza. A idéia é baseada em como a 

flora e a fauna, como árvores, peixes e 

pássaros, se adaptam perfeitamente ao 

ambiente. O fabricante de assentos 

Recaro inspirou-se no reino animal em 

diversas ocasiões. Por exemplo, os 

engenheiros basearam seu projeto para 

a sede de um carro elétrico na pele de 

réptil, resultando em uma construção 

estável e com economia de espaço. As 

aberturas parecidas com guinchos do 

assento também o tornam respirável. 

 

4.1.7 Logística 4.0 
 

Logística 4.0: Tendências para cadeias de suprimentos digitalmente 

automatizadas 

A Logística 4.0 (também conhecida como "Digital Logistics") assumiu a mesma 

importância para as cadeias de suprimentos que a Industria 4.0 tem para as fábricas. Ele ajuda 

as empresas a automatizar ainda mais suas cadeias de suprimentos e como elas agregam 

valor, incluindo monitoramento sem intervalos e aumento de eficiência geral. 



 

Logística 4.0 está abrindo caminho 

para o futuro 

O Logística 4.0 possibilita integrar e 

otimizar a coordenação de processos 

entre fronteiras corporativas. Quando 

bem-sucedidos, os problemas de 

logística relacionados aos fluxos de 

entrada e saída de materiais podem ser 

simplificados significativamente. As 

empresas estão usando a Logística 4.0 

para interligar todas as suas linhas e 

processos de produtos. Isso também 

ajuda as empresas a trabalhar mais 

efetivamente do que nunca com clientes 

e parceiros, por exemplo, fornecedores, 

fabricantes, atacadistas, varejistas e 

fornecedores de logística. O objetivo 

final: automonitoramento e logística 

auto-adaptativa. 

 
Cenários para a Logística 4.0 

As tecnologias para esta visão futurista 

da Logística 4.0 já estão disponíveis. Em 

muitas fábricas, a comunicação entre 

contêineres e mercadorias é uma 

realidade. Muitas das tarefas diárias 

clássicas para os funcionários do 

armazém estão sendo otimizadas com a 

mais recente tecnologia, por exemplo, 

com prateleiras inteligentes e óculos de 

dados para ajudar os funcionários a 

escolher itens rapidamente e sem erros. 

Outro grande impulso eficiente é 

proveniente de sistemas de transporte 

que podem tomar decisões autônomas, 

por exemplo, através de sensores 

ópticos para escolher qual o caminho a 

tomar com base nos arredores ou as 

tarefas que podem ser realizadas a 

qualquer momento com os recursos 

atualmente disponíveis. Quando se trata 

de transporte, caminhões inteligentes, 

contêineres e paletes estão abrindo 

novas abordagens para o 

monitoramento. Os sensores e a Internet 

das coisas (IoT) estão ativando as 

mercadorias para relatar quando um 

valor limite foi excedido, por exemplo, 

temperatura, inclinação ou intensidade 

da luz de entrada. O frete sendo 

encaminhado permanece em visão clara 

em toda a cadeia de suprimentos. 

 
Para os departamentos de compras, 

também, os sensores também estão se 

tornando cada vez mais importantes - 

como forma de facilitar o monitoramento 

de estoque e a reordenação 

automatizada. Outro avanço: os portais 

de comunicação estão ajudando a tornar 

os processos de compra mais eficientes 

e transparentes. Essa é uma grande 

vantagem diante de paisagens 

complexas de fornecedores. 

 
Essa digitalização abrangente em todos 

os elos da cadeia logística está 

aumentando, inerentemente, o volume 

de dados disponíveis em tempo real, 



 

permitindo novos insights. Por exemplo, 

fica claro em todos os momentos quanto 

tempo o fornecedor exigirá para qual rota 

e por que problemas de qualidade 

surgiram em quais lotes. 

 
Tudo isso contribui para sistemas de 

gerenciamento de cadeia de 

suprimentos digitais abrangentes e 

altamente flexíveis, alimentados por 

elementos de atuação autônoma. 

As tecnologias por trás da Logistica 

4.0 

Logistics 4.0 depende de uma 

combinação colorida de tecnologias 

complementares, entre as quais GPS, 

códigos de barras, códigos DataMatrix, 

identificação por radiofreqüência (RFID) 

e sensores, intercâmbio eletrônico de 

dados (EDI), Internet e telemática, além 

de arquitetura no local e em nuvem e 

software. 

 
 
 

 

4.1.8 Manutenção Preditiva 
 

O tópico da manutenção preditiva tem se 

tornado cada vez mais importante nos 

últimos anos e é inseparável dos temas 

da Indústria 4.0, da Internet das Coisas e 

do Big Data. Os fabricantes de 

tecnologia estão equipando máquinas e 

sistemas industriais com sensores que 

permitem o monitoramento remoto 

quando combinados com o software 

correto. Para qual finalidade? 

 
Manutenção antecipada a todo vapor 

Reparar máquinas antes que elas 

quebrem - é o que a manutenção 

preditiva pode fazer. O monitoramento 

integrado da máquina é o que você 

precisa fazer. 

Repare antes que ocorra o tempo de 

inatividade 

Esta abordagem baseia-se na 

manutenção e manutenção, o que não é 

uma grande novidade em si. Durante 

anos, muitos fabricantes ganharam mais 

dinheiro com o serviço de pós-venda do 

que    com    a   mera   venda    de  suas 

máquinas.     Mas     diferentemente   do 



 

passado, a manutenção preditiva não 

compromete as operadoras - seja de 

impressoras, aeronaves, usinas CNC ou 

automóveis - a definir cronogramas de 

manutenção. Como a manutenção 

regular ou esporádica tem uma 

desvantagem fundamental: todos os 

usuários utilizam suas máquinas de 

maneira diferente, o que dificulta o 

cálculo do desgaste. 

 
A manutenção preditiva permite o 

monitoramento permanente de 

componentes dentro da máquina - 

usando sensores que medem vibração, 

temperatura ou umidade, por exemplo. O 

software de manutenção especializado 

coleta esses dados do sensor, avalia-os 

e reconhece antecipadamente quando 

um componente pode estar em risco de 

falha. Os componentes defeituosos que 

podem levar a um desligamento do 

sistema em breve são identificados 

independentemente da programação de 

manutenção usual e podem ser 

substituídos antes que o dano realmente 

ocorra. 

 
Manutenção preditiva traz grande 

economia de custos 

A principal vantagem da manutenção 

preditiva se resume a duas palavras: 

relação custo-benefício. Esta é uma 

tecnologia que limita as paradas, 

economiza energia e reduz os custos de 

manutenção. As economias potenciais 

são enormes. A empresa ferroviária 

norte-americana Union Pacific registra 

uma economia anual de cerca de 

US$100 milhões por meio da 

manutenção preditiva. Razão suficiente 

para a Deutsche Bahn lançar seu próprio 

projeto de inovação na área de 

manutenção. E atualmente, a 

manutenção preditiva faz sentido para 

mais do que apenas as grandes 

máquinas e sistemas. Software e 

sensores são cada vez mais eficientes. 

A ABB apresentou uma solução para 

motores de baixa tensão na HANNOVER 

MESSE 2016, por exemplo, que é 

relativamente acessível e é rapidamente 

amortizada, mesmo em escalas 

menores. 

 
A manutenção das máquinas está a 

caminho de entrar em uma nova era. Em 

vez de reagir quando um componente 

não funciona mais, os técnicos no futuro 

agirão antes que um defeito se torne 

aparente e cause tempo de inatividade 

oneroso. E não apenas isso, mas a 

análise contínua de dados oferece aos 

usuários de máquinas inteligentes uma 

imagem muito mais precisa de suas 

instalações: erros de operação ou 

configurações erradas tornam-se uma 

coisa do passado neste cenário, ou 

podem ser rapidamente reconhecidos e 

corrigidos. Nos melhores casos, a 



 

manutenção preditiva analisa não 

apenas os dados da própria máquina, 

mas também fatores que influenciam, 

como frequência de pedidos, qualidade 

do material ou até mesmo o clima. 

A manutenção preditiva, portanto, se 

move para a produção preditiva - e uma 

unidade de produção se torna uma 

verdadeira fábrica inteligente. 

 

 

4.1.9 Economia de Plataforma 
 

Economia de plataformas na 

manufatura 

Para muitas pessoas, a digitalização na 

fabricação é sinônimo da Industrie 4.0 - 

em outras palavras, a mudança para 

instalações e produtos de produção 

inteligentes. No entanto, há realmente 

um segundo aspecto que é 

negligenciado em muitos debates: a 

transformação das estruturas de 

mercado. 

 

Economia de plataformas: o coração 

da revolução digital 

Economia de plataforma redefine os 

mercados B2C e leva a números 

fenomenais de crescimento. O que faz 

com que empresas de plataforma como 

Google, Apple, Facebook e Amazon 

sejam bem-sucedidas? E o que as 

empresas de manufatura podem 

aprender com elas? 

Modelos de negócios redefinidos 

Um grande número de empresas oferece 

seus produtos e serviços em plataformas 

digitais. Clientes e fornecedores são 

reunidos. 

 
Isso é especialmente útil para clientes 

finais. Eles podem encontrar tudo em um 

só lugar, comparar preços e recursos e 

fazer pedidos instantaneamente. Eles 

podem obter aplicativos da App Store da 

Apple, comprar todos os tipos de 

mercadorias na Amazon, procurar 

informações sobre qualquer assunto 



 

usando o Google e encontrar elevadores 

e acomodações via Uber e Airbnb. 

 
Benefícios das plataformas para 

fabricantes 

 
As plataformas oferecem uma ampla 

gama de benefícios para aqueles que as 

usam para apresentar seus produtos e 

serviços. As empresas podem utilizar 

uma infraestrutura completa, sem ter que 

esperar ou construí-lo. Isso economiza 

uma enorme quantidade de dinheiro e 

esforço. Sem esse apoio, muitas 

empresas não seriam capazes de fazer 

negócios. 

No entanto, isso tem um preço - mais do 

que apenas a taxa de uso da plataforma. 

As empresas vendem seus produtos em 

um mercado completamente 

transparente, a apenas um clique de 

distância  dos  concorrentes. 

Naturalmente, isso significa que há mais 

pressão para oferecer preços e 

inovações competitivas do que nos 

mercados convencionais. Ao mesmo 

tempo, os provedores de plataforma 

incentivam essa concorrência, pois isso 

resulta em uma oferta mais atraente para 

os clientes finais. 

Exemplos mostram o potencial das 

plataformas do setor 

Uma das razões pelas quais os 

provedores de plataforma são tão bem- 

sucedidos é porque eles criaram 

ecossistemas de desenvolvedores 

eficazes. Essa lógica é aplicada à 

indústria de manufatura através do 

Industrie 4.0. 

 
Por exemplo, a empresa de engenharia 

mecânica Trumpf fundou a Axoom 

GmbH como uma plataforma de 

negócios digital para a Industrie 4.0. O 

objetivo da empresa é usar o software 

baseado em navegador para preparar o 

caminho para a fábrica inteligente do 

futuro e tamanhos de lote menores na 

produção. Com a solução abrangente, a 

disponibilidade de máquinas, materiais e 

funcionários pode ser gerenciada de 

forma transparente. Além disso, uma loja 

de aplicativos integrada oferece aos 

clientes acesso a soluções 

especializadas de uma ampla variedade 

de empresas parceiras. 

 
A Siemens, por outro lado, está lançando 

o MindSphere. Essa plataforma de 

nuvem aberta foi projetada para ser um 

componente central dos sistemas 

operacionais de IoT e possibilita 

melhorar as instalações analisando os 

dados de produção. Além disso, a 

plataforma serve como base para 



 

aplicativos e serviços baseados em 

dados da Siemens e de terceiros - para 

manutenção preditiva, gerenciamento de 

dados de energia ou otimização de 

recursos, por exemplo. 

 
Novas estratégias são necessárias 

Tomadores de decisão em empresas de 

manufatura agora enfrentam questões- 

chave: “Como a economia de 

plataformas mudará meu mercado? 

Devemos desenvolver as plataformas 

nós mesmos? Se sim, então com quais 

parceiros? E se não, como podemos 

fazer o melhor uso dos existentes? ”Em 

resumo, há muita coisa que precisa ser 

esclarecida. 

 

 

4.1.10 Gêmeo Digital 
 

design até a produção e as atualizações 

- ajudando a construção de máquinas 

digitais a funcionar melhor. 

 
 

 
Uma aparência perfeita 

Maior diversidade de produtos, maior 

qualidade e menores custos de 

produção: os Digital Twins estão 

revolucionando o funcionamento da 

indústria. Os gêmeos virtuais 

acompanham um produto físico desde a 

conceituação inicial e o processo de 

Modelos 3D em vez de protótipos 

Gêmeos   digitais  são  representações 

digitais  de máquinas   físicas.  Na 

indústria, eles são usados para otimizar 

o design do produto e garantir uma 

operação   livre de erros.  Eles são 

formados com base em um modelo CAD 

3D de alta precisão que recebeu todas 

as propriedades e funções do produto 

planejado - de seus materiais e sistemas 

de sensores até o movimento e a 

dinâmica da máquina real. Este é um 

passo importante  para    identificar 

defeitos  precocemente  e  resolvê-los 

antes do início da produção - e eliminar 

a necessidade de desenvolvimento de 

um protótipo caro. 



 

Troca constante de dados 

Os gêmeos estão constantemente em 

conexão uns com os outros - mesmo 

após a produção e venda do produto 

físico. A máquina real é equipada com 

sensores que enviam dados de status 

para sua reprodução virtual em uma 

base constante. Um sistema de 

gerenciamento de requisitos funciona 

como uma biblioteca de necessidades 

digitais, reunindo os dados recebidos e 

comparando-os com as especificações 

pelas quais o produto foi criado. 

 
Se uma discrepância for detectada, os 

engenheiros podem trabalhar em 

soluções potenciais diretamente no 

gêmeo digital - após o qual a máquina 

real pode ser atualizada para resolver o 

problema o mais rápido possível. 

 
Segurança de TI para gêmeos digitais 

Para garantir a segurança dos Gêmeos 

Digitais, uma variedade de medidas de 

segurança aprimoradas do setor de TI é 

necessária na indústria. Os sistemas da 

indústria digital são um alvo 

especialmente comum para softwares 

mal-intencionados, espalhados pela 

Internet, intranets corporativas ou 

hardware externo. Portanto, o conceito 

de "segurança industrial" não se 

concentra apenas na proteção física de 

dispositivos por meio de sistemas de 

alarme e códigos de acesso, mas 

também o uso de firewalls em redes 

corporativas e o isolamento de interfaces 

eletrônicas externas. Para proteger os 

sistemas industriais contra ataques 

cibernéticos, fabricantes como a 

Siemens e a Genua Solutions oferecem 

soluções a serem implantadas em todos 

os níveis para garantir não apenas a 

segurança do sistema e da rede, mas 

também a integridade do sistema. 

 
No futuro, todas as partes interessadas 

serão conectadas em rede: 

fornecedores, produtores e clientes. O 

foco agora deve ser colocado na 

construção de uma forte rede entre 

construtores de máquinas, engenheiros 

elétricos e TI. 



 

4.1.11 5G 
 

capacidade. E o consumo de energia por 

byte transferido é apenas cerca de um 

milésimo do consumo de LTE. 

Maior, mais rápido, mais longe 

Fora das grandes cidades e 

aglomerações, a Internet de alta 

velocidade continua sendo a exceção na 

Alemanha e em outras partes do mundo 

industrial. Mais de 30% das residências 

na Alemanha não têm conexões que 

alcancem velocidades de 50 MB por 

segundo. E o que representa um 

inconveniente para os consumidores 

pode ser prejudicial para os negócios. 

Aqueles que precisam de conexões de 

alta velocidade estão contando com o 

padrão sem fio LTE de alta velocidade, 

que suporta taxas de transferência de 

dados de até 150 MB / segundo. 

 
Após o lançamento da Internet móvel de 

alta velocidade, a próxima geração está 

esperando nos bastidores: 5G, com 

níveis de desempenho comparados que 

superam seus predecessores 4G e LTE. 

Esse novo padrão pode atingir 100 vezes 

as taxas de dados, a 1.000 vezes a 

5G para conectar a fábrica inteligente 

Da perspectiva de hoje, isso parece 

quase infinitas possibilidades, e talvez 

também como um exagero. Mas quando 

assumimos que a Internet das Coisas em 

breve permitirá que mais de 100 bilhões 

de coisas se comuniquem entre si, esses 

números começam a parecer mais 

realistas, porque a utilização da rede por 

meio de máquinas comunicantes será 

muito maior. Lembre-se de que 

sensores, gêmeos digitais e cobots 

estão constantemente “falando” uns com 

os outros - o que gera enormes 

quantidades de dados. 

 
O rápido compartilhamento de 

informações também será mais 

importante no futuro do que é agora. Em 

uma fábrica inteligente, onde robôs e 

máquinas se controlam, uma conexão de 

dados lenta pode ser fatal. Aqui, o 5G 

não é simplesmente um desejo distante, 

mas uma condição urgentemente 

necessária para os processos operarem. 



 

Nossa fome de dados requer 5G 

Muitos aplicativos no futuro também 

terão um requisito de dados mais alto, 

como videoconferência com vários 

participantes em qualidade ultra-HD ou 

aplicativos de realidade  virtual  com 

infraestrutura complexa. Pense em um 

robô de produção controlado do outro 

lado do globo ou em carros autônomos 

em rede que compartilham informações 

sobre a rota em conexões de alta 

velocidade. 

 
A transição para a nova tecnologia 5G 

não deverá ocorrer em larga escala até 

2020 - mas depois com força total. A 

Alemanha será o primeiro país a instalar 

5G em toda a linha e uma cidade de teste 

5G será lançada em breve. A Asia quer 

começar um pouco mais cedo: a 5G se 

destina a estar operacional para as 

Olimpíadas de Verão de 2020 em 

Tóquio, Japão. As condições 

necessárias para processos de 

comunicação rápidos, seguros e 

confiáveis são redes inteligentes e 

interoperabilidade. 



 

4.2 Visitas Guiadas 

 
Realizadas ao longo da semana da feira, as visitas guiadas propiciaram aos participantes um 

momento de otimização do tempo e uma sequência lógica de visita a estandes específicos do 

tema da visita. Realizadas sempre com tradução inglês/português ou alemão/português e com 

todos participantes munindo headsets, possibilitaram a todos uma visão geral do negócio de cada 

empresa visitas, as principais inovações e sempre ao final com momento de discussões, de 

perguntas e respostas e que ao final do tour reforçavam aos participantes o conceito central da 

visita. 

 
Houve programação e realização de 03 circuitos guiados para a comitiva brasileira, as temáticas, 

as empresas visitadas e as descrições seguem: 

 
 

Circuito Data Estandes Visitados 

Visita ao estande Siemens 01/04 Siemens 

Descrição Geral Nesta visita, exclusiva ao estande da empresa Siemens – 

que é o maior estande da feira Hannover 2019 – foi 

possível conhecer algumas das aplicações mais novas em 

termos de sensores, softwares e plataformas. O destaque 

fica por conta de aplicações no setor fármaco com a 

possibilidade de criar medicamentes individualizados a 

dosagem do paciente, mas com custo de produção em 

massa. 



 

 
 
 
 

Circuito Data Estandes Visitados 

Visita ao estande 

Pepperl+Fuchs 

03/04 Pepperl+Fuchs 

Descrição Geral A empresa produz sensores indutivos, fotoelétricos, 

ultrassônicos, entre muitos outros. Além disso, oferecem 

componentes como encoders rotativos, sistemas de 

posicionamento, identificação e visão, AS-Interface e 

acessórios. A empresa apresentou os lançamentos com 

destaque a sensores e plataformas de controle de áreas 

de risco. 

 

Circuito Data Estandes Visitados 

Circuito oficial da feira 2: 

Indústria 4.0 e Internet 

Industrial 

05/04 Salsgitter AG; Oracle; IBM; 

Beckhoff; Pilz; ifm; Adamos 

Descrição Geral O tour traz uma visão geral de como maquinas podem 

se comunica vertical e horizontalmente por sensores, e 

o quanto individualizada a produção em massa pode 

ocorrer. Traz mundo real e virtual juntos – que é a ideia 

básica da indústria 4.0, ou para tornar mais concreto: a 

indústria 4.0 demanda a síntese da produção e 

automação através da TI. Os destaques ficam por conta 

da possibilidade de siderurgia sem emissão de CO2 – 

através de hidrogênio. 

 
 

 



 

 

4.3 Visitas Técnicas 

 
Em relação às visitas técnicas, e conforme programação, ressalta-se que a comitiva 

brasileira tinha acesso a 3 visitas técnicas. Previamente a missão, houve levantamento de 

interesse de cada integrante, através de priorização de uma das Três (Airbus, Volkswagen 

e Claas) pois as empresas operam, em visitas técnicas com capacidade limitada de 

pessoas. Portanto, cada participante se fez presente em ao menos uma delas. Cita-se, que 

de forma geral imagens em áreas internas de todos complexos industriais foram 

veementemente proibidas, com exceção a uma área da específica da empresa Volkswagen 

em que o registro se encontra logo a seguir. 

Realizada na manhã do dia 02 de abril, a primeira visita foi ao complexo industrial da Airbus, 

na cidade de Hamburgo. Complexo que inclui a montagem das partes e a finalização das 

aeronaves A319, A320 e A321 e também partes do A380 – uma das maiores aeronaves 

comerciais da atualidade, com capacidade de transportar até 880 passageiros. Em se 

tratando dos controles de produção da aeronave, e onde conta com milhares de itens, a 

mesma mantém um controle de estoque em tempo-real, item a item, desde os menores (em 

termos de valor) até os mais complexos. Tais controles acompanham centro de custo e 



 

também checagem de uso/aplicação na aeronave. A inspeção da qualidade é feita em 

diversas etapas do processo e a inspeção final tem 3 testes – internos e externos. 

 

Já no dia 03 de abril, durante o turno da manhã houve deslocamento a Wolfsburg, no 

segundo maior complexo industrial da Europa, sendo a sede mundial da Volkswagem, que 

emprega mais de 50mil pessoas, somando-se mais 20mil em empregos indiretos na cidade. 

A visita foi realizada onde constroem-se a carroceria e efetuam a montagem final dos 

veículos Golf, Touran e Tiguan. Visita de grande valia pois muitos dos processos, 

descontando-se a escala, se parecem muito com a realidade de empresas da cadeia 

metalmecanica. Dessa forma verificou-se o extremo nível de automatização, especialmente 

na área de carrocerias, e também ao longo de todo o processo, com um percentual altíssimo 

de robôs (em torno de 2500) executando as tarefas e controles de qualidade em “estágios” 

da produção afim de garantir a conformidade do automóvel. A fábrica entrega 3500 veículos 

por dia e “lead time” de um automóvel é de 3 dias. 



 

 
 

Por fim, no dia 04 de abril, na cidade de Harsewinkel, visitou-se a empresa CLAAS. A 

empresa familiar, fundada em 1913, é uma das fabricantes líderes mundiais de 

equipamentos agrícolas. líder europeia em colheitadeiras e líder mundial em ensiladeiras 

autopropelidas. Também é líder em desempenho no segmento de tratores, enfardadeiras 

e ensiladeiras. Além disso, seus produtos são fabricados com a mais alta tecnologia de 

informação agrária. 

 
 

A CLAAS também tem um alto desempenho mundial em tecnologia agrícola, fabricando 

tratores, enfardadeiras agrícolas e maquinário para colheita em três empresas na Alemanha 

e em mais oito locais internacionais. O portfólio de produtos CLAAS também inclui 

tecnologia de informação agrícola de última geração. A empresa faturou 3,8bilhoes de 

euros em 2018, gera mais de 100 patentes no ano a exporta praticamente 80%da produção. 

 
 

5 AVALIAÇÕES 

 

Durante o evento os empresários relataram suas experiências através de formulários de 

avaliação diária, e ao final do mesmo responderem a pesquisa de satisfação da missão. Os 

dados aqui apresentados são resultado da avaliação final do evento, trazendo análises 

qualitativas e quantitativas, bem como oportunidades de melhoria. 

 

5.1 Resultados 

 
Os resultados apresentados foram obtidos através de tabulação de dados de escala de 

satisfação acerca dos itens abaixo: 

 
 
 

ITENS OTIMO BOM REGULAR RUIM 

Atendimento, Informações e material recebido antes da viagem 6 3 0 0 

Agência de Viagem- hotel 6 3 0 0 

Reunião Preparatória/ Seminário Apresentação 3 6 0 0 

Visitas Guiadas na Feira 8 1 0 0 

Visitas técnicas 8 1 0 0 

Apoio dado pela equipe técnica durante a missão 8 1 0 0 



 

Negócios 

Foi identificada alguma tecnologia aplicável a sua empresa? 
Se sim, quais? 

Foi identificado algum produto para importação? 

Foi identificada alguma possibilidade de exportação se seus 
produtos? 

SIM NÃO 

Avaliação geral da Missão 6 3 0 0 

 

 
 

 

Verificou-se um bom índice satisfação da missão, com 100% considerando a missão em 

geral ótima ou boa. Já em relação a possibilidades de negociação a maioria se refere a 

possibilidade de importação e 100% identificou alguma tecnologia aplicável ao seu negócio. 
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Em relação às tecnologias aplicáveis as identificadas pelos empresários são: 

 
- Sistemas de navegação SLAN, baterias de lítio, motores brushless, controladores para 

motores, softwares de gerenciamento; 

- materiais leves p/ revestimento na construção civil, limpeza de inox, serviço para 

revestimento de concreto; 

- APS+MES, sensor de fibra ótica, sensores de temperatura e pressão; 

 
- baterias LIFEPO, aerogeradores, inversores, painéis solares, controladores de calor; 

 
- sistemas servo-hidráulicos, robôs colaborativos, integração e controle de máquinas e 

processos; 

- sistemas de logísticas, robôs, manutenção preditiva, sensoriamento, sistemas 

digitalizados de produção; 

- tecnologias de celular robóticas, software de análise e reparo de máquinas, ferramentas 

criadoras de app para criação de manuais e controle de produtividade; 

- sensores e sistemas 4.0; 

 
- possível parceria para fornecimento no Brasil, sensores de fibra óptica, óculos de 

realidade aumentada; 

 

 
Já em relação a produtos para importação os identificados são: 

 
- Baterias de lítio, motores brushless e controladores, Sistemas de navegação SLAN, 

sistemas de visão/câmeras; 

- baterias de lítio, aerogeradores; 

 
- sistemas servo-hidráulicos do japão, robôs colaborativos; 

 
- cases plásticos e outras caixas plásticas, tecidos, fitas, máquinas trançadeiras; 

 
- ferramentas de mapeamento de conectores e cabos eletrônicos; 

 
- sensores, sistemas e componentes para manutenção preditiva; 

 
- cilindros e peças em borracha; 



 

Dentre as principais dificuldades apontadas para concretizar negociações: 

 
-“ Compra de componentes em baixa quantidade, alto custo de importação de 

componentes, custo de frete elevado, componentes não certificados por normas 

brasileiras.” 

-“ Negociações ainda não iniciadas. Moeda desvalorizada dificulta importação.” 

 
-“ Câmbio+ altas taxas de importação brasileira” 

 
-“ Pouca demanda para cobrir os valores de importação.” 

 
-“ Volume de compra, frete, desembaraço aduaneiro, documentação para importação. 

Cálculo de impostos.” 

-“ Barreiras de importação, variação cambial.” 

 
Por fim, em relação a exportação 1 empresa identificou potencial, sendo: 

 
- botas de motociclismo e coturnos. 

 

 
6 COBERTURA E DISSEMINAÇÃO 

 
Durante a feira, através de jornalistas convidados e materiais enviados pela equipe técnica 

foram publicadas matérias em mídias impressas e digitais. Aqui apresenta-se algumas 

delas. 

Estima-se também ao longo de um período de 12 meses pós realização da missão a 

disseminação do conhecimento e informações captadas. Para este fim, será criado um 

plano específico a ser apresentado e validado internamente. 

 
 

7 CONCLUSÃO 

 
A missão reafirmou a validade da inserção de pequenos negócios na maior feira de 

tecnologia industrial do mundo. As empresas abriram canais novos de negociação para 

efetivar os processos de transferências de tecnologias e desenvolvimento de parcerias 

técnico-comerciais. Possibilitou-se também, através das visitas técnicas e guiadas um 

maior conhecimento sobre o futuro da manufatura, e neste sentido muito além do 



 

“conceitual” pois foi possível identificar tecnologias e aplicações já factíveis aos pequenos 

negócios. Traz-se a necessidade de acompanhamento da implantação – e aliado a isso – 

uma análise técnica de viabilidade e tempo de retorno do investimento. 
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