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*Projeto realizado de acordo com a ABNT NBR ISO 20252. Também segue o código de ética da 
ICC/ESOMAR - International Code of Marketing and Social Research.
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A segunda fase da pesquisa utiliza metodologia quantitativa e teve início em 
setembro de 2016. Seu acompanhamento é regular e contínuo, com diagnósticos 
trimestrais. 

O índice é composto após 4 trimestres de diagnóstico, quando são acumuladas mais 
de 7.500 entrevistas, sendo 2.680 consumidores, 2.859 empresas do setor de 
comércio e serviços, além de 1.972 indústrias.

Os resultados do primeiro ano de estudo foram lançados no final de 2017 e fazem 
parte desta primeira edição detalhada.

Cronologia

4

Jun/2016
Estudo para 
conhecer o 
conceito de 
automação

Dez/2016
1ª medição

Mar/2017
2ª medição

Jun/2017
3ª medição

Set/2017
4ª medição

Final de 2017
Lançamento 

do índice



Construção do Índice
A automação vista como um todo é complexa e exigiu um estudo detalhado e 
robusto para ser mensurada. O Índice de Automação do Mercado Brasileiro é um 
estudo desafiador, completo e sem precedentes, que nos trouxe valiosas descobertas 
sobre a visão da automação e sua adoção por pessoas e empresas de todos os ramos 
e atividades. O intuito do estudo é ir além dos números já existentes no mercado 
trazendo uma visão ampla sobre adoção de automação e novas tecnologias.

Cada frente identificada na primeira fase, engloba diferentes dimensões para 
representar a automação.  

A frente de Consumidores é composta por: acesso à internet, o uso de aplicativos,
o uso de itens pessoais como relógios inteligentes e marcadores de frequência 
cardíaca, a posse e utilização de eletrodomésticos e eletrônicos e sua conexão com 
celular, os itens de automação na residência e os itens presentes no automóvel dos 
entrevistados. 

A frente Empresas, é subdividida entre Indústria e Comércio/Serviços, sendo 
ambos compostos pelo uso de sistemas, a automação no relacionamento com o 
colaborador, no relacionamento com o cliente, na área de atendimento e nos 
processos logísticos. Indústria e Comércio/Serviços são diferenciados pelo o uso 
de automação nas fábricas (exclusivo para indústrias) e nas lojas (exclusivo para 
Comércio e Serviços).

O intervalo do índice é de 0 a 1, sendo zero a inexistência de automação e 1 a 
automação plena.

Acesso internet
Aplicativos 
Itens pessoais
Eletrodomésticos / Eletrônicos 
Residência 
Carro

Sistemas
Relacionamento com o colaborador
Relacionamento com o cliente
Atendimento
Logística
Fábrica (Indústria)
Loja (Comércio e Serviços)

Consumidor Empresas
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Comércio e Serviços 0,19

Indústria 0,26

Total Brasil 0,22
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Ambientes Empresas 
em Geral

Comércio 0,19 0,19 0,21 0,22 0,19 -

Indústria 0,26 0,29 0,22 0,26 0,27 0,27

Total Brasil 0,22 0,24 0,22 0,24 0,23 - -

Bens de 
consumo 

não duráveis

Bens de 
consumo 

Semiduráveis

Bens de 
consumo 
duráveis

Bens 
intermediários Bens capital
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Consumidores Brasil 18-24 25-34 35-44 45+

Acesso à Internet 0,41 0,41 0,44 0,43 0,37

Aplicativos 0,26 0,31 0,31 0,27 0,19

Eletrodomésticos /Eletrônicos 0,18 0,17 0,18 0,18 0,17

Carro 0,09 0,06 0,09 0,10 0,08

Residência 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04

Itens pessoais 0,03 0,03 0,04 0,03 0,02

Índice Brasil 0,17 0,17 0,19 0,18 0,15

Consumidores Brasil Sudeste Sul Nordeste Centro-Oeste 
+ Norte

Acesso à Internet 0,41 0,46 0,39 0,37 0,36

Aplicativos 0,26 0,28 0,23 0,24 0,25

Eletrodomésticos /Eletrônicos 0,18 0,20 0,18 0,15 0,15

Carro 0,09 0,10 0,07 0,07 0,08

Residência 0,04 0,05 0,05 0,03 0,04

Itens pessoais 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03

Índice Brasil 0,17 0,18 0,16 0,15 0,15
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