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 É com enorme orgulho que comemoro a conclusão da 
segunda rodada do FIEMG Lab 4.0. 

No Brasil, temos o hábito de fazer muita festa no 
lançamento dos projetos, mas muitas vezes nos 
esquecemos ou não divulgamos os resultados. Isso 

porque nem sempre eles acontecem. Mas, aqui, 
aconteceram. E foram fenomenais, pois demonstram 

que a proposta de valor apresentada para as indústrias foi 
acertada.

O contexto que o FIEMG Lab 4.0 foi, cuidadosamente, inserido é muito impor-
tante. Faz parte de um todo, de uma trilha. E é essa a preocupação que temos 
ao desenvolver os produtos e serviços no Instituto Euvaldo Lodi (IEL-MG). Eles 
necessariamente precisam estar contextualizados e inseridos dentro da visão 
da FIEMG, que é ser o protagonista do desenvolvimento da indústria mineira.

O projeto nasceu lastreado com a educação empresarial, a inteligência com-
petitiva, o estímulo ao empreendedorismo e gestão eficiente de projetos que 
promovam a competitividade e a busca por novas soluções e mercados. 
Exatamente por isso, ele entrega soluções reais para problemas da indústria 
que são ainda mais reais. E por isso, os frutos deste trabalho não poderiam 
ser diferentes.

Localizado no Centro de Inovação e Tecnologia (CIT) SENAI, o coração da 
inovação para a indústria mineira, com uma equipe de profissionais excelen-
tes, apaixonados pelo desafio, comprometidos com o desenvolvimento das 
startups e indústrias. Este é o FIEMG Lab 4.0. Um time vencedor. E que venha 
a próxima rodada.

Gustavo Macena
Superintendente do Instituto Euvaldo Lodi Minas Gerais (IEL-MG)

Estamos firmes, sem arredar pé, em nossa missão de 
defender os interesses da indústria e da sociedade, 
criando entre eles laços e conexões indissolúveis. 
Afinal de contas, somos todos parte de um mesmo 
todo. Se um vai mal, o outro também vai. O sucesso 
de um é o do outro. Por isso, com muita alegria, apre-

sentaremos, nas próximas páginas, resultados positi-
vos do FIEMG Lab 4.0, um programa pensado para o 

setor industrial mineiro, mas fundamentalmente, para 
toda Minas Gerais.

Ao reformular o FIEMG Lab e criar o maior programa de inovação aberta 
voltado para soluções industriais do país, acertamos em cheio. Incentivamos 
profissionais de alta capacidade técnica e startups com grau de maturidade 
elevado a pensarem em iniciativas que atendessem diretamente a indústria. 
Isso significa mais produtividade, maior competitividade, menos custos, 
menos desperdícios e menor uso de recursos naturais. Na prática, podemos 
dizer: mais oportunidades de negócios e de empregos de qualidade.

Os números que mostraremos a seguir não deixam dúvidas. A segunda 
rodada do FIEMG Lab foi um sucesso para Minas Gerais e para o Brasil. 
Atuamos de forma acertada construindo para a indústria uma política de 
inovação que permitiu a melhoria real do ambiente de negócios no estado. 
Não foi por acaso que contamos com empresas do porte da Vale, da Cemig, 
da RHI-Magnesita e da Gerdau como parceiras e madrinhas do projeto - a 
elas agradeço de forma especial.

O caminho está traçado e a trilha precisa ser percorrida mais e mais vezes. 
Abrimos uma estrada que chega em um porto seguro para o investimento 
em inovação. Quem ganha é a indústria e, também, todos os mineiros.

Flávio Roscoe Nogueira
Presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG)
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Aceleramos o futuro da indústria por meio da inovação 
aberta com startups. O FIEMG Lab  apresenta 
resultados expressivos, obtidos a partir de ações 
pioneiras e capazes de promover negócios, inovação 
e competitividade. 

A história desses resultados começa em 2019, quando 
a FIEMG e o Instituto Euvaldo Lodi de Minas Gerais (IEL 

Minas) idealizaram e lançaram o primeiro programa de 
aceleração de startups com foco exclusivo em soluções para 

indústria (indtech), o FIEMG Lab 4.0. O objetivo era mais do que promover a 
conexão startup-indústria, mas apoiar o desenvolvimento de startups 
indtechs, tornando-as mais robustas e ao mesmo tempo aumentando a 
confiabilidade da indústria nesta relação.

De forma pioneira no país, inspirado nos grandes polos industriais 
internacionais, o FIEMG Lab implementou no Brasil um modelo de aceleração 
tecnológica combinada à aceleração de negócios. Esse modelo permitiu o 
impulsionamento das soluções tecnológicas das startups do Programa e 
garantiu maior aderência delas à realidade da indústria.

Em 2019, foram selecionadas 50 startups para uma jornada compreendida 
por três fases classificatórias. A primeira, de dois meses, focada na validação 
do negócio e aderência às expectativas das indústrias. Vinte startups 
avançaram à segunda fase, que teve como foco a aceleração dos negócios e 

das tecnologias, bem como a implementação de Provas de Conceito (POCs) 
nas indústrias. A terceira e última fase, contou com 10 startups e focou na 
tração, escala e implementação das soluções dentro das empresas.

Caminharam ao nosso lado quatro indústrias madrinhas: CEMIG, Gerdau, RHI 
Magnesita e Vale. Elas acreditaram e investiram no Programa, conectando-se 
amplamente às startups, investindo em um fundo para POCs e ajudando a 
moldá-lo para que as soluções das startups alcançassem elevado grau de 
pertinência à indústria. São mais do que parceiras, mas correalizadoras deste 
trabalho desafiador e capaz de transformar realidades.

Aqui, neste booklet que agora apresentamos, registramos 20 cases de 
sucesso de startups do Programa FIEMG Lab 4.0 em indústrias de todo o país. 

Com estes resultados, o FIEMG Lab 4.0 se concretiza como o Hub de Inovação 
da Indústria, o ambiente ideal para responder aos anseios do setor por 
realizar inovação aberta junto a startups. Liderar esta edição junto a uma 
equipe extraordinária, foi uma jornada de aprendizado, desafios, conquistas 
e pioneirismo ao lado da força das indústrias e de startups fantásticas.

Boa leitura.

Mariana Yasbeck
Gerente FIEMG Lab - 20/07/2020
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Belo Horizonte - MG
aterraambiental.com

 Apresentou oportunidade de melhoria na gestão de resíduos da Forno de 
Minas, que era feita de forma convencional, isto é, processo burocrático, alto custo 
na destinação final dos resíduos e baixa performance nas vendas. Para otimizar o 
processo e explorar os resíduos de forma estratégica, a indústria foi incluída no 
Marketplace de Resíduos e-Aterra, e passou a se beneficiar de uma rede de 
negócios sustentáveis formada exclusivamente por empresas homologadas. 

 Hoje, a Forno de Minas tem a visão sistêmica do resíduo em uma única 
plataforma, desde a gestão do inventário de resíduos até a exploração comercial. 
A inteligência digital agregou valor para todo processo de gestão dos resíduos, 
melhorando a performance da coleta seletiva, a governança das informações e os 
resultados econômicos que gerou impacto de 21% no aumento da receita pela 
venda dos resíduos, bem como 62% de redução de custo com a destinação 
final dos resíduos. Os ganhos na sustentabilidade, gestão e benefício econômicos 
foram validados, e a solução foi renovada para mais dois anos.

PRINCIPAL
TECNOLOGIA UTILIZADA: 
Plataforma on-line

PRINCIPAL
TECNOLOGIA UTILIZADA: 
Inteligência artificial

Belo Horizonte - MG
cargosapiens.com

 Atuou na otimização do processo de contratação do frete internacional das 
operações de importação da Usiminas. Por meio de plataforma própria, a solução 
eliminou cerca de quatro meses de trabalho envolvido no processo de licitação 
de frete internacional (BID) e gerou redução de custo global de 13,48%.

 A parceria trouxe simplificação e agilidade ao processo, além de ter elevado o 
nível de governança e compliance. Foi o case de inovação com startup de maior 
destaque na Usiminas em 2019. Para 2020, a indústria informou expectativa de 
ganhos superiores a 300 mil reais apenas com os fretes de importação, bem 
como um grande potencial para a ampliação dos ganhos com a implementação 
nos fretes de exportação e afretamento que estão no pipeline.
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Ribeirão Preto - SP
gedanken.com.br

 Atuou no processo de homologação e gestão de risco de fornecedores de um 
dos maiores operadores logísticos do Brasil, que tinha um processo manual de 
avaliação de mais de 1.200 novos fornecedores/mês. Apesar do grande esforço 
operacional, somente uma pequena parcela dos fornecedores eram verificados. 

 A simplificação/desburocratização do cadastro e homologação de 
fornecedores se deram com o apoio de plataforma GCertifica, que classifica, de 
forma automática, a exposição ao risco de 100% da base de fornecedores.

 A eficiência da força operacional reduziu o tempo do processo e gerou 
impacto na segurança do processo, pela acurácia na gestão do risco, viabilizando 
investigar e monitorar mais variáveis da totalidade dos fornecedores.

PRINCIPAL
TECNOLOGIA UTILIZADA: 
Plataforma on-line, Big Data e IA

Entre Rios de Minas - MG
hedro.com.br

Aplicou seus sensores para monitorar os componentes de laminadoras de uma 
indústria siderúrgica, cujo problema gerava, em média, 30 horas de paradas não 
programadas por ano. Os sensores inteligentes e sem fio são resistentes ao 
ambiente inóspito e monitoram os equipamentos para detectar vibração 
anormal pouco antes da falha.

Com os testes no primeiro mês de aplicação, a indústria informou a possibilidade 
de uma melhoria de até 12% no Overall Equipment Effectiveness (OEE). O 
impacto na eficiência da produção beneficia a redução dos custos, e o potencial 
ganho da solução implantada gera um payback de 10 dias.

PRINCIPAL
TECNOLOGIA UTILIZADA: 
IOT, Edge Computing, computação
em nuvem, algoritmos embarcados
em hardware
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Belo Horizonte - MG
juntustecnologia.com

 Otimizou o processo de prospecção e pré-seleção de transportadores com 
atuação em rotas geograficamente distantes das unidades produtivas de uma 
indústria siderúrgica. Em substituição ao processo convencional, que era mais 
demorado e oneroso, utilizou-se uma plataforma que possui dados relevantes 
sobre a operação de milhares de transportadores, facilitando a identificação da 
sinergia de operação entre as rotas e tipos de veículo demandados pela indústria. 

 A solução gerou impacto no processo de cotação e contratação, já que se 
mostrou mais ágil, precisa e menos onerosa. Por meio da plataforma, foi 
fornecido, com transparência e assertividade, um número cinco vezes maior de 
possibilidade de fornecedores para as rotas, se comparado ao que a indústria 
possuía antes. Dessas novas opções, 78% foram convidadas para participar do 
processo de BID.

PRINCIPAL
TECNOLOGIA UTILIZADA: 
Plataforma de Matchmaking

Belo Horizonte - MG
tagna.com.br/nexum

 Apoiou a Gerdau no aumento do desempenho das malhas de controle da 
Central Termoelétrica (CTE), por meio de uma plataforma intuitiva de 
monitoramento preditivo online da saúde de ativos lógicos industriais, com 
inteligência computacional.

 As ações de melhoria dos controles do processo, a partir dos insights gerados 
pela plataforma, reduziram as variabilidades das malhas e resultaram no 
aumento da eficiência do processo. A melhoria do desempenho destas malhas 
chegou a 5% em apenas três meses de uso da plataforma, gerando reduções 
de custos e ganhos de sustentabilidade. Recentemente a NEXUM renovou a 
assinatura da solução na CTE e, no futuro, espera expandir para outras 
operações da usina.

PRINCIPAL
TECNOLOGIA UTILIZADA: 
Inteligência Artificial, IIoT, Cloud 
Computing, Analytics, Big Data
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São Paulo - SP
peerdustry.com

 Fechou um contrato de fornecimento de peças usinadas para MRO com uma 
empresa fabricante de autopeças que apresentava dificuldades na gestão de 
compra dessas peças com seus fornecedores atuais. 

 Por meio da sua plataforma digital de manufatura sob demanda, a Peerdustry 
otimizou o processo, desde o orçamento até a entrega das peças, garantindo o 
produto mesmo no caso de um fornecedor estar indisponível no momento da 
demanda. A solução garante agilidade e precisão nas entregas e mantém a 
qualidade das peças usinadas recorrentes, que são fabricadas em uma rede 
de centenas de fornecedores homologados e especializados. O contrato atual 
contempla 15 tipos de peça e há perspectiva de serem incluídos outros itens na 
modalidade de contrato com a empresa.

PRINCIPAL
TECNOLOGIA UTILIZADA: 
Plataforma on-line

Belo Horizonte - 
amanatec.com.br/smartscreen

 Detectou falta de monitoramento efetivo das telas de peneiramento de uma 
empresa siderúrgica, o que gerava perda de eficiência provocada pelas paradas 
não programadas, devido a rasgos e danos nas telas. A solução proposta foi uma 
tela sensorizada, que, de modo rápido, preciso e antecipado, permite o monitora-
mento da peneira e indica a posição exata da tela danificada. 

 Com aplicação em uma peneira, a expectativa é reduzir o tempo de para-
das por inspeção e evitar paradas não programadas, aumentando a produtivi-
dade do processo ao gerar uma maior disponibilidade operacional do equipa-
mento. Os potenciais ganhos estão sendo negociados para o monitoramento de 
mais seis peneiras, totalizando quase mil telas monitoradas. 

PRINCIPAL
TECNOLOGIA UTILIZADA: 
Hardware embarcado sem fio
com interface web



STARTUPS FASE 3
CASES

Joinville - SC
termica.solutions

 Propôs atuar em favor do aumento de produtividade no processo de 
tratamento térmico das peças do câmbio da FCA. A solução apresentada analisa 
os dados históricos para a identificação de ganhos potenciais.

 Levantou-se um potencial de aumento da produtividade de até 20% em 
uma linha de tratamento térmico. Atualmente, está em negociação a 
digitalização dos processos, para refinar o modelo e capturar o ganho levantado.

PRINCIPAL
TECNOLOGIA UTILIZADA: 
Data Science

São Paulo - MG
vrmonkey.com.br

 Propôs formato digital para a capacitação em espaço confinado de uma 
indústria siderúrgica, em substituição ao formato convencional, dependente da 
organização do grupo e da disponibilidade dos equipamentos. A solução realiza 
simulações completas e autoguiadas das condições do trabalho conforme a 
disponibilidade do colaborador e permite levantar indicadores das pessoas 
treinadas, bem como os resultados dos testes.

 A capacitação dos usuários pela realidade virtual completou dois meses em 
operação e simplificou o processo do treinamento. Em um formato flexível e 
individual, impactou o aproveitamento das horas de trabalho, com redução de 
75% do tempo improdutivo do colaborador nos treinamentos.

PRINCIPAL
TECNOLOGIA UTILIZADA: 
Realidade virtual por meio 
de equipamento 
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Goiânia - GO
agrointeli.com

 Atuou no planejamento das operações florestais, de uma empresa florestal, 
que, pela falta de informação de variáveis do campo, estava exposta às 
imprevisibilidades ambientais. A solução foi suportar o planejamento e as 
tomadas de decisão, por meio de plataforma que, com base em dados ambientais 
e históricos, gera informação sobre clima, chuva etc.

 Monitorando cerca de 5 mil hectares, o sistema sugere qual operação está 
apta a ser realizada em determinado talhão. Com decisões mais assertivas e 
processos mais eficientes, espera-se que o impacto na gestão evite perdas por 
retrabalho e gasto de horas em atividades que não agregam valor.

PRINCIPAL
TECNOLOGIA UTILIZADA: 
Hardware embarcado 
sem fio com interface web

PRINCIPAL
TECNOLOGIA UTILIZADA: 
Plataforma IBM Watson IOT

Belo Horizonte - MG
cognio.com.br

 A CognIO aproveitando a oportunidade junto a CEMIG SIM, pivotou seu 
produto ICE Guard para a criação de um segundo produto com objetivo de fazer 
a Gestão de Energia e Eficiência Energética junto as indústrias e empresas de 
maneira geral. Foi celebrado um acordo no modelo de sociedade no novo 
produto onde as empresas somam mais de 20 anos de experiencia afim de 
ajudar seus clientes nessa jornada.
 
 O produto busca a redução de custos e uso inteligente da energia, ao 
estabelecer metas de consumo mensal e monitorar diariamente os gastos 
energéticos de cada unidade consumidora. O acompanhamento pode ser via 
mobile ou web, onde a utilização pelos colaboradores no dia a dia das empresas 
será simples e eficaz. Para o lançamento, previsto para outubro de 2020,  será 
instalado na sede da CEMIG SIM um demo room para que os clientes possam 
testar a plataforma.



PRINCIPAL
TECNOLOGIA UTILIZADA: 
Big Data, Data Analytics, IOT, 
Machine Learning

São Paulo - SP
craveindustry.com/

 Atuou na análise e detecção de causas-raiz em ocorrências de qualidade da 
APERAM, devido ao processo parcialmente manual e dependente de especialistas 
responsáveis por integrar várias fontes de informação e construir análises pontuais. 
A Crave Platform unificou o acesso a diferentes tipos de dados em uma única plata-
forma, com modelos pré-configurados, que performam automaticamente e em 
tempo real, permitindo que qualquer colaborador rapidamente investigue inconfor-
midades no processo.

 A solução traz acessibilidade e velocidade para a gestão, e o impacto estima-
do na eficiência das análises gera redução do tempo médio de investigação de 
aproximadamente 1 hora para 15 minutos. Em dois meses de teste e mais de 3 
mil parâmetros de processo sendo coletados em tempo real. O case está na etapa 
de consolidação de dados e construção dos modelos de Machine Learning.

STARTUPS FASE 2
CASES

São Paulo - SP
connectdata.net

 Implantou sua tecnologia para evitar perdas no processo de argamassa colante 
por meio da automatização do controle da logística interna de distribuição, para 
controlar a execução de serviços de revestimento interno de uma construtora. 
Materiais e pessoas foram sensorizados, viabilizando rastreio automático em tempo 
real.

 Monitorando e correlacionando os dois fluxos, entregou inteligência para uma 
gestão fácil e visual, visando apoiar a melhoria do processo e permitir assertividade 
na tomada de decisão relacionada à demanda de material. Além disso, acompanha 
a produtividade das equipes e do serviço executado. 

 Em seis meses de teste, houve redução de 49% do consumo de material e 
25% das perdas por retrabalho. Os impactos na eficiência do processo totaliza-
ram um saving de mais de 100 mil reais. Agora, a solução será aplicada em outros 
cinco processos de outra planta da construtora.

PRINCIPAL
TECNOLOGIA UTILIZADA: 
IOT, Analytics
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Lages - SC
maissi.com.br

 Atuou no risco de colisão de máquinas-móveis ou pessoas, dada à limitação 
de visibilidade de 360o na operação de corte florestal de uma indústria de papel 
e celulose. A solução mitiga riscos de acidente ao emitir um alerta falado diante 
da detecção do movimento de pessoas e máquinas na área da operação.

 A tecnologia permite mais segurança e melhor gestão, uma vez que gera 
informações sobre a exposição ao risco nas operações, o que até então não 
era sistematizada. O teste está sendo realizado em sete máquinas. Esse projeto 
agregou benefícios a outras funcionalidades já implantadas na indústria em 
questão, como o rastreamento de máquinas e produtividade.

PRINCIPAL
TECNOLOGIA UTILIZADA: 
IOT e sistemas embarcados

PRINCIPAL
TECNOLOGIA UTILIZADA: 
Inteligência artificial
e Visão computacional

São Paulo - SP
mvisia.com.br

 A atuação da Mvisia no desenvolvimento de softwares e sistemas de visão 
próprios foi ao encontro do desenvolvimento da capacidade de captura, 
tratamento, processamento e armazenamento de dados da WEG. Ambas 
celebraram uma parceria que dá à empresa de equipamentos 51% do 
capital social da startup. 

 Por meio de inteligência retirada da captura de imagens e vídeos, em tempo 
real, as empresas se juntaram para desenvolver tecnologias de impacto para a 
indústria 4.0, com expectativa de ganho para áreas como segurança, qualidade, 
gestão e produtividade.
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Belo Horizonte - MG
orbitaei.com.br 

 Propôs otimizar a gestão da segurança dos transportadores de uma 
distribuidora de combustível, que era feita de maneira subjetiva e amostral. A 
solução implantada monitora e reporta automaticamente atos inseguros dos 
motoristas durante a direção, gerando o seu perfil de dirigibilidade, além de 
outros indicadores para tomada de decisão e direcionamento de treinamentos, 
com o objetivo de reduzir os riscos de acidente.

 No formato digital e individual, o monitoramento possibilitou o aumento de 
mais de 400% das amostras coletadas, aumentando a visibilidade do 
transportador quanto aos desvios de segurança e, ao mesmo tempo, reduzindo 
os indicadores de desvios cometidos por horas avaliadas. O teste foi iniciado com 
apenas uma transportadora, mas hoje já atende toda a frota, monitorando 
mais de 6 mil motoristas.

PRINCIPAL
TECNOLOGIA UTILIZADA: 
Visão computacional, Big Data e IA

PRINCIPAL
TECNOLOGIA UTILIZADA: 
Big Data e Machine Learning

Belo Horizonte - MG
plantscanner.io

 Atuou na lacuna da gestão de uma indústria química que gerava perdas por 
excesso de estoque e máquinas paradas. A melhoria na gestão da produção foi 
alcançada por meio de uma plataforma de planejamento e controle do processo 
produtivo, que, de forma ágil, intuitiva e interativa, integra processos, pessoas e 
máquinas, disponibilizando indicadores em tempo real no formato de gestão à 
vista.

 A solução possibilitou uma melhor visibilidade do processo e assertividade nas 
previsões, além de eliminar 80 horas/semana dos relatórios de produção pelo 
setor administrativo. A maior eficiência do processo gerou ganhos de 
produtividade, permitindo um aumento de 45% das unidades produzidas por 
uma das linhas de produto.
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Florianópolis - SC
reduzacusto.com

 Atuou na melhoria do planejamento de produção de empresa siderúrgica, 
que, devido à falta de informação para definir a real necessidade de 
equipamentos de movimentação, gerava ineficiências na logística interna. 

 A solução permitiu a simulação operacional de movimentação, por meio de 
plataforma que, consolidando um grande volume de dados históricos, promoveu 
o rastreamento de custos e desperdícios associados ao parque de máquinas. 
Permitiu ainda a otimização do processo, ao considerar compartilhamento entre 
setores e eliminação de máquinas subutilizadas, acarretando um impacto na 
eficiência logística com potencial de eliminar 3,2 milhões de reais/ano apenas 
em custos para a operação.

PRINCIPAL
TECNOLOGIA UTILIZADA: 
Sistema SaaS de cost deployment

PRINCIPAL
TECNOLOGIA UTILIZADA: 
Plataforma web e aplicativo mobile 
(proprietário)

Indaiatuba - SP
trackage.com.br

 Otimizou a gestão de pátio de uma indústria do setor de  logística 
internacional, atuando na diminuição de fila de espera e tempo de permanência 
dos motoristas nos centros de distribuição. Para maior eficiência do fluxo 
logístico, a gestão utilizou a plataforma Trackage Maestro, que, de forma 
acessível e precisa, permite o agendamento de carregamentos e 
descarregamentos, definindo previamente o motorista responsável, horário, data 
de chegada e detalhes do pedido.

 A solução impactou a agilidade e assertividade dos agendamentos e dos 
fluxos internos dos motoristas, reduzindo em mais de 50% o tempo de 
permanência dos motoristas e em 23% o tempo de direcionamento dos 
motoristas. Em menos de 1 ano, já são 4.200 motoristas cadastrados, 
representando 289 transportadoras de 5 multinacionais. Há expectativa de 
atuação para outros 80 clientes de operadoras logísticas.




