
Indústria 4.0: 
MODO COVID-19



Uma análise das tendências, tecnologias, 

startups e atividades que definem a 

Indústria 4.0 relacionada à Covid-19.
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INOVAÇÃO ABERTA PARA 
A INDÚSTRIA 4.0
A INDÚSTRIA ESTÁ SE CONECTANDO A STARTUPS
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https://www.osha.gov/Publications/OSHA4002.pdf


A INDÚSTRIA 
4.0 NOS TEMPOS 
DA COVID-19

Quais são os desafios mais comuns enfrentados pelos clientes e parceiros da SE atualmente?

ENTREVISTA COM A 
SCHNEIDER ELECTRIC
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AS RESPOSTAS DO SETOR 
INDUSTRIAL
PREPARATIVOS NECESSÁRIOS PARA A SAÚDE E A SEGURANÇA

TESTAGEM

PROTEÇÃO ADAPTAÇÃO

PROTEÇÃO
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A HORA DE 
INOVAR É AGORA 

A importância de se desenvolver uma estratégia de inovação aberta da Indústria 4.0 no longo prazo

DISRUPÇÕES CRIAM OPORTUNIDADES PARA A INDÚSTRIA 4.0
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A IMPORTÂNCIA DE SE 
DESENVOLVER UMA 
ESTRATÉGIA DE INOVAÇÃO 
ABERTA DA INDÚSTRIA 4.0 NO 
LONGO PRAZO 

ENTREVISTA COM A VALE
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ONDE SE ENGAJAR PARA 
OBTER O MAIOR VALOR 
POSSÍVEL ?
ISRAEL E NOVA IORQUE: HUBS DE INOVAÇÃO DA 
INDÚSTRIA 4.0

Ecossistemas tecnológicos que irão abrigar as operações estratégicas da parceria SOSA-CNI.

https://maiic.nyc/

ISRAEL NOVA IORQUE
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MAPEAMENTO DO 
MERCADO COM VISTAS 
À INOVAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DE SETORES E STARTUPS
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MAPEAMENTO DE TECNOLOGIAS 
APLICADAS

INDÚSTRIA 4.0: MODO COVID-19 

Este mapa contém empresas privadas ativas e não abrange todas as 
empresas atuantes nesse mercado. As empresas foram selecionadas com 
base na sua atividade de financiamento, na qualidade dos seus 
investidores e no seu momentum, entre outros critérios. As categorias 
apresentadas no mapa não são todas mutuamente exclusivas. Essa é uma 
maneira de segmentar o mercado.
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VISÃO GERAL

33

https://www.virimask.com/
https://sonoviatech.com/
https://rapidmask2go.com/
https://soapy.care/
https://pathspot.com/
https://immutouch.com/
https://www.sotertechnologies.com/
https://www.binah.ai/
https://www.bio-beat.com/
https://www.neteera.com/
https://www.anyvision.co/
https://www.foresightauto.com/
https://www.uveye.com/
https://www.briefcam.com/
https://appliedml.co/
https://drishti.com/


EPI e HIGIENE

2020

2015

2018
US$ 0,02 

milhão

não divulgado

2017
US$ 10,35 

milhões

US$ 6,5 milhões, Série A, 21 de maio de 
2020

2020
não 

divulgado

não divulgado
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Estabelecida em: 
Financiamento total divulgado:
Financiamento mais recente: 

SISTEMAS DE 
ALERTA PRECOCE

Durante a crise da COVID-19, a Soter pode dotar 
instalações de produção com a capacidade de identificar 
funcionários ou visitantes doentes quando fazem 
entregas, marcam o ponto ou se deslocam de uma área 
para outra.

Estabelecida em: 
Financiamento total divulgado: 
Financiamento mais recente:

Durante a pandemia da COVID-19, a Neteera oferece uma 
tecnologia que permite uma varredura eficiente e passiva 
de sintomas do coronavírus. A natureza avançada da 
tecnologia desenvolvida pela empresa se traduz em menos 
falsos positivos.

2014
US$ 13 milhões

US$ 4,5 milhões, Série A, 5 de setembro 
de 2019

Durante a pandemia da COVID-19, a Biobeat pode 
possibilitar um monitoramento em tempo real de sinais 
vitais humanos de duas maneiras: monitoramento por 
adesivo torácico descartável de curto prazo e 
dispositivos vestíveis de longo prazo.

Estabelecida em:
Financiamento total divulgado:
Financiamento mais recente: 
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https://www.binah.ai/
https://www.sotertechnologies.com/
https://www.neteera.com/
https://www.bio-beat.com/


2007 
A BriefCam é uma subsidiária da 
Cannon, mas ela continua a operar 
como uma entidade empresarial 
separada.

ANÁLISE
ESPACIAL

2012 
não 

divulgado
: não divulgado

2017 

36

https://www.briefcam.com/
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TRIAGEM 
MACIÇA

2016 
: US$ 

35 milhões
 US$ 31 

milhões, Série B, 19 de junho de 2019
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VISÃO GERAL
;
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COMPUTAÇÃO DE 
BORDA LIGADA À 
INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL

;
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https://hailo.ai/
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ENTREVISTA 
COM HAILO AI Vice-Presidente para 

Desenvolvimento de 
Negócios da Hailo AI
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https://hailo.ai/
https://hailo.ai/


Estabelecida em: 2014 
Financiamento total divulgado: US$ 
10 milhões
Financiamento mais recente: 
US$ 10,00 milhões, Série A, 10 de 
outubro de 2018

INSPEÇÃO 
AUTÔNOMA

Estabelecida em: 2017 
Financiamento total divulgado: US$ 
22,86 milhões
Financiamento mais recente: 
US$ 10,00 milhões, Série A, 15 de 
outubro de 2018

Estabelecida em: 2010 
Financiamento total divulgado: US$ 
13,76 milhões
Financiamento mais recente: 
US$ 7,54 milhões, Série C, 7 de janeiro 
de 2015

;
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Nova Iorque, EUA

A Post Process Technologies oferece uma plataforma 
automatizada concebida para eliminar o gargalo na etapa final 
da manufatura aditiva ou pós-impressão industrial.

A empresa trabalha com indústrias pesadas, como a 
aeroespacial, de defesa, automotiva, de bens de consumo, 
odontológica, médica, entre outras. As tecnologias são 
projetadas para serem compatíveis com todos os materiais e 
tecnologias da impressão 3D.

Durante a pandemia da COVID-19, a Post Process pode 
ajudar empresas a economizar tempo e dinheiro e a 
aumentar seu rendimento e consistência a despeito de 
recursos limitados e de uma força de trabalho restrita.

Estabelecida em: 2014
Financiamento total divulgado: US$ 20 milhões
Financiamento mais recente: US$ 20 milhões, Série B, 12 de 
novembro de 2019

Hardware e software de manufatura aditiva podem ajudar a otimizar e automatizar componentes 
cruciais de operações industriais. Particularmente, empresas de manufatura aditiva podem dotar 
operações de manufatura essenciais com o nível correto de automação para permanecer on-line 
durante paralisações provocadas pela pandemia. Aumentar a capacidade de trabalhadores humanos 
para reduzir aglomerações em gargalos durante o processo de produção também pode ajudar 
fabricantes a observar as diretrizes do distanciamento social.

MANUFATURA 
ADITIVA

Nova Iorque, EUA

A nTopology cria software para projetos de engenharia 
concebido para acelerar a manufatura avançada. O software 
permite que empresas industriais projetem produtos de 
forma mais eficiente.

O ambiente inovador de engenharia computacional da 
nTopology permite a combinação da geometria sintetizada e 
de resultados de simulação em modelos de manufatura 
perfeitamente ajustados para garantir a precisão e a 
eficiência.

Durante a crise da Covid-19, a nTopology pode ajudar 
empresas a analisar operações de impressão 3D em um 
único processo conectado e a tomar decisões informadas 
sobre projetos de produção sob demanda.

Estabelecida em: 2015
Financiamento total divulgado: US$ 68,4 milhões
Financiamento mais recente: US$ 40 milhões, Série C, 14 de 
setembro de 2020

Rehovot, Israel

A XJet fabrica um sistema de impressão 3D a 
jato de metal projetado para auxiliar operações 
de produção nos mercados aeroespacial, 
automotivo, médico, odontológico e de 
fabricação de ferramentas.

A tecnologia NanoParticle Jetting da XJet 
permite a criação de peças detalhadas de alta 
qualidade com geometrias ilimitadas.

O sistema da empresa pode produzir peças de 
cerâmica ou metálicas com a facilidade e 
versatilidade da impressão a jato de tinta, 
permitindo simplicidade operacional de maneira 
fácil e econômica.

Estabelecida em: 2005
Financiamento total divulgado: US$ 135 
milhões
Financiamento mais recente: não divulgado

A Straumann, uma fabricante suíça de equipamentos e 
2 de julho de 2020 suprimentos odontológicos líder no 
mercado, foi uma das primeiras empresas a adotar o 
sistema da XJet. O sistema da XJet ajuda a manter 
operações on-line durante paralisações relacionadas à 
pandemia.

Nos tempos da Covid-19, “o distanciamento social é 
viável porque a operação do sistema é muito 
simples, razão pela qual a Straumann tem 
conseguido manter o sistema em funcionamento 
mesmo durante a pandemia global".
- Stephan Oehler, Vice-Presidente da Straumann

A Straumann foi uma das primeiras empresas a investir 
na tecnologia NPJ (nanoparticle jetting) da XJet. 
Agora, como parte dessa parceria recém-anunciada, a 
Straumann vai empregar o sistema de impressão 3D 
em cerâmica Carmel 1400 na sua sede na Basileia e 
usá-lo para fazer a transição da concepção a peças de 
uso final mais rapidamente.

;
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https://www.postprocess.com/
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https://3dprint.com/


Ashdod, Israel

A Deep Learning Robotics é uma empresa em estágio inicial de 
desenvolvimento de equipamentos robóticos para automação de 
tarefas. 

A empresa oferece um novo controlador robótico baseado em 
visão computacional patenteado que usa visão de máquina 
avançada e algoritmos de aprendizado profundo no sentido de 
permitir que os robôs aprendam e repliquem tarefas observando 
seres humanos realizando-as, permitindo que seus usuários 
automatizem e simplifiquem o processo do seu trabalho.

Durante a pandemia da COVID-19, a DLR pode reduzir as 
despesas operacionais e de programação associadas à 
adaptação de robôs industriais a necessidades em constante 
processo de mudança.

Estabelecida em: 2014
Financiamento total divulgado: US$ 20 milhões
Financiamento mais recente: US$ 20 milhões, Série B, 12 de 
novembro de 2019

ROBÓTICA 
INDUSTRIAL

Pensilvânia, EUA

A Seegrid oferece uma tecnologia industrial orientada por visão 
computacional concebida para permitir que veículos autônomos 
manuseiem materiais a granel.

As câmeras estéreo e os algoritmos de aprendizado de máquina 
avançado patenteados da empresa permitem que veículos 
guiados por visão computacional vejam e processem 
informações mais detalhadas em ambientes dinâmicos de 
produção do que sistemas de navegação a laser. Seres humanos 
podem então concentrar-se em tarefas cognitivas que agregam 
valor versus trabalho duro. 

Durante a crise da COVID-19, a Seegrid pode ajudar empresas 
a lançar iniciativas de automação de manuseio de materiais, 
tornando instalações industriais mais seguras e suas 
operações mais produtivas. 

Estabelecida em: 2003
Financiamento total divulgado: US$ 62,12 milhões
Financiamento mais recente: US$ 25 milhões, Série B, 25 de 
março de 2020

Sede: Califórnia, EUA
P&D: Tel Aviv, Israel

A Bright Machines oferece robôs configuráveis 
com software inteligente para automatizar 
operações de montagem e inspeção. 

A Bright Machines trabalha com uma grande 
fabricante de automóveis norte-americana para 
aumentar drasticamente seu rendimento e a 
qualidade dos seus produtos e, ao mesmo tempo, 
reduzir o número de funcionários e as taxas de 
defeitos. 

As novas microfábricas da empresa reduzem a 
dependência de processos manuais e amenizam o 
impacto de disrupções na força de trabalho sobre 
a produtividade e a lucratividade de um modo 
geral.

Estabelecida em: 2018
Financiamento total divulgado: US$ 229 
milhões
Financiamento mais recente: US$ 179 milhões, 
Série A, 23 de outubro de 2018

A Bright Machines lançou uma iniciativa para combater a 
possível escassez de produtos médicos durante a 
pandemia da COVID-19. 

A empresa está oferecendo automação sem custo por até 
um ano para a fabricação de dispositivos essenciais para 
tratamentos médicos.

Durante a crise da COVID-19, as microfábricas da 
Bright Machines podem ajudar fabricantes a aumentar 
rapidamente sua produção usando automação 
modular, que é menos dependente de seres humanos e 
menos onerosa que os processos tradicionais de 
montagem e inspeção.

Fabricantes que em outras circunstâncias enfrentariam 
limitações decorrentes de custos, da escassez de mão de 
obra ou de uma produção lenta podem melhor satisfazer 
demandas crescentes por bens essenciais.

Simulate process 
manually using 
spreadsheets

Microfactories 
programmed using 

pre-integrated Brightware

Acceptance testing 
(FAT,PPAP)

;
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https://www.brightmachines.com/
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Nova Iorque, EUA

A Oden Technologies oferece uma plataforma de aquisição e 
análise de dados concebida para ajudar empresas a monitorar e 
otimizar sua produção em tempo real, a partir de qualquer 
dispositivo.

A Oden combina IoT industrial sem fio e análises baseadas em 
nuvem proprietárias em uma plataforma única, permitindo que 
seus clientes digitalizem sua produção e aprimorem 
continuamente suas operações com base em dados claros e 
insights acionáveis.

Durante a crise da COVID-19, a Oden pode ajudar empresas a 
visualizar continuamente suas operações e processos de 
fábrica para otimizar suas taxas de produção, aumentar seu 
rendimento e reduzir tempos de parada.

Estabelecida em: 2014
Financiamento total divulgado: US$ 15,9 milhões
Financiamento mais recente: não divulgado, 1 de abril de 2020

ANÁLISE DE 
OTIMIZAÇÃO

;

Nova Iorque, EUA

A Fero Labs oferece uma plataforma de aprendizado de máquina 
automatizada concebida para melhorar a análise de dados industriais 
em fábricas.

A plataforma automatizada da empresa usa inteligência artificial para 
analisar dados no sentido de prever continuamente a qualidade de 
todos os materiais usados na produção e identificar automaticamente 
insumos e configurações de produção que afetam métricas críticas 
de qualidade e tendem a apresentar falhas.

Durante a pandemia da Covid-19, a Fero pode permitir que 
fábricas otimizem sua eficiência energética e de materiais para 
reduzir seus custos de produção e, assim, aumentar sua 
produtividade.

Estabelecida em: 2015
Financiamento total divulgado: US$ 1,6 milhão
Financiamento mais recente: não divulgado, 04 de fevereiro de 
2020

A Soft Stuff Distributors, uma distribuidor atacadista de 
alimentos, se deparou com a necessidade de fazer uma opção 
quando a disseminação da COVID-19 começou a afetar a 
economia: impulsionar seus negócios ou perecer.

Usando dados e análises da Sinsense, os executivos da 
empresa conseguiram identificar uma oportunidade de mudar 
de direção rapidamente e transformar a empresa em uma 
distribuidora B2C --essencialmente, em um supermercado 
on-line.

Durante a pandemia da COVID-19, a Sisense pode ajudar 
empresas a adquirir, analisar e usar dados no sentido de 
redirecionar recursos, melhorar seus resultados, apoiar 
seus clientes e identificar novas eficiências.

Além disso, a Sisense pode ajudar fabricantes a unificar todas 
as fontes de dados em apenas um sistema de gerenciamento 
de dados para ter uma visão mais completa de todo o ciclo de 
vida da sua produção de ponta a ponta.

Nova Iorque, EUA

A Sisense oferece data analytics e business 
intelligence software para melhorar a aquisição e o 
processamento de dados.

O software da empresa oferece um motor de dados 
que se conecta a um front end intuitivo e orientado 
ao usuário que permite que organizações criem e 
compartilhem relatórios de negócios, gerenciem 
dados, integrem-se a outros aplicativos, 
personalizem e ampliem dados e identifiquem 
negócios anteriormente inexplorados.

A Sisense ajuda fabricantes a adotar uma estratégia 
de inteligência empresarial e de análise que oferece 
uma visibilidade oportuna e flexível ao longo de todo 
o ciclo de vida da produção, tornando-a mais ágil e 
aumentando a velocidade de lançamento no 
mercado.

Estabelecida em: 2004
Financiamento total divulgado: US$ 283,5 
milhões
Financiamento mais recente: US$ 100 milhões, 
Série E, 9 de janeiro de 2020
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https://www.sisense.com/
https://www.techtarget.com/
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https://www.ferolabs.com/


As empresas abaixo elencadas permitem que a indústria permaneça on-line, evitando disrupções 

imprevisíveis. Elas atendem, principalmente, a grandes fabricantes e fornecedores de energia, oferecendo 

soluções de visibilidade industrial e de segurança cibernética.

VISÃO GERAL
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Estabelecida em: 2004
Financiamento divulgado: US$ 59 
milhões
Financiamento mais recente: 
US$ 33 milhões, Série C, 12 de 
dezembro de 2019

VISIBILIDADE E 
CIBERSEGURANÇA 
INDUSTRIAL

Estabelecida em: 2015
Financiamento divulgado: US$ 23,5 
milhões
Financiamento mais recente: 
US$ 20,5 milhões, Série A, 16 de 
outubro de 2019

Estabelecida em: 2004
Financiamento divulgado: US$ 100 
milhões
Financiamento mais recente: 
US$ 8 milhões, Série C, 31 de dezembro 
de 2018

Estabelecida em: 2014
Financiamento divulgado: US$ 10,1 
milhões
Financiamento mais recente: 
não divulgado, 1 de janeiro de 2018

Estabelecida em: 2017
Financiamento divulgado: US$ 4,6 
milhões
Financiamento mais recente: 
US$ 3,6 milhões, rodada de capital 
semente, 25 de setembro de 2019

Estabelecida em: 2012
Financiamento divulgado: US$ 31 
milhões
Financiamento mais recente: 
US$ 9 milhões, Série B, 14 de julho de 
2020
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VISÃO GERAL
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Estabelecida em: 2016
Financiamento divulgado: US$ 
36,99 milhões
Financiamento mais recente: 
US$ 12,79 milhões, Série A, 15 de julho 
de 2020

PLANEJAMENTO DA 
DEMANDA, ANÁLISE DE 
VISIBILIDADE

Estabelecida em: 2016
Financiamento divulgado: US$ 72 
milhões
Financiamento mais recente: 
US$ 21 milhões, Série B, 12 de março 
de 2020

Estabelecida em: 2012
Financiamento divulgado: US$ 11 
milhões
Financiamento mais recente: 
US$ 9,5 milhões, Série A, 28 de março 
de 2018

Estabelecida em: 2014
Financiamento divulgado: US$ 110,5 
milhões
Financiamento mais recente: 
US$ 20 milhões, Série C, 19 de junho 
de 2019

Estabelecida em: 2017
Financiamento divulgado: US$ 25,2 
milhões
Financiamento mais recente: 
US$ 15,2 milhões, Série B, 15 de janeiro 
de 2020

Estabelecida em: 2009
Financiamento divulgado: US$ 
335,74 milhões
Financiamento mais recente: 
US$ 50 milhões, Série H, 15 de 
setembro de 2019
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https://www.gocrisp.com/
https://c3.ai/
https://noodle.ai/
https://www.contguard.com/
https://www.project44.com/
https://www.roambee.com/


2012
US$ 79,95 

milhões

US$ 44,4 milhões, Série C, 17 de 
setembro de 2018

FRETES INTELIGENTES, 
ROBÓTICA DE 
ARMAZÉM

2013 
US$ 176,8 milhões

US$ 82,8 milhões, Série E, 19 de junho 
de 2020

2014 

não divulgado

2014 

US$ 45,89 milhões, Série D, 24 de junho 
de 2020

2018 

US$ 50 milhões, Série A1, 7 de janeiro de 
2020
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https://www.freightos.com/
https://loadsmart.com/
https://cargox.com.br/
http://www.bionichive.com/
https://locusrobotics.com/
https://www.vecnarobotics.com/


2013

US$ 30 milhões, Série D, 7 de abril de 
2020

ENTREGA DE 
ÚLTIMA MILHA

2015

US$ 1 milhão, Semente, 05 de março de 
2017

2015

US$ 110 milhões, Série B, 23 de outubro 
de 2019
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https://www.bringg.com/
https://getfabric.com/
https://www.bringoz.com/
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Aviso Legal
Embora muito tempo e esforços tenham sido investidos na coleta das informações contidas neste 
documento, elas foram apresentadas no estado em que se encontram, sem garantias expressas ou implícitas 
com relação à sua precisão, integridade ou qualquer outro aspecto, inclusive no que se refere ao seguinte:
• Os dados (incluindo opiniões e informações) contidos neste documento foram fornecidos exclusivamente 
para fins informativos e não para fins de investimento. A SOSA não se responsabiliza por quaisquer erros no 
conteúdo ou por quaisquer ações tomadas com base em qualquer conteúdo.
• O documento reflete a visão da SOSA sobre o tema do documento e seu objetivo é apenas o de oferecer um 
ponto de referência e não uma base para a tomada de decisões financeiras ou de outra natureza.
• A SOSA não garante a exatidão das informações fornecidas neste documento e não se responsabiliza por 
qualquer prejuízo provocado por sua negligência ou por qualquer causa além do seu controle razoável.
• Qualquer redistribuição do documento é estritamente proibida.
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