
Selecionando um fornecedor de IIoT 
para a transformação digital

A transformação digital não é apenas uma 
evolução da Indústria 3.0: é uma revolução. Os 
fabricantes progressivos já implementaram 
plataformas de software, processos e práticas 
da Indústria 4.0. Para as 
empresas que ainda não 
deram esse passo, muitas 
vezes, a Indústria 4.0 está em 
primeiro plano nas metas e 
estratégias de negócios. 

Assim que suas metas forem 
definidas, haverá alguns 
parâmetros essenciais a 
considerar ao selecionar um 
fornecedor. Os diferentes 
fornecedores de IIoT oferecem 
tipos diferentes de soluções, 
que podem ou não estar 
alinhados às suas metas de 
negócios.  

Antes de iniciar um programa 
piloto com uma empresa de 
IIoT, pense nas funções que 
serão desempenhadas por 
todos: você, suas equipes 
internas, o fornecedor de 
IIoT e todos os seus sistemas 
existentes.

Estas são as três ofertas 
mais comuns de IIoT: 

Os fornecedores que 
fazem tudo
Esse grupo de fornecedores de IIoT tomará 
conta de todas as suas tarefas. Nesse modelo, 
você compartilha seus objetivos e dados, 
mas não precisa trabalhar na descoberta de 
soluções. O fornecedor apresenta a você as 
descobertas que fez e as possíveis soluções 
para os problemas que você compartilhou. 
Basicamente, o fornecedor de IIoT embarca 
em uma jornada de transformação de dados 
separada de você ou de suas equipes: o 

fornecedor executa análises, pode incluir 
certos elementos de aprendizagem 
automática e big data e, por fim, apresenta a 
você recomendações acionáveis para serem 

executadas por você e sua 
equipe. 

Essa pode ser uma boa solução 
se você precisa de respostas 
específicas rapidamente ou se 
precisa resolver um problema 
de curto prazo. Geralmente, 
os fornecedores com essa 
abordagem se reúnem com 
sua equipe e pedem que você 
explique as nuances de seus 
processos. Eles coletarão suas 
metas, coletarão seus dados e 
passarão a resolver um problema 
específico. 

Esse tipo de contratação pode 
levar de algumas semanas a 
vários meses. Muitas vezes, 
ele exige reuniões entre 
vários departamentos, locais 
e funcionários. Embora, 
inicialmente, esse possa parecer 
o menor investimento de tempo 
para você e suas equipes, 
você ainda poderá investir um 
tempo significativo para deixar 
o fornecedor externo a par das 
complexidades de seu processo.

Pode ser mais fácil executar esses tipos 
de programas porque eles exigem menos 
aprendizagem em nome de sua equipe. O 
investimento real é mais financeiro (combinado 
com um investimento de tempo de um ou mais 
de seus especialistas). Nessa situação, você 
espera que os dados “falem por si sós” e que 
seu fornecedor de curto prazo possa encontrar 
uma solução definitiva para reduzir os custos. 
Essa abordagem também apresenta um risco 
inerente: o fornecedor pode não encontrar uma 

FUNÇÕES

METAS

TEMPO

A transformação digital é uma 
colaboração entre você, o 
fornecedor de IIoT, as equipes 
internas e seus sistemas 
existentes. Defina a função de 
cada pessoa antes de selecionar 
um fornecedor de IIoT. 

Uma solução ideal de IIoT ajuda 
você a atingir metas de curto 
prazo e, ao mesmo tempo, 
prepara você para os futuros 
objetivos de toda a empresa. 

Considere quanto tempo você 
e suas equipes podem investir 
em reuniões de integração e em 
treinamento com seu fornecedor 
de IIoT.

TRÊS PRINCIPAIS 
FATORES

PARA UMA TRANSFORMAÇÃO 
DE SUCESSO
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solução, o que deixará você no mesmo lugar 
onde começou.

Além disso, você pode criar tensões internas 
ao usar um fornecedor externo. Você deixará 
o controle nas mãos de um fornecedor de 
IIoT, em vez de equipar suas equipes internas 
com ferramentas analíticas avançadas. Em 
longo prazo, isso pode atrapalhar o sucesso 
profissional e as habilidades técnicas de seus 
funcionários. 

Como a maioria dos membros de sua equipe 
não é incluída na solução descoberta, muitas 
vezes, os gerentes internos e operadores ficam 
desconfiados da forma como uma empresa 
de IIoT chegou às suas recomendações. Se 
você se tornar dependente de um fornecedor 
externo para ditar as mudanças, correrá o 
risco de fazer com que sua equipe sinta que as 
habilidades que possui não são valiosas para a 
empresa. 

Fornecedores com excelentes 
visualizações, mas sem análise
A maioria dos fornecedores de IIoT se enquadra 
em alguma parte do espectro dessa categoria. 
Esses fornecedores oferecem ferramentas de 
visualização detalhada e vinculam seus ativos, 
sistemas e funcionários perfeitamente por meio 
da Internet das Coisas (IoT). Eles reúnem seus 
dados para que você possa ver tendências, 
perfis e, até mesmo, painéis. Essas visualizações 
oferecem a você melhores insights sobre o que 
aconteceu no passado e o que pode acontecer 
no futuro.

Assim que seus 
dados estiverem 
em uma plataforma 
de IIoT, você 
poderá extrair, 
transferir e analisar 
seus desempenhos 
anteriores. Você 
pode tentar isolar 
o que causou 
quebras, falhas de 
máquinas ou erros de controle de qualidade. 
Com determinadas ferramentas, você talvez 
consiga prever futuras linhas de produtos, 
manutenção de máquinas ou encontrar 
formas de otimizar seu processo.

Esses fornecedores de IIoT organizam seus 
dados e os colocam no primeiro plano de suas 
equipes. Será mais fácil que nunca acessar seus 
dados, mas seus engenheiros ainda precisarão 
de tempo para gerenciar os dados para as 
análises do fornecedor. A limpeza dos dados 
continuará sendo uma enorme responsabilidade 
de suas equipes internas, já que a maioria dos 
fornecedores não presta esses serviços. 

A maioria das plataformas também não oferece 
análise de dados para suas equipes. Ao adotar 
essa abordagem, você precisará garantir que tem 
as ferramentas, os sistemas e os funcionários em 
vigor para analisar enormes volumes de dados. 
Você precisará de acesso a vários aplicativos, 
programas e hardware para se certificar de que 
obterá o retorno ideal sobre o investimento. 
Alguns fornecedores de IIoT fazem parcerias com 
provedores de aplicativos ou podem indicar você 
a (mais um) provedor terceirizado. 
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APRESENTA 
RESPOSTAS

PRÓS: abordagem sem 
interferência; pode ser boa para 
problemas de curto prazo

CONTRAS: muitas vezes, exige 
mais tempo e reuniões que o 
mencionado; conflitos internos 

ANALÍTICA SEM  
ANÁLISE

PRÓS: reúne dados de vários 
sistemas; os dados são mais 
fáceis de acessar que antes 

CONTRAS: as equipes perderão 
tempo estruturando os dados 
manualmente para cada análise

ANÁLISE, ANALÍTICA  
E AUTONOMIA

PRÓS: solução abrangente; 
oferece controle total sobre 
dados e decisões

CONTRAS: tempo de 
treinamento para aprender 
novos programas e processos 

AS TRÊS CATEGORIAS DE FORNECEDORES DE IIOT
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PODEMOS SER AUTÔNOMOS 
COM O BRAINCUBE. 
PODEMOS VISUALIZAR DADOS,  
ACESSAR ANÁLISES FACILMENTE E  
COLOCAR OS CONTROLES EM PRÁTICA.”

Pierre Usseglio-Viretta
Digital Solutions Developer da Avril

Por fim, você precisará ter os métodos 
adequados de segurança implementados 
para manter suas informações confidenciais 
seguras na nova plataforma. Sua estrutura 
de gerenciamento de dados deve atender 
ou superar as diretrizes corporativas, 
garantindo que seus dados valiosos 
permaneçam em segurança.

O trio: visualização, análise e 
autonomia
Outras empresas, como o Braincube, capacitam 
você com ferramentas de gerenciamento para 
seus dados e suas soluções. Essa opção requer 
tempo de treinamento para aprender o sistema, 
implementar uma solução para suas equipes e 
instaurar uma filosofia de gestão de mudanças. 
No entanto, ela concede a você e suas equipes 
o controle total sobre as decisões da empresa,
agora e no futuro.

Uma plataforma de IIoT que oferece 
autonomia é a melhor solução de longo 
prazo para a transformação digital. Embora 
precisem de muito tempo de treinamento 
inicial, essas soluções tendem a ser mais 
baratas que transferir seus dados a uma 
empresa para que ela faça recomendações. 

Pierre Usseglio-Viretta, Digital Solutions 
Developer da Avri na França, menciona a 
autonomia como um fator motivador para 
selecionar o Braincube em vez de outro 
fornecedor de IIoT. 

“Nós comparamos empresas diferentes e 
selecionamos o Braincube porque podemos 

ser bastante autônomos 
com ele”, diz Usseglio-
Viretta. “Podemos visualizar 
dados, acessar análises 
facilmente e colocar os 
controles em prática 
depois de identificarmos 
os parâmetros essenciais. 
Outra empresa quis analisar 
os dados e compreendê-
los para nós, mas não era 
isso que queríamos. Nós 
queríamos ser autônomos 
com nossos dados”. 

Os aplicativos de OI do 
Braincube também oferecem às suas equipes 
oportunidades de melhorias contínuas, 
agregando mais valor ao longo do tempo. Os 
aplicativos de OI do Braincube utilizam um 
modelo de dados avançado e contextualizado 
(conhecido como gêmeo digital) que permite 
que seus funcionários reajam em tempo 
real. O acesso constante e ativo aos seus 
fluxos processuais mantém sua organização 
flexível e apta a se ajustar às necessidades de 
negócios dinâmicas e em constante evolução. 

Investir no conjunto de habilidades de seus 
funcionários oferece retornos financeiros 
e recompensas. À medida que sua equipe 
aprende os recursos da plataforma de IIoT, 
ela fará mudanças para melhorar a eficiência 
dos processos o que, por fim, gera economia. 
Muitos clientes do Braincube dizem que 
recuperam seu investimento financeiro 
inicial na plataforma no primeiro mês!

Pensamento inovador para ter 
sucesso
Analisar suas metas de curto e longo prazo 
de forma abrangente pode ajudar você e 
sua equipe a pesar os prós e contras das 
diferentes soluções de IIoT. Em última análise, 
compreender as metas e a disponibilidade de 
recursos de sua empresa é a melhor forma 
de determinar qual solução funcionará 
melhor em sua organização.

saiba mais sobre o braincube >>



 SOBRE O BRAINCUBE
Braincube é uma plataforma lloT com aplicativos 
especializados e projetados para a indústria. Fundado 
por Laurent Laporte, Helène Olphe-Galliard e Sylvain 
Rubat du Mérac em 2007, Braincube vem trilhando o 
caminho para a inteligência artificial no mundo indus-
trial por mais de uma década.

Nossos algoritmos de IA transformam Big Data de pro-
dução industrial em dados contextualizados para uma 
conectividade democratizada. Braincube Live, nosso 
painel para Cloud, fornece visibilidade de dados para 
seus objetivos de contexto específico.

Gerenciar sua produção em tempo real permite que 
você tome decisões mais rápidas e melhores para 
avançar rumo aos seus objetivos específicos. 

FRANCE  |  USA  |  BRAZIL 

br.braincube.com

PORQUE OPTAR PELA TRANSFORMAÇÃO COM BRAINCUBE ?

Resultados avaliados 
e comparados

Nossos clientes descrevem 
Braincube como uma ferramenta 
de redução de custos e de riscos, 

um programa de melhoria continua 
e a solução da indústria 4.0 por 
excelência na área da produção. 

Nós podemos, não somente, 
transformar seus processos, mas 

também deixar as tarefas 
cotidianas mais simples e mais 

interessantes para suas equipes.

Projetado para evoluir 

Graças aos nossos procedimentos 
comprovados de implementação 

e de implantação, você pode 
estender seus resultados 

rapidamente e efetivamente. 

Os aplicativos prontos para usar, 
não precisam de código para uma 

adoção rápida e estendida no 
centro de diferentes equipes da 

direção e da fábrica.

Produtos flexíveis 

Braincube oferece soluções 
personalizadas e flexíveis que 
permitem otimizar a utilização 

dos seus dados. 

Se você deseja conectar seus dados,
 adotar uma nova infraestrutura

 IIoT ou deixar uma fábrica autônoma,
 nossas ofertas foram projetadas

em função das necessidades 
da sua empresa, da oficina até 

a direção.

$5.5 BILLION
Em economias obtidas nas linhas  

de produção dos usuários de Braincube nos 
últimos 10 anos

35,000+
Usuários de Braincube todos os dias

250+ 
Indústrias que utilizam Braincube  

em suas fábricas  

1,200+
Linhas de produção usando Braincube


