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Contexto

As PMEs são cruciais para o crescimento econômico inclusivo. Sem uma base industrial robusta de PMEs, 

países correm o risco de ampliar a desigualdade social e estagnar a produtividade.

Representam aprox. 99% das empresas, 60% do emprego e mais de 50% do valor agregado. (dados da OCDE)

No entanto, a média salarial do trabalhador da PME industrial no Brasil é somente 44,3% da media da indústria. O 

mesmo ocorre para produtividade, que representa apenas 53,2% da produtividade media da indústria (dados IPEA). 

Diversos estudos apontam que tecnologias emergentes, entre elas Internet Industrial das Coisas IIoT, são aplicáveis a 

PMEs. Entretanto, grandes empresas são 6x mais propensas a usar dados de dispositivos inteligentes e sensors do 

que PMEs (dados OCDE). 

Neste contexto, como políticas públicas podem acelerar a adoção de tecnologias, em especial  IIoT, em PMEs

industriais e enfrentar os desafios de produtividade, competitividade e requalificação profissional?



Acelerando a Adoção de IIoT em PMEs

• O WEF, o Governo de SP e o Ministério da Economia se comprometeram, por meio de um projeto piloto, a 

levar a promessa da 4a Revolução Industrial a PMEs no Brasil, e, posteriormente, para o mundo

• Foi desenvolvida uma metodologia inovadora baseada em um experimento real de implantação de IoT

em 10 PMEs industriais da cadeia automotiva e aeronáutica. 

• As PMEs passaram por um ciclo completo de implementação de IIoT com assessoria do grupo de trabalho 

composto por diversos stakeholders: ME, SDE, IPT, ITA, BNDES, MCTIC, FINEP, SENAI, Deloitte, Designit, WEF, 

Sindipeças e Parque Tecnológico de SJC.

• Em paralelo, foram levantadas as melhores práticas no mundo de apoio governamental à adoção de 

tecnologias por PMEs. 



Desconhecimento com relação ao Retorno 

do Investimento e valor de IIoT

Acelerando a Adoção de IIoT em PMEs

SOLUÇÕES

Falta de expertise para identificar o problema 

de negócio e definir casos de uso

Metodologia para estimar o ROI e criação de catálogo com 7 casos de uso 

testados e pronto para serem replicados. 

Mapeamento do mercado de fornecedores de tecnologia, startups e integradoras de 

sistemas. Criação de comunidade online com guia de boas práticas de compras para 

mitigar risco de lock-in e aumentar a confiança entre PMEs e fornecedores de tecnologia. 

Consultores externos treinados para auxiliar a PME ao longo do ciclo de 

implementação de IIoT. Mapeamento da oferta de qualificação professional e 

matching com demanda das empresas. 

Modelo de avaliação de maturidade da PME em 4.0 (além do auto-diagnóstico). 

Criação de metodologia escalável de consultoria para PME experimentar IIoT de 

forma ágil, rápida e barata. 

DESAFIOS PMES

Mapeamento nacional e internacional dos mecanismos de apoio à PME no 

processo de adoção de tecnologias 4.0. Avaliação dos instrumentos com base na

experiência do usuário. Definição de KPIs para mensuração dos resultados. 

Assimetria de informação entre PME e fornecedores 

de tecnologia e desconexão na cadeia de valor

Ausência de profissionais com as habilidades 

necessárias para implementar IIoT na PME 

Desconhecimento do governo com relação à 

efetividade das políticas de apoio à PME



Acelerando a Adoção de IIoT em PMEs



Piloto no Estado de São Paulo 2019/2020

Implementar a metodologia desenvolvida com o 

WEF em 130 PMEs industriais do Estado de SP

(com preferência para 7 casos de uso testados). 

Os projetos de lloT serão de curto prazo, com 

rápido playback, terão um apoio financeiro da

SDE/SP e apoio técnico do IPT

OBJETIVO

Criar um histórico positivo de experimentação de 

novas tecnologias em 130 PMEs e incentivar o 

investimento privado em tecnologias 4.0.

IMPACTO

Desenvolver o mercado de fornecedores de soluções   

e aproximá-lo das PMEs.

Incremento da produtividade das PMEs participantes 

conforme previsto em cada caso de uso. 

2019

JULHO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO

Inicio do projeto de 

cooperação com WEF

2020

Início da implementação

dos projetos de IIoT nas

10 PMEs selecionadas

OUTUBRO

Anúncio do piloto totalizando

130 PMEs do Estado de 

São Paulo até 2020)

INÍCIO DO PILOTO Publicação dos resultados

do  projeto com o WEF no 

Encontro Annual em Davos

A PARTIR DE 2020

Incorporação dos resultados na 3a fase

do Programa Brasil + Produtivo

(Ministério da Economia), que buscará

Atingir 2000 PMEs em todo o Brasil




