
Representa mais de 20%
do PIB do Brasil e da geração 

de empregos formais

Responde por quase 70% das
exportações de bens e serviços

Representa 1/3 dos tributos federais
Falta da incentivos públicos

Falta de competitividade internacional

Falta de atratividade para
investidores externos e internos

Redução do consumo
devido a pandemia

Potencializando o que conseguimos controlar: 
inovação, eficiência operacional e redução de custos.

Através de sistemas automatizados e integrados, 
todo o processo se torna mais eficiente. É aqui que 
entram os elementos da indústria 4.0.

Adoção Indústria 4.0

Parceria

Para as indústrias que já perceberam que a digitalização é irreversível 
em suas operações, que já identificam necessidades de integração 

entre as tecnologias da Informação e de Operação, e que focam
na resiliência e continuidade dos seus negócios 

A Cisco tem como te ajudar nesse processo de transformação com toda 
infraestrutura necessária para uma implementação segura e eficaz.
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A indústria no BrasilPontos
Positivos

Pontos
Negativos

E como mitigar parte
dessas questões? 

Redução anual nos custos industriais superior a

R$ 73 bilhões

Ganhos de
Eficiência

Redução nos Custos de
Manutenção de Máquinas

Redução no 
Consumo de Energia

R$ 34
bilhões

R$ 31
bilhões

R$ 7
bilhõesDesse total:

Seleção de cinco startups (entre quase 130 
inscritas) que possuem soluções que empregam 

as tecnologias pilares da Indústria 4.0. 

As startups estão recebendo mentoria
especializada para potencializar suas soluções.

Aceleração de iniciativas da Indústria 4.0.

Fazendo com que ideias e conceitos se 
tornem produtos e ajudem a indústria a 

ser mais eficiente. 

Evolução do modelo de maturidade
e plano de evolução em Indústria 4.0. 

Programa de
Inovação Aberta

Colaboração com o laboratório da 
unidade Armando de Arruda Pereira 

A ponte para o aumento da eficiência 
da sua empresa rumo à Indústria 4.0.

Fonte:  Confederação Nacional da Indústria – CNI 

Fonte: ABDI

para saber mais
Clique aqui
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