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PARTE 1 - Objetivos e Parâmetros do Estudo

Objetivos
O objetivo principal deste estudo centra-se no
Diagnóstico das necessidades respeitantes à adoção dos conceitos de Indústria 4.0 por parte dos
setores tradicionais na Região Norte e Centro
(NUTS II) de Portugal, enquadrando-se no âmbito
das atividades do Projeto i4.0 – Lead the digital
transformation, promovido em co-promoção
pela Associação Fraunhofer Portugal Research,
SANJOTEC - associação científica e tecnológica e
Inova-Ria - Associação de Empresas para uma rede de inovação em Aveiro, no âmbito do Aviso
para Apresentação de Candidaturas 02/
SIAC/2019 - Sistema de Apoio a Ações Coletivas Qualificação, cofinanciado através do Compete2020 - Programa Operacional Competitividade
e Internacionalização.
O âmbito industrial de foco deste estudo de Diagnóstico foi delimitado a empresas de tipologia
PME e pertencentes a setores tradicionais como o
Têxtil, Calçado, Mobiliário ou Metalomecânica.
O estudo captou informação tendo em vista aferir
do nível de maturidade digital das empresas que
constituem os setores alvo deste Diagnóstico, nomeadamente nas vertentes das competências
digitais, estruturas organizacionais atuais, capacidades operacionais e humanas de suporte à análise de dados, capacidades de integração desses
mesmos dados em ferramentas de valor acrescentado que potenciem a competitividade e sustentabilidade da empresa, e aferir as oportunidades associadas à transformação para Indústria 4.0
O presente estudo pretende compilar e fornecer
às PME informação que facilite e oriente o aumento do seu potencial tecnológico e de investigação e inovação em áreas estratégicas para o

seu crescimento sustentado, aumentando a sua
competitividade.

Parâmetros
O estudo de Diagnóstico utilizou a ferramenta
SHIFT TO 4.0, desenvolvida pelo Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ) e promovida pelo
IAPMEI, e que é vocacionada para o diagnóstico
da maturidade digital das empresas. Esta ferramenta de autodiagnóstico, apoia as empresas, de
qualquer setor, dimensão ou localização geográfica, na avaliação do seu estado de maturidade
quanto à adoção dos conceitos da Indústria 4.0
em diversas dimensões.
O modelo de avaliação da maturidade i4.0 utilizado pela ferramenta SHIFT TO 4.0 foi adaptado à
realidade portuguesa a partir do modelo IMPULS
desenvolvido pela VDMA [1]. O modelo é suportado na avaliação de 6 dimensões da empresa
que constituem a essência da Indústria 4.0.
Estas 6 dimensões estão plenamente alinhadas
com o propósito deste estudo de Diagnóstico,
sendo assim assumidas como Parâmetros de análise:
•

Estratégia e Organização – Esta dimensão procura medir a dimensão estratégica da
adoção do conceito i4.0 numa organização,
cobrindo questões como iniciativas estratégicas, investimentos em tecnologias e gestão
da tecnologia e inovação;

•

Fábrica/ Infraestrutura Inteligente –
Uma infraestrutura inteligente é um ambiente no qual os sistemas de produção e logísticos têm a capacidade de se auto-organizarem
sem intervenção humana, ou com intervenção mínima.
4

Estudo, Diagnóstico de necessidades respeitantes à Indústria 4.0 nos setores tradicionais em Portugal

Aqui será captada informação sobre as funcionalidades da infraestrutura de hardware da
empresa, nomeadamente ao nível modelação
digital, através da recolha, armazenamento e
tratamento inteligente de dados.
•

Operações Inteligentes – Esta dimensão
procura medir o nível de integração vertical e
horizontal ao longo da cadeia de valor. A recolha, processamento e partilha de dados
(dentro da organização e ao longo da cadeia
de valor, com fornecedores e clientes) tornam
possível novas abordagens, trazendo eficiência
e conhecimento às operações. Nestas inclui-se
a capacidade das operações serem controladas de forma mais autónoma, com menor intervenção humana, e com a capacidade de se
auto-ajustarem a alterações das condições
operacionais. Esta dimensão procura assim
aferir do desempenho das operações da organização e a forma como as mesmas podem ser
mais eficientes e inteligentes.

•

Produtos Inteligentes – Esta dimensão mede o nível de integração do produto final na
rede digital da empresa. Os produtos físicos
que estão equipados com capacidades de sensorização permitem a recolha de dados da sua
condição de utilização assim como das eficiências das operações a que estão sujeitos. Estes
produtos inteligentes tornam possível novos
serviços, através da comunicação entre clientes e fabricantes, por exemplo.

•

Serviços baseados em dados – Esta dimensão procura medir como a empresa está a
tirar partido dos dados de processo recolhidos
nas diferentes fases de produção e mesmo de
utilização, usando-os como base para novos
serviços.

•

Recursos humanos – As pessoas são sempre a força motriz da transformação digital.

Esta dimensão procura medir a vertente das
competências digitais na empresa.
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PARTE 2 - Maturidade Digital da Indústria

Conceito
A maturidade digital mede a capacidade das organizações sistematicamente se preparem para uma
adaptação consistente em resposta a mudanças induzidas pela digitalização [2], mantendo a capacidade de competirem de forma eficaz. Trata-se, portanto, de um processo contínuo e permanente de
adaptação, envolvendo não apenas a empresa, mas também a envolvente e as suas inter-relações,
fomentado pela crescente adoção de tecnologias digitais.
Assim sendo, a maturidade digital, é um estado dinâmico, fortemente influenciado pela capacidade
das organizações continuadamente se transformarem e adotarem as tecnologias de informação e comunicação, ou seja, o nível de maturidade está também relacionado com a capacidade de inovar e de
manter a vantagem competitiva face aos concorrentes.

Plataforma de maturidade
A ferramenta SHIFT TO 4.0, usada neste estudo, incorpora conceitos que permitem a maturidade atual das organizações face à adoção do paradigma da Indústria 4.0 (i4.0), onde os parâmetros são identificados empiricamente através de um inquérito às empresas. A ferramenta adota um modelo de avaliação do estado de maturidade i4.0, definindo critérios, através dos quais, as empresas são enquadradas em três classificações: “recém-chegadas”, “aprendizes” e “líderes”. Esta classificação é suportada
em seis dimensões que constituem a essência da i4.0: estratégia e organização, Infraestrutura inteligente, operações inteligentes, produtos inteligentes, serviços baseados em dados e recursos humanos.

Figura 1- Níveis de maturidade i4.0 usados no modelo da ferramenta SHIFT TO 4.0

NÍVEL 0 - A empresa não cumpre nenhum dos requisitos para a i4.0. Este nível é também atribuído às
empresas que indicaram desconhecimento ou irrelevância para a sua atividade da i4.0.
6
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NÍVEL 1 - A sua empresa está envolvida na i4.0
através de iniciativas piloto em vários departamentos e investimentos em pelo menos uma área.
Apenas alguns processos produtivos são suportados por sistemas TI, e a infraestrutura existente
dos equipamentos apenas satisfaz parcialmente as
integrações futuras e os requisitos de comunicações. A partilha de informação é limitada a algumas áreas internas à empresa. As soluções de segurança TI estão planeadas ou em fase de implementação. Neste ambiente, uma empresa com o
nível de iniciado, está a começar a dotar os seus
produtos com funcionalidades TIC. As competências necessárias para expandir a i4.0 estão apenas
em algumas áreas da empresa.
NÍVEL 2 - Uma empresa de nível intermédio incorpora a i4.0 na sua orientação estratégica, onde
está a desenvolver uma estratégia para implementar o conceito i4.0, assim como adotar um sistema
de indicadores adequado para avaliar o seu estado
de implementação. Estão a ser feitos investimentos consideráveis em diversas áreas, no âmbito
i4.0. Existe alguma recolha automática de dados
que são analisados até uma certa extensão. A infraestrutura dos equipamentos não satisfaz todos
os requisitos para uma futura expansão. A partilha
de informação da empresa está integrada até um
certo ponto, e os primeiros passos estão a ser dados para integrar a partilha de informação com os
parceiros de negócios. Soluções adequadas de segurança TI já estão em vigor e em expansão. Neste
ambiente, uma empresa com o nível de intermédio, está a começar a fornecer serviços baseados
em dados aos seus clientes. Em algumas áreas, os
colaboradores possuem as competências necessárias para expandir a i4.0.
NÍVEL 4 - Uma empresa com o nível de especialista já está a usar uma estratégia i4.0 e monitoriza-a
com indicadores apropriados. Os investimentos
estão a ser feitos em quase todas as áreas relevan-

tes, e o processo é apoiado pela gestão de tecnologia e inovação interdepartamental. Os sistemas
suportam a maioria dos processos de produção e
recolhem grandes quantidades de dados, que são
usados para a otimização de processos. Uma expansão adicional é possível, já que o equipamento
satisfaz os requisitos futuros de integração. A partilha de informação tanto interna como com parceiros de negócios está amplamente integrada no
sistema.

As soluções de segurança TI são usadas nas áreas
relevantes, sendo a TI escalonável por meio de
soluções baseadas na nuvem. Adicionalmente, está a começar a explorar o âmbito dos produtos
guiados autonomamente, assim como dos processos autoajustáveis. Os produtos apresentam funcionalidades adicionais baseadas em TIC que permitem a recolha de dados e a análise direcionada
durante a fase de utilização. Isso, por sua vez, suporta serviços baseados em dados, já em utilização pelos clientes e respondem por uma pequena
parcela das receitas. Os serviços baseados em dados apresentam integração direta entre o cliente e
o produtor. Na maioria das áreas relevantes, a empresa possui as competências necessárias e adequadas para atingir este grau de maturidade e expandir ainda mais a i4.0.
7
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NÍVEL 5 - Uma empresa no nível de executor de
topo já implementou a sua estratégia i4.0 e monitoriza regularmente o seu estado de implementação. Este é suportado por investimentos transversais a toda a empresa. A empresa estabeleceu
uma gestão da tecnologia e inovação geral e
abrangente. Implementou um suporte amplo ao
sistema TI na sua produção e recolhe automaticamente todos os dados relevantes. A infraestrutura
do equipamento satisfaz todos os requisitos de
integração e de comunicação do sistema. Isto, por
sua vez, fornece partilha de informação integradas ao sistema, tanto internas como com parceiros de negócios. Soluções abrangentes de segurança TI foram implementadas e as soluções baseadas na nuvem oferecem uma arquitetura de TI
flexível. Algumas áreas de produção já utilizam
produtos guiados autonomamente e processos
autoajustáveis. Os produtos apresentam extensas
funcionalidades adicionais baseadas em TIC, e os
dados recolhidos na fase de utilização são orientados para funções como desenvolvimento de produtos, manutenção remota e suporte a vendas.
Os serviços baseados em dados para os clientes já
representam uma parcela significativa das receitas. A empresa está integrada com o cliente. A
empresa possui o conhecimento interno necessário em todas as áreas críticas e pode avançar com
a i4.0.

Dimensões de análise
•
•
•
•
•
•

Estratégia e organização,
Fábrica inteligente,
Operações inteligentes,
Produtos inteligentes,
Serviços baseados em dados, e
Recursos humanos

Figura 2- Dimensões de analise usadas no modelo da ferramenta
SHIFT TO 4.0

Temas
Cada uma destas dimensões é, por sua vez, constituída por diversos temas que vão permitir uma análise
mais profunda da realidade das empresas em cada
uma dessas dimensões. O modelo apresenta um total de 18 temas para as 6 dimensões.

Como referido na Parte 1, o modelo da ferramenta SHIFT TO 4.0 baseia-se numa avaliação que incide em seis dimensões da Indústria 4.0, a partir da
qual é possível posicionar a empresa num de seis
níveis de maturidade i4.0 e alicerçar planos de
ação e de investimento para uma estratégia de
implementação, estruturada, integrada e coerente
com os objetivos desejados.
Figura 3- Dimensões e temas de analise usadas no modelo da
ferramenta SHIFT TO 4.0

8

Estudo, Diagnóstico de necessidades respeitantes à Indústria 4.0 nos setores tradicionais em Portugal

Modo de Cálculo:
A classificação final da maturidade é obtida através da média ponderada, da seguinte forma:
•
•
•
•

•
•

Estratégia e organização: 25%,
Fábrica inteligente: 14%,
Operações inteligentes: 10%,
Produtos inteligentes: 19%,
Serviços baseados em dados: 14% e
Recursos humanos: 18%.

O nível de maturidade de cada uma das dimensões é baseado na menor classificação obtida por
um ou mais temas dentro dessa dimensão. Por
seu lado, cada tema é classificado de acordo com
os requisitos mínimos pré-estabelecidos para esse
tema.

Figura 4- Modo de calculo no modelo da ferramenta SHIFT TO 4.0
Figura 5- Nível de maturidade no modelo da ferramenta SHIFT TO 4.0

Amostra
Em termos de foco industrial o estudo de Diagnóstico centrou-se nos setores da metalomecânica, têxtil,
mobiliário e calçado. O âmbito geográfico do estudo foi delimitado a um conjunto de Municípios, cobrindo parcialmente as regiões Norte e Centro (NUTS II). A tipologia de empresas alvo correspondia a PME
dos referidos setores industriais.
Através do acesso à ferramenta Sabi – ferramenta da Informa DB (Dun & Bradstreet) que agrega informação das IES “Informação Empresarial Simplificada” das empresas e que compila uma série de infor-
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mação financeira anual (entre outra), foi possível
definir um subconjunto de 121 empresas que
cumpriam os parâmetros geográfico, setorial e de
dimensão previamente estabelecidos.
Estas 121 empresas correspondem a empresas
com sede em 5 municípios - São João da Madeira,
Estarreja, Oliveira de Azeméis, Ovar e Santa Maria
da Feira - e com número de trabalhadores entre
50 e 250 – e, portanto, PME, de acordo como enquadramento estabelecido pelo IAPMEI. A escolha
dos referidos municípios permitiu enquadrar empresas na NUTT II Norte – São João da Madeira,
Oliveira de Azeméis e Santa Maria da Feira - e
NUT II Centro – Ovar e Estarreja – contribuindo
para uma análise que incorpora diversas especificidades regionais. Em termos setoriais, consideraram-se empresas que exerçam atividades inseridas em CAE ligadas ao Calçado, ao Têxtil, Mobiliário e Metalomecânica.

bre a plataforma SHIFT TO 4.0. Esta fase de contactos telefónicos alcançou 110 das empresas
(para algumas não se conseguiu identificar acesso
telefónico e noutras os números identificados estariam errados). Esta fase de comunicação direta
com as empresas, no sentido de as motivar a responder ao diagnóstico, alongou-se no tempo e
requereu muita persistência, com vários ciclos de
interação. Este trabalho de interação realizou-se
de julho a novembro, tendo conseguido, das 110
empresas trabalhadas, um total de 40 diagnósticos plenamente finalizados. Das restantes 70 que
não responderam ou não concluíram o diagnóstico, 30 explicitaram uma recusa, com base em várias razões, 34 acabaram por não responder e 6
iniciaram o diagnóstico, mas não foi possível terminar dentro do âmbito temporal do trabalho.

A dificuldade em obter a adesão de um maior número de empresas a este processo de diagnóstico
da maturidade quanto à transição digital pode ser
justificada por vários fatores, uns relacionados com
o processo, que acabou por evidenciar como principal limitação a dificuldade de acesso aos decisores,
e outros derivados da situação de pandemia que
acabou por levar muitas empresas a estarem focadas na recuperação da crise associada à mesma,
procurando retomar os contatos comerciais com os
clientes e em produzir, conforme referido em muitos dos telefonemas efetuados.

Maturidade Digital
Análise dos Resultados
As 121 empresas identificadas foram todas contactadas por correio eletrónico. Na sequência deste primeiro contacto, onde era explicado o contexto e o propósito do diagnóstico de maturidade
digital, passou-se para uma fase de contacto telefónico para reforçar a importância deste diagnóstico e tratar de agendamento para apoio remoto
ao preenchimento do respetivo questionário, so-

A análise macro aos relatórios de diagnóstico de
maturidade digital obtidos aponta para 35 empresas com uma classificação de Recém-Chegadas
(níveis 0 e 1), o que quer dizer que as empresas estão a começar a estar envolvidas no processo de
indústria 4.0, e 5 empresas com uma classificação
de Aprendizes (nível 2), empresas que já se encontram a desenvolver e a implementar uma estratégia
de indústria 4.0.
10
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Abrindo a classificação das 35 Recém-Chegadas,
estas dividem-se ainda em 16 Sem Competências e
19 Iniciadas.
Embora consideremos o número de diagnósticos
conseguidos abaixo do ideal, assumimos que os
mesmos já nos podem dar uma boa generalização
quanto ao nível de maturidade digital das empresas dos setores alvo deste trabalho.

Maturidade Digital – Detalhe
das Dimensões de Análise
Uma primeira análise do gráfico abaixo permite
constatar que a Dimensão “Operações Inteligentes”
é aquela onde se verifica em média um nível de maturidade mais acentuado, logo seguida da Dimensão
“Infraestruturas Inteligentes”.
Figura 6— Nível de Maturidade digital

Figura 7- Análise das repostas das empresas às seis dimensões que suportam o modelo da plataforma SHIFT TO 4.0
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No entanto, através da análise dos resultados foi
possível confirmar que as dimensões “Serviços
Baseados em Dados” e “Produto Inteligentes”
apresentaram valores inferiores no que concerne
à maturidade, o que coincide com a perceção empírica dos setores abrangidos. Nestes setores,
apesar de existirem alguns exemplos de produtos
inteligentes (roupa ou calçado dotados de sensores para a medição de sinais vitais ou de comportamento das pessoas, e superfícies sensorizadas
para suportar interação e/ou carregamento de
equipamentos móveis), estes são apenas um nicho.

A Dimensão Estratégia e Organização é composta
por três temas: a Estratégia, os Investimentos e a
Gestão de Inovação. Como verificado no gráfico acima o tema “Gestão de Inovação” tem a média mais
elevada e o tema Estratégia a média mais baixa.
Aqui verifica-se como um bom apontador a questão
da Gestão de Inovação, isto é, a aposta gradual das
empresas no sistema de gestão da tecnologia e da
inovação para as diferentes áreas da empresa.

Nesta análise das dimensões importa referir a
importância da divulgação e apresentação às empresas sobre o potencial impacto inovador desta
vertente de Produtos Inteligentes. Apresentando
funcionalidades das tecnologias de informação e
a mais-valia da análise de dados às empresas de
forma a captar a atenção das mesmas bem como
a mais-valia na cadeia de valor da empresa. A
questão dos recursos humanos é uma questão
relevante sendo importante a capacitação dos
mesmos ao longo do tempo.

De seguida apresenta-se uma análise da resposta
para cada uma das dimensões suportadas pelo
modelo da plataforma SHIFT TO 4.0.

Figura 9 - Análise das repostas das empresas à dimensão Infraestrutura Inteligente

A Dimensão Infraestrutura Inteligente é composta
por quatro temas: a Infraestrutura de equipamento,
os Modelos Digitais, os Dados e os Sistemas TI. A
infraestrutura de equipamentos é o tema mais frágil
desta dimensão. Por outro lado, as sub-dimensões
de Sistemas TI e de Modelos Digitais surgem já com
um nível médio de valorização, situação ainda mais
patente nas empresas posicionadas no nível 2 de
maturidade.

Figura 8 - Análise das repostas das empresas à dimensão Estratégia e Organização

Globalmente, e no que toca a esta dimensão, será
necessário as empresas ampliarem a recolha de
dados, verificarem lacunas ainda existentes, avalia12
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rem a relevância dos dados que estão a recolher e
evoluir progressivamente para todas as áreas da
empresa de forma a integrar todos os sistemas de
TI que suportam todos os processos da empresa.

verificar se está de acordo com requisitos atuais e
realizar revisões regulares.

Figura 11 - Análise das repostas das empresas dimensão à Produtos
Inteligentes

Figura 10 - Análise das repostas das empresas à dimensão Operações Inteligentes

A Dimensão Operações Inteligentes é composta
por quatro temas: a Partilha de informação, os
Processos Autónomos, a Segurança TI e a Cloud.
Esta é a dimensão com a média mais elevada nas
respostas globais obtidas. Este facto evidência já
uma preocupação e uma aposta numa maior inteligência das operações e um foco na integração
dos processos nas empresas.
A Cloud e a Segurança em TI são os temas com
média mais elevada. Contudo, é importante as
empresas perceberem se estão a tirar o maior partido da Cloud, para isso devem realizar revisões
regulares de forma a determinar se existem outras
oportunidades. A importância da Segurança nas
Tecnologias de Informação também está implícita
nas respostas das empresas, cada vez mais ouvimos falar dos ciberataques, contudo é relevante

A Dimensão Produtos Inteligentes é composta por
dois temas: as Funcionalidades TIC e Análise de Dados. Esta dimensão é a que tem uma avaliação global mais baixa. Contudo, empiricamente, os setores
enquadrados no âmbito do presente diagnóstico,
são setores onde a integração do produto final não
está na rede digital da empresa, ou seja, o produto
físico não está, na sua grande maioria, equipado
com capacidades de sensorização que permitam a
recolha de dados de utilização.

Figura 12 - Análise das repostas das empresas dimensão Serviços Baseados em Dados
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A Dimensão Serviços Baseados em Dados é composta por três temas: os Serviços Baseados em dados, a Fonte de Receita e o Nível de Utilização. Esta Dimensão permite aferir se a empresas está a
tirar partido dos dados recolhidos nas diferentes
fases de produção e mesmo de utilização, usandoos como base para novos serviços.

Verificamos que as respostas a esta dimensão têm
um nível médio de avaliação global muito baixo, o
que seria de esperar dado o reduzido resultado
obtido na análise efetuada à dimensão Produtos
Inteligentes. É recomendável que as empresas comecem por identificar áreas que consigam usar a
potencialidade dos dados, para criar novos serviços para os seus produtos.

A Dimensão Recursos Humanos é composta por dois
temas: Competências Existentes e Aquisição de
Competências. Esta dimensão é uma dimensão muito importante para a transformação digital, uma vez
que elas são a força motriz do processo.
Esta dimensão procura medir a vertente das competências digitais na empresa, numa forma global esta
dimensão está num nível médio de avaliação global.
É muito importante investir nas competências dos
colaboradores (em áreas como a infraestrutura TI,
tecnologia de automação, análise de dados, segurança de dados e comunicações, desenvolvimento e
aplicação de sistemas de apoio ou software colaborativo). A Identificação de áreas onde faltam as
competências, ou estas são inadequadas são essenciais para desenvolver um plano de ação a fim de
ultrapassar a limitação encontrada.
Os planos de formação devem contemplar várias
formas de aquisição e aumento de conhecimento,
como ações/seminários de formação, ações de
transferência de conhecimento, workshops, coaching, etc.

Figura 13 - Análise das repostas das empresas dimensão Recursos
Humanos
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Entrevistas aos Clusters setoriais
Complementarmente ao inquérito efetuado às empresas dos setores-alvo deste Diagnóstico, foram conduzidas três entrevistas aos responsáveis dos Clusters de Competitividade que abarcam os setores alvo de
análise, nomeadamente Cluster do Calçado e Moda, Cluster Têxtil: Tecnologia e Moda e ainda ao Cluster
mais transversal, Cluster PRODUTECH: Tecnologias de Produção.
Esta secção apresenta uma síntese destas entrevistas, onde se procurou obter a perceção dos responsáveis
técnicos desses Clusters, relativamente a aspetos como o conhecimento do conceito de I4.0, nível de preparação das empresas para o adotarem, motivações levam as empresas a introduzir soluções I4.0 e os
principais obstáculos à adoção do paradigma da I4.0.
Em relação ao conhecimento do conceito de Indústria 4.0, constatámos que o entendimento varia consoante o cluster em análise. No caso da PRODUTECH, que inclui empresas fornecedoras de soluções para a
operacionalização da I4.0, o conceito é plenamente dominado, atuando essas empresas como agentes da
transformação para I4.0 em vários setores industriais. Já para o Cluster do Calçado e para o Cluster Têxtil, a
perceção é que as empresas conhecem o conceito, embora o nível de conhecimento varie entre elas e é
naturalmente maior nas empresas com equipas de engenharia mais avançadas. A sua preocupação não é,
no entanto, se as empresas conhecem o conceito da I4.0, mas se conhecem as tecnologias que o suportam, e como são capazes, de as operacionalizar. Nesse sentido, têm centrado a sua intervenção no acompanhamento e divulgação das tecnologias que podem ter impacto no seu negócio e, nomeadamente, na
sua transformação digital, orientando-as quanto à sua operacionalização.
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Quanto ao nível de preparação do tecido empresarial para a adoção do conceito de I4.0, percecionam
que muitas empresas estão a traçar o caminho de digitalização. No entanto, da experiência obtida por
estes Clusters, é necessário envolver os fornecedores tecnológicos já estabelecidos de forma que garantam a disponibilização, de forma programática, dos dados produzidos pelas suas soluções. Além disso,
torna-se necessário que integrem novas capacidades nas suas soluções, por exemplo ao nível da aquisição de dados de processo usando IoT, ou seu o posterior processamento analítico, eventualmente com
recursos a inteligência artificial, de forma a tornar os sistemas produtivos mais autónomos e eficientes.
Por outro lado, a introdução de tecnologias I4.0 nas empresas, deve ser criteriosa.

Quando solicitados a identificarem exemplos
de soluções implementadas a preocupação
dos Clusters foi o realçar que a adoção de
tecnologias I4.0 pelas empresas deve ser
muito criteriosa, de modo a adotarem tecnologias adequadas aos seus objetivos de negócio. Estas devem permitir, por exemplo, o
controlo de produção em tempo real, como o
IIoT, a automatização das operações no chão
de fábrica ou o processamento analítico e a
visualização dos dados operacionais em
dashboards que possibilitam ganhos de curto
prazo no desempenho competitivo das empresas.
Esta abordagem à digitalização está já a ser
seguida por muitas empresas no setor Têxtil
e foi intensificada como consequência da
Pandemia, dado que, ao permitir o acesso
ubíquo às condições de operação do chão de
fábrica, facilitam o trabalho remoto, minimizando o impacto da Pandemia nas operações
destas empresas.
Já a introdução da robótica no chão de fábrica das empresas de confeção, é algo amplamente falado e que poderia mitigar a falta de
mão de obra em certas funções, mas que não
se vislumbra aplicável a curto prazo.
Outro exemplo da introdução de tecnologia I4.0 que tem evidenciado grandes vantagens, no caso de
empresas de confeção do setor Têxtil, e em particular naquelas que intervêm no desenho do produto, é
o Design Digital usando tecnologia 3D. Esta capacidade de desenho digital tridimensional das peças de
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roupa imprime maior eficiência ao processo produtivo, nomeadamente pela utilização de uma biblioteca
de tecidos e pelo teste dinâmico da peça de roupa “vestida” num manequim digital com os inerentes ganhos no processo e no time to market. Por outro lado, estas ferramentas digitais facilitam a integração na
cadeia de valor, permitindo, por um lado a integração do cliente no processo produtivo, nomeadamente
ao nível da validação remota dos protótipos (com este tipo de ferramenta os primeiros protótipos de uma
peça de vestuário são feitos de modo digital) e, por outro lado, a integração mais automatizada com a restante cadeia de produção.
Já no caso das empresas do setor Têxtil focadas na fabricação de tecido, um setor menos intensivo em
mão de obra, tem havido um maior investimento na digitalização do processo. Um dos exemplos é o investimento na criação de bibliotecas digitais dos tecidos que compõem a sua oferta, em linha com o que
acontece já há muitos anos com o BIM do setor da construção, o que permitirá uma mais simples integração na cadeia de valor, por exemplo, ao alimentarem as ferramentas de design digital usadas pela indústria da confeção situadas a jusante na cadeia. Esta inovação, no entanto, apresenta ainda problemas de
interoperabilidade decorrentes da falta de normalização, requerendo ainda investimento dos atores do
ecossistema de modo se atingir o estágio dos atuais BIM do setor da construção.

No que diz respeito à motivação que leva as empresas a operacionalizar novas tecnologias relacionadas
com o conceito de Indústria 4.0, e perante a questão se será o mercado o responsável por induzir a adoção da tecnologia, as respostas variam consoante as caraterísticas do setor industrial em causa. No caso
do setor do calçado, setor que destina cerca de 95% da produção à exportação, mas carteiras de clientes
de pequena dimensão que não procuram no fornecedor português economias de escala (essas obtêm-nas
nos mercados asiáticos), não é normalmente o cliente que induz esta mudança. entendimento perceção
empírica é que, neste setor, a motivação parte das pessoas, como resultado da contratação de recursos/
equipas com maior formação tecnológica ou na existência de gestores, muitas vezes filhos dos proprietários que, fruto de uma formação superior (nem sempre necessariamente tecnológica) estão atentos e
17
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abertos à inovação. Um outro fator motivador da inovação no setor do calçado é a concorrência. A inovação por parte de empresas concorrentes despoletam iniciativas similares noutras empresas do setor. Já
no caso do setor Têxtil a perceção é que existe uma forte influência da regulamentação e certificação relacionadas com a sustentabilidade ambiental, condicionarão a evolução do setor, em particular das empresas exportadoras, levando-as a adotarem tecnologias I4.0 que contribuam para uma maior eficiência
do processo produtivo. Uma outra forte motivação para a digitalização neste setor são as grandes empresas e as marcas que podem impulsionar ou mesmo impor às pequenas empresas a sua transformação no
caminho da I4.0.
Já em relação aos obstáculos à implementação da I4.0 nas empresas, as pessoas, tanto na vertente de
recursos técnicos como da gestão, são posicionadas em primeiro plano. Do mesmo modo que os recursos
humanos foram apontados como impulsionadores da inovação nas empresas que progridem na transformação digital, a ausência destes perfis nas empresas reflete-se no atraso na adoção de novas práticas de
I4.0. Existindo motivação para a transformação digital, uma dificuldade maior está na adaptação dos recursos humanos aos desafios da Indústria 4.0, nomeadamente ao nível falta de competências dos recursos humanos para implementarem as tecnologias e dominarem a sua utilização plena. Se a primeira dificuldade pode ser colmatada com o recurso a empresas consultoras/fornecedores tecnológicos, a segunda vertente requer processos de capacitação/formação específicos direcionados para os recursos próprios. Um outro obstáculo, é a falta de capacidade financeira para a concretização dos investimentos necessários para implementar os princípios da Indústria 4.0. Por exemplo, ao nível da digitalização do chão
de fábrica, não se trata apenas do custo de um novo software de controlo, mas também dos custos de
adaptação/integração do mesmo com as máquinas e sistemas já existentes.
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PARTE 3 - Capacidades-Chave para a Indústria 4.0
Indústria 4.0 - O conceito
Os processos de mecanização e automação passaram por diferentes etapas ao longo da história.
Hoje, fala-se da Indústria 4.0 (quarta revolução
industrial), que é caracterizada, essencialmente,
pela digitalização e integração dos processos de
produção e logísticos, mas também pela utilização
da Internet e de objetos inteligentes (máquinas e
produtos), conjugando os mundos físico e virtual
(sistemas ciberfísicos) e pela ampla adoção das
Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica [3].
O âmbito e o objetivo principal da i4.0 estão orientados para a implementação inteligente de redes ligando, em tempo-real, produtos, processos
e infraestruturas de forma a maximizar a flexibilidade e produtividade [4]. Estas redes digitais resultam da aplicação dos princípios dos sistemas
ciberfísicos, da Internet, de sistemas inteligentes e
de outras tecnologias com fortes capacidades de
interação entre homens e máquinas [5]. Este princípio faz com que se conectem equipamentos com
equipamentos e equipamentos com pessoas (quer
no âmbito do processo produtivo, quer na utilização dos produtos), não se restringindo à simples
automatização e robotização ou ao controlo eletrónico de processos e gestão. As máquinas que
integram o processo produtivo são convertidas
em equipamentos que detêm “consciência” e capacidade de aprendizagem autónomas, capazes
de melhorar o seu global (porque também dialogam com terceiros) e sua própria gestão da manutenção [6].
A indústria 4.0 inclui soluções digitais que dão resposta a necessidades de personalização crescente
dos produtos e serviços, com base no acesso e
tratamento de dados, facilitando a criação novas

cadeias de valor, novos modelos de negócio e novas tecnologias.
Neste contexto, a gestão do relacionamento com
clientes e a sua segmentação(CRM/Customer relationship management), o planeamento eficiente dos
recursos (ERP/ Enterprise Resource Planning) e o
sistema integrado de monitorização e controlo da
produção (MES/Manufacturing execution systems)
ganham peso decisivo.
A Indústria 4.0 induz novos modelos de negócios ou
plataformas de partilha de conhecimento, consubstanciados em práticas e modelos económicos apoiados em comunidades de utilizadores.

Transformação Digital e Indústria 4.0
A Indústria 4.0 pode ser vista como uma especialização para o domínio das empresas industriais do conceito mais genérico de Transformação Digital.
A Transformação Digital é hoje uma tendência global que está a alterar as nossas vidas, impactando
o modo como comunicamos, trabalhamos, fazemos negócios ou consumimos. Esta transformação
cria um enorme potencial para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, para criar novos e
disruptivos modelos de negócio e para o desenvolvimento mais eficiente dos negócios. Na vertente
empresarial, a transformação digital é um processo de mudança na arena digital de uma empresa.
É uma transição dos negócios tendo em vista a sua
eficácia no mundo digital. Além disso, trata-se de
mudar o modelo de negócios de uma organização
para criar novas oportunidades de negócios. Trata
-se de transformar os modelos de negócios existentes e migrá-los para modelos mais seguros, eficientes e de alto desempenho. Trata-se de evoluir
na digitalização em todas as vertentes das opera19
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ções de negócio. O sucesso na prossecução de um
tal movimento de transformação irá necessariamente depender da capacidade em envolver e alinhar os processos empresariais, as tecnologias e
as pessoas.
Esta Transformação Digital está hoje no topo das
prioridades dos executivos industriais, assumindo
neste contexto empresarial a designação de Indústria 4.0. Neste âmbito corresponde ao processo de digitalização de uma fábrica, suportado na
combinação de tecnologia de manufatura avançada, dispositivos inteligentes, dados e processamento analítico dos mesmos para impulsionar os
processos de manufatura. Esta dinâmica de sucesso assenta também num movimento consistente
de convergência entre o IT (Tecnologias de Informação) e o OT (Tecnologias de Operações) conducentes à materialização da visão de Smart Manufacturing ou da sua designação mais recente de
Indústria 4.0, que se tem tornado dominante.
Industrie 4.0 (Alemanha), Industrie du Futur
(França), Indústria 4.0 (Portugal), Industrial Internet (USA), acabam por ser diferentes designações
para um mesmo conceito que se está a tornar globalmente aceite: usar ferramentas digitais para
fazer coisas reais.

Indústria 4.0 – Fóruns Internacionais
À medida que a economia se torna mais digital e
interligada, o número de interfaces entre os atores
envolvidos aumenta. São necessários padrões/
standards que normalizem não só os aspetos técnicos, IT segurança, mas também o modo como o trabalho se organiza nesta sociedade digital. Torna-se
crítico envolver os stakeholders relevantes, decisores políticos, academia, indústria, sociedade e leválos a trabalhar em conjunto de modo a garantir o
sucesso da 4ª revolução industrial.
Dois grandes Fóruns dominam o panorama internacional no contexto da promoção da normalização
em torno da digitalização dos diferentes domínios
industriais: Plattform Industrie 4.0 e IIC – Industrial
IoT Consortium (inicialmente designado de Industrial Internet Consortium).
Plattform Industrie 4.0

Estabelecido em 2012 na Alemanha como pilar da
transformação digital na indústria, no caminho da 4ª
revolução industrial. Em estreita cooperação com
políticos, indústria, ciência, associações e sindicatos,
desenvolve linhas de ação e divulga casos de digitalização industrial tendo em vista tornar as soluções
da Indústria 4.0 mais conhecidas entre as empresas
e promover a sua implementação no mercado.
Industrial IoT Consortium (IIC)

Parceria Global entre Indústrias, Governos e Academia criada em 2014 pela AT&T, Cisco, General
Electric, IBM e Intel, e que conta atualmente com
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mais de 250 membros de 31 países. Tem como
objetivo promover o desenvolvimento, adoção e
uso alargado da interligação entre máquinas/
dispositivos, analítica inteligente e pessoas, em
contexto de trabalho – IoT Industrial.

Indústria 4.0 – Arquiteturas
Ambas as organizações desenvolveram arquiteturas de referência para integrar normas e padrões
existentes no âmbito da Indústria 4.0. Enquanto a
Plattform Industrie 4.0 se centra exclusivamente
na digitalização da cadeia de valor fabril: smart
factories, o Industrial IoT Consortium (IIC) tem um
âmbito mais alargado, cobrindo múltiplos domínios industriais

Figura 15 - Modelo de referência arquitetural para a Indústria 4.0 RAMI 4.0

RAMI 4.0 apresenta na forma de um mapa as 3 principais dimensões para a Indústria 4.0. Como modelo
de referência, o RAMI 4.0 procura assegurar que todos os atores envolvidos partilham uma mesma perspetiva e desenvolvem um entendimento comum sobre a problemática da Indústria 4.0, ainda que no
contexto mais focado da smart factory. É uma arquitetura orientada ao serviço que procura decompor
os processos industriais inerentemente complexos.
As três dimensões chave deste modelo são:
•

O Product Life Cycle que abarca a vida do produto deste a primeira ideia até ao seu abate,
baseada na norma industrial IEC 62890;

•

A estrutura de camadas vertical releva a dimensão TI (Tecnologias de Informação) associada ao modelo Indústria 4.0, tendo similitude
com o modelo OSI. As camadas ajudam a visualizar processos de negócios, descrições funcionais, mapeamento de dados, o comportamento da comunicação e a ligação aos recursos por
meio de uma camada de integração. Além dos
aspetos físicos, como componentes, máquinas,
sistemas ou cabos, a camada de recursos
(asset) também inclui dados do processo de
desenvolvimento.

Figura 14 - Âmbitos de foco entre o IIC e a Plattform Industrie 4.0

RAMI 4.0 / Reference Architecture Model Industrie
4.0
O modelo de referência RAMI 4.0, peça chave da iniciativa Plattform Industrie 4.0 e atualmente padrão
DIN SPEC 91345, foi desenvolvido pelo Deutsches
Institut Fur Normung E.V. (German National Standard) e finalizado em 04/01/2016. O RAMI 4.0 é préstandard (IEC/ISO).
•

A dimensão Hierarquia reflete os níveis hierárquicos no contexto de uma fábrica e têm
como referência a pirâmide de automação
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industrial (ISA-95), mas estendida a mais
dois níveis: o Produto e a Internet
(Connected World), que em muito refletem
o aspeto diferenciador da Indústria 4.0, face
à geração anterior, alavancada na conectividade, Internet e sistemas ciber-físicos.

O modelo RAMI 4.0 representa assim o mundo da
Indústria 4.0, onde pessoas, máquinas, equipamentos, sistemas logísticos e produtos comunicam e cooperam diretamente entre si. Os processos de produção e logística são integrados de forma inteligente entre os limites da empresa para
tornar a fabricação mais eficiente e flexível.

Industrial Internet Reference Architecture (IIRA)

devem estar cientes dos recursos genéricos do
sistema IIoT relevantes para fins comerciais. Funções adicionais devem ser fornecidas para habilitar as principais funções do sistema - as funções
transversais que lidam com conectividade, controle, análise e gestão de dados. Como qualquer
sistema complexo, existem comportamentos ou
propriedades emergentes resultantes das interações das partes. Essas propriedades emergentes
em todo o sistema são chamadas de características do sistema, incluindo aspetos como segurança, resiliência ou privacidade. O conceito de Confiabilidade (Trustworthiness) é também realçado
no diagrama, sendo baseada em um conjunto de
características desse sistema, incluindo segurança, proteção, resiliência, confiabilidade e privacidade.

O Industrial Internet Consortium desenvolveu a
sua arquitetura de referência [7]. Esta arquitetura
de referência deverá fornecer orientação, em todos os níveis, para arquitetos, líderes de negócios,
implementadores e utilizadores da IIoT para otimizar os seus esforços no estabelecimento de sistemas IIoT, consumando a convergência entre
Tecnologia de Operações (OT) e Tecnologia da
Informação (TI) para alcançar os benefícios económicos expectáveis com a implementação de
soluções IIoT.
A arquitetura de referência IIRA identifica e realça
as preocupações arquitetónicas mais importantes
comumente encontradas nos sistemas IIoT nos
setores industriais e classifica-as em 4 pontos de
vista, nomeadamente: Negócio, Utilização, Funcional e Implementação.
A título ilustrativo e dada a sua relevância apresentamos detalhes adicionais sobre as vertentes
funcional e de implementação da IIRA.
Os domínios funcionais estão relacionados com as
principais funções do sistema que geralmente suportam usos genéricos da IoT Industrial (IIoT) e

Figura 16- Domínios Funcionais, Caraterísticas de Sistema e Funções
Transversais

O ponto de vista da implementação diz respeito à
representação técnica de um sistema IIoT contemplando as tecnologias e componentes de sistema
necessários para implementar as atividades e fun-
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ções prescritas pelos pontos de vista de utilização e funcional.
A IIRA adota como principal referência de suporte à implementação o padrão de arquitetura de 3 camadas,
compreendendo as camadas de edge, plataforma e enterprise. Estas camadas desempenham papéis específicos no processamento dos fluxos de dados e fluxos de controlo associados à utilização do sistema IIoT em
causa, sendo ainda ligados por 3 níveis de redes: proximidade, acesso e serviço.
A figura seguinte apresenta o mapeamento dos domínios funcionais nesta arquitetura de implementação
baseada nas referidos 3 camadas.

Figura 17 - Mapeamento entre a arquitetura de 3 camadas e os domínios funcionais

Indústria 4.0 - a perspetiva tecnológica
A Indústria 4.0 tira partido de um contexto tecnológico favorável, que se desenvolveu pela combinação de
um conjunto de tecnologias que se têm vindo a tornar ubíquas nos últimos anos, em que se realça o crescente poder computacional, associado à disponibilidade de hardware IT genérico que baixam significativamente os custos de acesso à computação e memória, à ubiquidade do acesso Internet global com soluções
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específicas para as necessidades IoT e ainda a disponibilidade de algoritmos capazes de processar os
grandes volumes de dados intrinsecamente ligados aos processo de digitalização.

Figura 18- Indústria 4.0 – um contexto tecnológico favorável

Do ponto de vista técnico, a Indústria 4.0 pode ser descrita como a crescente digitalização e automação
do ambiente fabril, bem como a criação de uma cadeia de valor digital para permitir a comunicação entre produtos e seu ambiente e parceiros de negócios. A tecnologia digital avançada já vem sendo usada
na fabricação, mas com a realização do conceito de Indústria 4.0, levará à transformação da produção,
levando a uma maior eficiência e à mudança das relações tradicionalmente existentes no ambiente de
produção entre fornecedores, produtores e clientes - assim como entre humanos e máquinas. Nove tendências tecnológicas formam os alicerces da Indústria 4.0.

Figura 19 - Indústria 4.0: - As nove tendências tecnológicas (Adaptado de [8])
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As principais tecnologias da Indústria 4.0 permitem o acesso a informação em tempo real, ajudando as organizações a compreender padrões de
consumidores, a melhorar a customização dos
seus produtos e a possibilidade de rapidamente
ajustar prioridades, e monitorar e controlar o desempenho.
Existe um leque variado de tecnologias disruptivas, de seguida apresentam-se algumas tecnologias que as empresas dos setores alvo deste estudo podem utilizar:

IoT – Internet of Things
Mencionada pela primeira vez por Kevin Ashton,
em 1999, a IoT é um conceito que descreve a nova internet. Segundo o Centro Nacional de Cibersegurança, a IoT compreende todos os aparelhos
e objetos que se encontram habilitados a estarem
permanentemente ligados à Internet e que são
capazes de se identificar na rede e de comunicar
entre si. Os dispositivos IoT têm capacidade de
recolher um elevado número de informação sobre
o que os rodeia, com ou sem o envolvimento ativo de seres humanos. As aplicações industriais da
IoT incluem o uso de sensores para monitorizar
continuamente processos e assegurar a manutenção em tempo real e até mesmo preventiva, reduzindo assim os custos e permitindo melhorias dos
padrões de segurança e qualidade. O número de
dispositivos IoT que estão em uso a nível global
são agora mais de 7 mil milhões (este número exclui smartphones, tablets, computadores ou telefones fixos). O número de dispositivos IoT é esperado crescer muito, pelo que em 2025 deveremos
contar com 22 mil milhões de dispositivos IoT. O
mercado global da IoT era, em 2018, de 151 mil
milhões de dólares e espera-se que em 2025 este
valor seja já de 1567 mil milhões de dólares, segundo a International Solid Waste Association
(ISWA).

Realidade Aumentada
Interação entre o ambiente físico e virtual através de
uma tecnologia de visualização, câmara, sensores de
movimento e interface do utilizador. Um potencial
alvo de aplicação da Realidade Aumentada é o setor
terciário. A aplicação da Realidade Aumentada para
fins de manutenção pode ajudar a conectar o cliente
ao especialista, sem a necessidade de se deslocarem
fisicamente. Através desta abordagem, a Realidade
Aumentada também permite oportunidades económicas para pequenas empresas, designadamente
start-ups, que desejam vender os seus produtos/
serviços em todo o mundo, mas que não conseguem
ou não têm capacidade financeira para estabelecer
uma rede de serviços global.

Inteligência Artificial & Machine Learning
A Inteligência Artificial (AI) é um subcampo da ciência da computação e seu objetivo é permitir que os
computadores executem tarefas que normalmente
requerem inteligência humana, como reconhecimento de fala, perceção visual, tomada de decisão
ou tradução de linguagem. A Machine Learning é
uma das tecnologias integradas no contexto mais
alargado de Inteligência Artificial que se baseia no
uso de dados e algoritmos de autoaprendizagem para aumentar a automação e a eficiência produtiva.
Esta tecnologia permite que agora sejam criadas
aplicações que anteriormente as máquinas não eram
capazes de executar, como a análise de dados preditiva, em que os dados são utilizados para gerar insights que vão suportar a tomada de decisão. Esta
tecnologia, oferece por isso, capacidades que permitirão novos modelos de negócios de longo prazo.
Neste sentido, a AI pode auxiliar diversos serviços
por meio de ferramentas e sistemas para otimizar as
operações de forma autónoma.
Uma das principais vantagens da utilização da AI é
a capacidade que esta tecnologia tem de aprender
com a experiência, recolher quantidades enormes
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de dados e, através destes, intuir relações e conexões que muitas vezes os humanos não são capazes de detetar, chegando a conclusões e fornecendo recomendações mais apropriadas.

Big Data

É um termo frequentemente usado para descrever
conjuntos de dados caracterizados por grandes
volumes de informação, de grande variedade, processados a alta velocidade e para os quais o uso de
ferramentas analíticas avançadas é necessário para
o seu processamento e transformação em informação útil, permitindo identificar padrões, tendências
e relações. Com a utilização de Big Data é possível
planear e controlar em simultâneo as operações de
fabricação em unidades de produção extremamente complexas. Além disso, esta tecnologia pode ser
aplicada no apoio à promoção da sustentabilidade,
por exemplo, através da produção de estatísticas
relevantes que permitam a tomada de decisões
mais informadas, tanto a nível económico como
ambiental ou social.
A recolha e o uso destes dados podem contribuir
para:
•

entender melhor as operações do negócio e
fornecer avaliações de desempenho mais
completas;

•

transformar a organização de uma postura
reativa para uma postura mais pró-ativa, no
que diz respeito à tomada de decisão no negócio, através do uso de análises preditivas;

•

melhorar o atendimento ao cliente por meio
da utilização dados para construir uma base
de conhecimento mais coerente e, assim, um
melhor entendimento das necessidades do
cliente;

•

otimizar infraestruturas, modelos de negócios e sistemas de produtos/serviços.

Fabricação Aditiva
A fabricação aditiva, por vezes designada de Impressão 3D, inclui um grupo de tecnologias complementares que em conjunto permitem a prototipagem de
produtos e, também, de peças de reposição e mesmo de peças finais em impressão 3D. Estas tecnologias, através da prototipagem rápida, permitem que
peças e protótipos sejam produzidos rapidamente,
em comparação com as técnicas mais tradicionais.
Em 2017, a indústria global de 3D estava avaliada
em 7,3 mil milhões de dólares, tendo crescido consideravelmente ao longo dos anos. Em 2020, era esperado que ultrapassasse os 21 mil milhões de dólares [9].

Automação e Robótica
A Automatização e Robótica materializam-se em
processos pelos quais as máquinas ou sistemas são
capazes de executar tarefas sozinhos, integrando
normalmente tecnologia de Inteligência Artificial. Os
robôs são usados para executar trabalhos de alto
risco que antes eram executados pelos humanos.
Estas tecnologias são de especial relevância para os
automatismos industriais e potenciam a precisão e a
produtividade, contribuindo assim para fábricas
muito mais eficientes. É também de destacar que
podemos distinguir 3 diferentes modelos de automatização: fixa, programável e flexível.

Cloud Computing
Serviço virtual onde os dados são armazenados numa plataforma acessível através da internet, com
acesso omnipresente e com capacidade flexível às
necessidades do cliente. Os serviços de Cloud Computing são um dos fatores favoráveis à redução dos
custos proporcionada pelas tecnologias digitais. Entregam uma flexibilidade ímpar às empresas e permitem dimensionar o investimento à escala da empresa, através de soluções pagas on demand e/ou
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pagas por utilização.

Blockchain

de operações digitais, estes ecossistemas apresentam grandes oportunidades de criação de valor.


O ecossistema das Soluções para Clientes: neste grupo, também chamado de camada de valor para o cliente, as empresas apresentam os
melhores produtos e serviços diferenciados
que elas conseguem oferecer aos clientes ou
consumidores. Neste contexto as empresas
trabalham a personalização, funcionalidades/
capacidades diferenciadoras, melhoramentos
na logística, modelos criativos para melhorarem a receita, design e aplicações inovadoras.
O estudo da PwC [10] realça que os Digital
Champions são os que melhor conseguem
transformar o conhecimento sobre necessidades do cliente em soluções atrativas que agregam valor para o cliente por meio de uma combinação única, mas ajustável de produtos
(analógicos, aumentados ou digitais) e respetivos serviços complementares. A utilização de
plataformas comerciais omnicanal para suporte das vendas e do marketing ou mesmo de
plataformas mais especializadas para oferta de
produtos e serviços altamente individualizados,
é um aspeto fundamental para liderar e criar
valor neste mundo em que a interação com o
cliente é cada vez mais digital.



O ecossistema das Operações: este grupo
abrange as atividades físicas e os fluxos que
apoiam o ecossistema de Soluções para Cliente. Tal pode incluir o desenvolvimento de produto, planeamento, aquisição de matériaprima, fabricação, armazenamento, logística e
serviços. Neste ecossistema é trabalhada a melhoria do desempenho das operações da organização e a forma como as mesmas podem ser
mais eficientes e inteligentes. A Indústria 4.0
possibilita a integração de todos os componentes e sistemas dentro da empresa e destes com
o exterior, ao longo da cadeia de valor. Quais-

Tecnologia para encriptar dados. Assenta em bases de dados distribuídas e ledgers em blocos que
são armazenados num grande número de máquinas, de forma que qualquer alteração que seja
feita na base de dados seja registada permanentemente. Permite uma maior a segurança, adequando a transmissão de informação entre os
agentes da cadeia.

Indústria 4.0 – Ecossistemas críticos
Consideramos pertinente trazer para este relatório os resultados do estudo” Strategy & Global
Digital Operations Study 2018 - Digital Champions” [10] levado a cabo pela PWC. Nesse estudo, e com base na entrevista de mais de 1.100
executivos de empresas industriais de todo o
mundo, procurou-se captar as respetivas visões
sobre o tema das operações digitais e Indústria
4.0.
O estudo conclui que as empresas com melhor
desempenho na adoção de operações digitais e
que evidenciam práticas que lhes permitem ultrapassar os concorrentes (que o estudo categoriza
como Digital Champions) são aquelas que se destacam por gerir e integrar quatro ecossistemas
críticos - Soluções para Clientes, Operações, Tecnologia e Pessoas.
Cada um destes ecossistemas representa uma
série de parceiros, fornecedores, produtos e serviços, funcionários, consultores externos, fábricas,
acordos de subcontratação, entidades do sistema
científico e tecnológico e clientes. Para essas empresas que melhor se posicionam nesta adoção
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quer parceiros externos que façam parte das operações de uma empresa, incluindo fabricantes contratados, parceiros de logística e entidades do sistema científico e tecnológico, fazem parte deste
ecossistema.


O ecossistema da Tecnologia: este é um ecossistema de capacitação tecnológica, abrangendo a arquitetura e interfaces dos sistemas TI, bem como tecnologias digitais, e promove e apoia melhorias
nos outros ecossistemas, nomeadamente nos Ecossistemas de soluções para clientes, operações e
pessoas. Inclui tecnologias essenciais para a Indústria 4.0, como inteligência artificial, Impressão 3D,
Internet das Coisas Industrial (IIoT) e sensores, realidade aumentada e virtual, e a adoção de sistemas robóticos.



O ecossistema das Pessoas: esta camada agrega os domínios das competências organizacionais e
cultura. O estudo da PWC [10] concluiu que na maioria das empresas analisadas, mesmo no caso
daquelas que se posicionam como Digital Champions, existe uma falta de visão, estratégia e cultura
para apoiar transformação digital. Este ecossistema abrange as capacidades (skills), mentalidade e
comportamento, relacionamentos e fontes de skills, bem como o desenvolvimento do percurso profissional necessário para apoiar a transformação digital nas empresas.

Figura 20 - Os quatro Ecossistemas Críticos

Uma vez realçada a importâncias destes quatro ecossistemas, o estudo da PwC identifica que nem todos os Campeões Digitais são igualmente adeptos de cada um dos ecossistemas. Por exemplo, alguns
têm uma cultura digital relativamente madura, enquanto outros integraram mais adequadamente par28
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ceiros externos nos seus processos de desenvolvimento de produtos e serviços e estratégias de entrada no mercado. Outros ainda são melhores na
implementação de uma cadeia de valor totalmente transparente e integrada.
Mas globalmente, o estudo conclui que as empresas mais avançadas digitalmente, os Digital Champions, são aquelas que se distinguem por aplicarem as suas energias e capacidades em todos os
quatro ecossistemas, criando um ambiente organizacional que tira o melhor partido das oportunidades oferecidas pela digitalização. Estas empresas alinham a sua organização em torno de uma
estratégia geral clara e coerente composta por
uma proposta de valor e capacidades diferenciadoras. Os ecossistemas são a base dessas capacidades: a fonte de vantagem para organização.
Os resultados deste estudo, nomeadamente ao
nível da importância estratégica de trabalhar estes quatro ecossistemas, deve servir de farol para
todas as empresas que progridem na transformação digital, e nomeadamente para as empresas de
manufatura focadas na adoção dos princípios da
Indústria 4.0. Por outro lado, o estudo constata
que apenas 10% deste universo alargado de empresas de diferentes geografias mundiais pode
reivindicar a categorização de Digital Champion, o
que realça que as empresas devem estar preparadas para um caminho exigente que irá requerer a
sua atenção permanente.

lo IMPULS desenvolvido pela VDMA [1], que relevam os desafios chave que devem ser trabalhados
pelas empresas no seu caminho para a adoção em
pleno do conceito de Indústria 4.0.

Estratégia e Organização
A Indústria 4.0, enquanto processo de transformação digital de uma organização, não se limita a um
processo de adoção ou adaptação de novas tecnologias, mas requer sobretudo o ato de balancear a visão e pensamento estratégico da gestão com a capacidade evidenciada pela organização para inovar
e executar/implementar novos processos e sistemas.
Através desta dimensão as PME podem:
•

Avaliar capacidade de liderança para a transformação digital.
Fomentar o diálogo entre responsáveis de negócio e da tecnologia.
Identificar áreas de liderança que necessitam
de ser reforçadas e aperfeiçoadas.
Identificar as iniciativas estratégicas ao nível
da indústria 4.0.
Identificar e medir os investimentos efetuados
e planeados em tecnologia i4.0.
Avaliar a forma como a organização gere o
conhecimento e em especial a forma como
é feita a gestão da tecnologia e da inovação.

•
•
•
•

•

Indústria 4.0 - CapacidadesChave
A Indústria 4.0 nas empresas, e em particular nas
PMEs, implica uma transformação não só tecnológica, transformação essa que pode ser estruturada em 6 dimensões, tomando como base o mode29
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Fábrica Inteligente
Esta é uma dimensão fundamentalmente tecnológica e centrada no chão de fábrica, que ajuda a
medir a dinâmica nas empresas do ecossistema
tecnológico acima descrito. Uma fábrica inteligente é um ambiente automatizado, no qual os
sistemas de produção e logísticos têm a capacidade de se auto-organizarem do modo o mais autónomo possível. Neste ambiente toma relevo a
presença e articulação das tecnologias essenciais
para a Indústria 4.0, como a Internet das Coisas
Industrial (IIoT) e sensorização, processamento
analítico dos dados, inteligência artificial, Impressão 3D, realidade aumentada e virtual ou sistemas
robóticos. Esta é a dimensão que melhor reflete o
modo como está a ser materializado o modelo
RAMI 4.0 numa empresa, nomeadamente como é
que os processos de produção e logística estão a
ser integrados de forma inteligente de modo a
contribuírem para uma fabricação mais eficiente e
flexível.
Através desta dimensão as PME podem:
•

•

•

Avaliar as funcionalidades de automação da
infraestrutura de chão de fábrica da empresa.
Avaliar o nível de digitalização presente nomeadamente em termos de fontes de dados
e de acesso remoto e programático aos
mesmos.
Identificar os sistemas IT e OT utilizados e a
capacidade de interoperação remota com
os mesmos para acesso aos dados gerados
nos processos produtivos e logísticos.

Operações Inteligentes
Esta dimensão refere-se ao desempenho das operações da organização e à forma como as mesmas
podem ser mais eficientes e inteligentes. A Indústria 4.0 possibilita a integração de todos os componentes e sistemas dentro da empresa e destes com
o exterior, ao longo da cadeia de valor. Esta dimen-

são procura assim medir o nível de integração dos
processos que impactam as operações produtivas:
integração horizontal medindo a integração dos
processos no chão de fábrica e com processos relacionados em entidades externas na cadeia de valor; integração vertical medindo o nível de coordenação e integração entre todas as unidades de negócio e processos na empresa ou, em outras palavras, medir o nível de convergência da tecnologia
de operações (OT) no nível de produção com a tecnologia da informação (TI) no nível empresarial.
Com essa integração, os dados fluem entre e são
disponibilizados para todas as unidades de negócios.
Através desta dimensão as PME podem:
•

Avaliar o nível de integração vertical e horizontal na cadeia de Valor.
Que áreas operacionais disponibilizam já informação que possa ser integrada centralmente;
e desta informação qual flui já para clientes e/
ou fornecedores ao longo da cadeia de valor.
Avaliar o nível de adoção de processos de controlo autónomo; e se alguns destes processos
têm capacidade de se reajustarem, em tempo
útil, a alterações das condições operacionais.
Avaliar o modo de organização da área de TI
na empresa, o nível de segurança da informação ou o nível de utilização de serviços na
Cloud.

•

•

•

Produtos Inteligentes
A capacitação dos Produto (enquanto o resultado
último dos processos produtivos) com funcionalidades TIC, em particular por via de sensorização,
processamento embebido e interfaces de comunicação, refletem o aspeto diferenciador da Indústria 4.0 face à geração anterior. Esta dimensão
procura assim aferir o nível de integração do produto final na rede digital da empresa. Os produtos
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físicos que estão equipados com capacidades de
sensorização permitem a recolha de dados da sua
condição de utilização assim como das eficiências
das operações a que estão sujeitos. Estes produtos
inteligentes tornam possível novos serviços, através da comunicação entre clientes e fabricantes.
Esta dimensão permite às PME medirem:
•
•
•

O nível de integração de funcionalidades TIC
nos seus produtos finais;
Se é efetuada a recolha e análise dos dados
gerados na fase de utilização do produto;
Qual a utilização dada aos dados recolhidos
(caso o sejam);

Esta é, no entanto, uma dimensão que não esperamos ver muito desenvolvida em setores mais tradicionais, como os setores alvo deste estudo. Este
tipo de funcionalidade é caraterística de alguns
setores mais tecnológicos, em que um exemplo
paradigmático é o da sensorização dos motores
dos aviões comerciais, permitindo assim a sua mo-

nitorização permanente alimentando os processos
de manutenção e mesmo de engenharia. Nos setores mais tradicionais esta dimensão pode ser vista
como uma oportunidade de inovação, de que são
exemplo alguns produtos mais de nicho, como é o
caso de têxteis técnicos sensorizados para recolha
de parâmetros fisiológicos (como o batimento cardíaco), ou o calçado sensorizado, por exemplo para integração em soluções de exoesqueletos para
uso laboral.

Serviços Baseados em dados
Dados assumem-se hoje como o proverbial novo
petróleo, como a força vital da fábrica digital, devendo assim ser protegidos, tratados e valorizados
como o fariam com qualquer outro ativo de negocio. Na verdade, se olharmos mais em detalhe para
alguns dos principais aspetos do modelo de arquitetura de referência RAMI 4.0, como a dimensão
de Product Life Cycle and Value Stream, constatamos de imediato que se trata de dados, desde a
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aquisição inicial e provisionamento de dados durante o estágio de desenvolvimento fluindo de seguida para todos os outros estágios ao longo do
ciclo de vida do produto, até ao seu de abate. Obviamente, quando falamos de dados, referimo-nos
a dados acionáveis que levam a informações, conhecimento, insights e qualquer outra forma de
inteligência baseada em dados e analítica onde a
inteligência artificial entra em cena como importante ferramenta, que permitem vários objetivos.

Naturalmente, mesmo em alguns setores tradicionais, como por exemplo o Calçado, existem casos
de sucesso relevantes relacionados com a adoção
de Tecnologias de Informação e Comunicação ao
longo da cadeia de valor e, claramente, no processo produtivo, o que permitiu o seu reconhecimento como caso de sucesso. Importa, neste caso em
particular, reforçar a emergência desta transformação em face da pressão de fabricantes do Extremo Oriente.

Esta dimensão procura medir como a empresa está
a tirar partido dos dados de processo recolhidos
nas diferentes fases de produção, de utilização e
mesmo de relacionamento com o cliente, usandoos como base para novos serviços.

O mais recente relatório sobre o futuro do emprego do World Economic Forum [11], reforça como
principais barreiras à adoção das novas tecnologias no mercado de trabalho o défice de competências dos recursos humanos, a falta de capacidade para atrair e reter talento, a falta de competências na liderança e a dificuldade em percecionar as
oportunidades. Na sequência de relatórios anteriores, conclui que as competências mais importantes nos próximos 5 anos estão relacionadas com o
pensamento analítico e a inovação, a aprendizagem ativa e as estratégias de aprendizagem, a resolução de problemas complexos, o pensamento
crítico e analítico e a criatividade, originalidade e
iniciativa. No entanto, a utilização de tecnologia e
o seu desenho e programação encontram-se no
top 8 das competências mais importantes.

Através desta dimensão as PMES podem:
•

•

•

Identificar a disponibilização de oferta de serviços com base nos dados recolhidos nas fases de produção e utilização;
Aferir o impacto que os novos serviços baseados em dados estão a ter nas receitas da
empresa;
Medir o nível de utilização já conseguido para com os dados recolhidos pela empresa.

Recursos Humanos
Tal como em anteriores ciclos de transformação na
indústria, a indústria tem vindo a introduzir tecnologia, criando assim pressão sobre os recursos humanos. Historicamente, a cada ciclo de grande
transformação (as ditas revoluções industriais) o
número de postos de trabalho criados tende a ultrapassar aqueles que são destruídos. No entanto,
verifica-se que o desvio entre as competências
existentes nos recursos humanos na indústria em
Portugal e, em particular, nas PME dos setores tradicionais é significativo, uma vez que em alguns
casos a introdução de tecnologias de informação e
comunicação no processo produtivo é extremamente débil.

Em relação à evolução do trabalho no setor da indústria, um estudo da Deloitte [12] considera como relevantes 3 tópicos:
•

Colocar os humanos na equação, reformando os métodos e processos de trabalho, reciclando as competências dos trabalhadores e
reorganizando a organização para tirar maior
partido da utilização da tecnologia, não apenas para reduzir os custos ou eliminar tarefas rotineiras, mas para aumentar a criação
de valor para os clientes e para dar maior
importância e significado ao trabalho das
pessoas;
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•

•

Alargar as competências digitais e as soft
skills, uma vez que a progressiva automatização do trabalho irá substituir as pessoas
em tarefas rotineiras, criando espaço para
valorizar as competências mais associadas
com o ser humano, nomeadamente na área
da criatividade, não esquecendo a importância de dominar as competências digitais que
são já (também fruto da aceleração da adoção de tecnologias de informação e comunicação durante a pandemia COVID-19) uma
ferramenta de trabalho essencial;
Tirar mais partido das ferramentas digitais,
complementarmente à automatização, à
utilização de robots e de inteligência artificial, as tecnologias de informação e comunicação definitivamente têm um papel preponderante no trabalho em áreas como a
comunicação e a produtividade.

âmbito da Indústria 4.0 [13] onde destaca a necessidade de alinhamento entre os planos das Pessoas, da Organização e da Tecnologia e estabelece
quatro princípios orientadores:
•

O trabalho no contexto da Indústria 4.0 é
caracterizado por uma maior autonomia e
participação da força de trabalho no processo de mudança e pela preservação e reforço
da capacidade de aprender e agir da força
dos trabalhadores.

•

As empresas ágeis reagem de forma flexível
e direta às exigências da transformação digital. As novas formas de trabalho e a cultura
de aprendizagem apoiam os trabalhadores
para lidarem com sucesso com os desafios e
dinâmicas da Indústria 4.0.

•

A participação dos empregados e dos seus
representantes contribuem para uma maior
criação de valor, para a inovação e para o
progresso económico das empresas. As parcerias entre empregadores e empregados
nas empresas promovem a empregabilida-

Ainda em relação aos Recursos Humanos, no âmbito da Plattform Industrie 4.0, a Alemanha publicou uma carta para o trabalho e a formação no
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•

de e a segurança no emprego.



Tecnólogo de Têxteis

As novas tecnologias têm impacto na competitiva e inovadora aplicação da indústria
4.0 e devem ser usadas de forma social, ambiental e economicamente sustentável, salvaguardando também a segurança e a saúde
laboral.



Técnico de Automação e Textrónica



Técnico de Produção de Calçado



Técnico de Qualidade



Técnico de Acabamento de Têxteis



Técnico de Acabamento de Curtumes



Gestor de Cadeia de Abastecimento (Dados)/
Gestor de Ciclo de Vida de Produtos



Analista de Processos e Produção



Especialista em Sustentabilidade



Especialista em Importação e Exportação



Profissional de Marketing Digital

A adoção do paradigma da Indústria 4.0, como
qualquer outra mudança, deve partir de um desígnio estratégico (a definir pela liderança) e passar
por um plano de implementação que facilite uma
transição suave, tirando partido de estratégias
que permitam o efetivo envolvimento e empoderamento das pessoas e a obtenção de benefícios
rápidos (ou uma rápida perceção dos erros, evitando custos desnecessários). Esta transição poderá passar pela implementação de metodologias
ágeis de desenvolvimento de produtos/serviços
como Design Thinking, Lean Startup ou Agile Management.
Em termos sectoriais, e de acordo com o projeto
Skills4Smart TLCF 2030 [14], financiado pelo Erasmus+, as principais profissões para o setor dos
têxteis, curtumes, calçado e moda são as seguintes:


Designer de moda



Designer têxtil



Analista de tendências de mercado e de produtos



Designer CAD e 3D



Técnico de Laboratório de I&D



Operador de Máquinas de impressão Digital
(inclui impressão 3D)



Operador de sistema de corte automático a
laser



Tecnólogo de Vestuário



Tecnólogo de Curtumes

Como se pode concluir dos perfis profissionais
apresentados, quer as competências digitais, quer
as criativas são dominantes na procura de competências, sendo transversal a utilização de ferramentas digitais numa parte substancial dos perfis
profissionaisTambém o projeto Skills4AM, igualmente financiado pelo Erasmus+, no seu relatório Skills Strategy
Roadmap 2021 [15], enfatiza competências digitais tais como Análise de Dados Digitais
(Inteligência Artificial, Machine Learning), Gestão
de Dados Digitais (Big Data, Estatística), Capacidade de pensar em 3D, Cibersegurança e Programação.


Não deixar o processo de transformação para a I4.0 apenas no departamento informático. Este é um processo estratégico transversal à empresa e deve ser assumido, ou pelo
menos deve envolver quem tem poder de
decisão estratégica.



Necessidade de encarar a transformação digital numa perspetiva estratégica, suportada
na prévia discussão e delineamento de
um roadmap de transformação suficiente35
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PARTE 4 - Recomendações

mente holístico que identifique as prioridades e os necessários projetos de investimento a implementar do ponto de vista do curto, médio e longo prazos. Se tal não ocorrer,
as empresas podem facilmente enveredar
pela implementação oportunista de soluções que têm o risco de se tornarem incompatíveis entre si, dificultando e aumentando
os custos da evolução para a Indústria 4.0.

rar a 100%...A realidade é que com certeza vão
sempre existir problemas, incompatibilidades
algures, mas não devem ser impeditivos da
empresa encarar as transformações necessárias, nomeadamente ao nível de uma mais plena digitalização e integração das suas cadeias
de valor horizontal e vertical.


Capacidade das empresas em arriscarem na
experimentação de soluções tecnológicas I4.0
ainda em fase de protótipo, não plenamente
fechadas como produto; A ter sucesso poderão adiantar-se face à concorrência e mesmo
influenciar a solução tecnológica alinhando-a
com os seus requisitos. Este é um caso em que
o conceito dos Polos de Inovação Digital em
processo de lançamento, poderão ajudar as
empresas.



Importância das empresas interagirem com os
Clusters setoriais que podem ajudar na orientação para a adopção de processos de transformação, nomeadamente na vertente da introdução de novas tecnologias.




As empresas devem acompanhar a evolução e inovação tecnológica: definir uma estrutura, ou uma pessoa, para acompanhar a
evolução tecnológica e verificar a importância da mesma para a empresa (as tecnologias adotadas devem ser adequadas ao negócio da empresa



Participação em feiras tecnológicas e eventos de demonstração para observarem e
discutirem com fornecedores e com outras
empresas as ofertas tecnológicas existentes
e o modo como os mesmos podem ser integrados na sua empresa;





Munir-se das pessoas corretas para implementar
essas
tecnologias
(não
só fornecedores, mas também recursos técnicos internos);
Promover programas de Formação-Ação, especialmente dirigidos a quadros dirigentes/
sócios-gerentes, com formação curta em sala
de aula e apoio de consultoria para implementação de projetos de transformação.

A visão Europeia
Antes de nos focarmos no conjunto dos temas
que consideramos mais relevantes e impactantes
no horizonte temporal da próxima década, para as
empresas enquadradas neste estudo, empresas

de tipologia PME pertencentes a setores tradicionais como o Têxtil, Calçado, Mobiliário e Metalomecânica, entendemos ser importante perspeti-



Não aguardar que componentes chave da ges- var em primeiro lugar o posicionamento e os detão de operações, como o ERP, estejam a ope-
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PARTE 5 - Conclusões: Os próximos 10 anos
safios da indústria de manufatura europeia em ge-

desenvolver processos circulares que reutilizem, reci-

ral para o mesmo período temporal, 2020-2030.

clem recursos naturais, reduzam o desperdício e o

Um primeiro tema que entendemos relevante in-

impacto ambiental.

cluir como ponto de partida para esta análise mais

Resiliência: refere-se à necessidade de desenvolver

prospetiva é o conceito emergente de Indústria 5.0

um maior grau de robustez na produção industrial,

[16] . Este novo conceito, que tem na sua génese

capacitando-a contra interrupções e certificando-se

preocupações fundamentalmente societais, daí

de que pode fornecer e apoiar infraestruturas críticas

também ser referido como Sociedade 5.0, não de-

em tempos de crise, sejam mudanças geopolíticas ou

ve ser entendido como uma continuação cronoló-

crises naturais.

gica de, ou uma alternativa para o paradigma atual

Numa vertente mais operativa, para o que vamos

da Indústria 4.0. Deve sim ser encarado como uma

recorrer ao relatório Manufuture Vision 2030: Com-

visão de futuro, uma forma de enquadrar como os

petitive, Sustainable And Resilient European Manu-

europeus, a indústria e as tendências e necessida-

facturing, produzido pela plataforma europeia (ETP)

des sociais emergentes coexistirão. Como tal, In-

ManuFUTURE.

dústria 5.0 complementa e estende as características marcantes da Indústria 4.0, dando relevo a aspetos que constituirão fatores decisivos para inserir a indústria na futura sociedade europeia; esses
fatores não são apenas econômicos ou tecnológicos por natureza, mas também têm importantes
dimensões ambientais e sociais.

A visão preconizada é assim de uma indústria com

Enquanto potência industrial, a Europa é ainda o
maior exportador mundial de produtos manufaturados, mas a tendência é decrescente desde há
mais de duas décadas, o que realça a urgência de
uma visão e de uma ação claras para a manufatura
europeia na próxima década. Este cenário evidencia a crescente importância do triângulo entre ciência, tecnologia e inovação, área em que a euro-

um propósito recentrado e ampliado, indo para

pa claramente necessita de um impulso significati-

além da produção de bens e serviços com fins lu-

vo, sob pena de ver paulatinamente reduzida a

crativos. Este propósito mais ampla abarca três

sua posição nestes âmbitos e no desenvolvimento

elementos nucleares:

económico que este triângulo virtuoso, quando

Centralização no ser humano: em vez de tomar a tec- adequadamente trabalhado, promete proporcionologia emergente como ponto de partida e focar no nar nos médio e longo prazos.
seu potencial para aumentar a eficiência, uma abor- A plataforma europeia ManuFUTURE [17] identifidagem centrada no ser humano na indústria coloca ca as 4 grandes tendências que impactam o futuro
as necessidades e interesses humanos no centro do da manufatura europeia, nomeadamente:
processo de produção;
•
a política e ambiental, com os desafios da
Sustentabilidade: Para que a indústria respeite as
incerteza política em termos globais associafronteiras do planeta, ela deve ser sustentável. Deve

dos aos desafios que advêm das alterações
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climáticas e da escassez de recursos natu-

•

uma rede de base regional de empresas especializadas, incluindo PMEs, trazendo valor às
suas bases sociais regionais, tendo em vista
alcançar mercados globais nas suas áreas e
consumidores específicos, e alinhada com os
princípios da Especialização Regional Inteligente,
uma terceira rede de âmbito local, satisfazendo as necessidades do crescente número de
consumidores urbanos mais perto destes e,
finalmente,
uma rede dinâmica de produtos e serviços
específicos, virtualizada oferecida em plataformas globais.

rais;
•

•

•

a área económica, caracterizada pela competição cada vez maior e pelas oportunidades dos novos modelos de negócio trazidos
pela quarta revolução industrial;
a área social, com os problemas demográficos decorrentes do incremento da urbanização da população e do seu envelhecimento, associados a uma nova consciência
ambiental por parte dos consumidores e a
mudanças nos padrões de consumo, que
originarão novas formas de organização do
trabalho e exigirão outro tipo de competências pessoais e profissionais à população; e, finalmente,
a área da tecnologia, com o seu progresso
associado, com a disponibilização global do
conhecimento e com a maior complexidade, versatilidade e personalização dos produtos manufaturados.

A Europa tem, neste contexto, um conjunto de
desafios e oportunidades de desenvolvimento
que, nesta visão da ManuFUTURE, se constituem
em redes de criação de valor que as empresas
podem configurar ou mesmo combinar para atingir diferentes mercados alvo ou linhas de produto. Nesta visão, só com estas redes se podem ultrapassar os desafios colocados pela moderna
produção industrial, que tem de ser centrada no
consumidor, tem de introduzir inteligência nos
processos para os tornar mais eficientes, tem de
ter as pessoas no centro da automatização e que
tem de conceber produtos cada vez mais complexos que têm que ser fabricados de formas cada vez mais simples, tudo isto com uma cultura
ambientalmente responsável e em economia circular, onde as parcerias para a criação das novas
e necessárias competências são fundamentais a
uma indústria que pretende manter a sua relevância social.

•

•

A visão da plataforma ManuFUTURE para 2030 é a de
uma europa globalmente competitiva, adaptável, tecnologicamente forte, capaz de criar valor para assegurar ao
seu crescimento sustentável e o bem-estar social das
suas comunidades. A estratégia preconizada pela plataforma assenta na promoção da liderança europeia no
desenvolvimento tecnológico de base, na aplicação dos
novos modelos de negócio trazidos pela transformação
digital, na capacidade de compreender e dominar a
complexidade dos produtos, dos processos e dos sistemas, criando um ecossistema de inovação que permita o
desenvolvimento adaptável, robusto e sustentável.

A vertente tecnológica
A expectativa para os próximos 10 anos é que os
conceitos e tecnologias 4.0 serão amplamente
adotados pelas empresas. Em 2030, o posicionamento competitivo das empresas de manufatura, e em especial daquelas que atuam em mercados globais, estará diretamente dependente do
seu alto desempenho e nível tecnológico, focando processos de produção sem defeito, sem
atraso, sem surpresa e sem desperdício.

O referido relatório [16] apresenta, assim, quatro A liderança em tecnologia garantirá a diferenciaredes para a criação de valor:
ção de longo prazo e o sucesso no mercado. Um
•
uma rede global de fornecimento, integrada e
conjunto de tecnologias tornam-se especialmende grande capacidade produtiva e logística,
38

Estudo, Diagnóstico de necessidades respeitantes à Indústria 4.0 nos setores tradicionais em Portugal

te críticas derivado do seu potencial impacto em
diferentes setores e cadeias de valor ao longo da
próxima década:
•

•

•

Tecnologias Avançadas de Manufatura
(Smart manufacturing - uso intensivo dos
dados gerados por via da integração dos sistemas de informação com os sistemas de
operação, Manufatura aditiva, Realidade
virtual, Internet das Coisas, Cloud e edge
computing). As empresas de manufatura
têm de evoluir os seus modelos de negócio,
garantir a ligação transparente dos seus produtos utilizando tecnologias digitais e ter o
cliente no centro da sua atuação. As tecnologias avançadas de manufatura têm um papel especial no universo atual das tecnologias críticas (KET – Key Enabling Technologies) dado serem necessárias para produzir
ou facilitar o uso de outras tecnologias críticas (nanotecnologias, materiais avançados,
biotecnologia, etc.). Atuam também como
plataforma integradora de muitas outras
tecnologias críticas, atuais ou que surgirão
no futuro próximo.
Materiais avançados e Nanotecnologia,
apresentam um impacto potencial em diversos domínios, incluindo a economia circular,
e podem ser importantes fatores de diferenciação e competitividade.
Inteligência artificial a par com a Cibersegurança e Conectividade, tecnologias que
emergem da digitalização, posicionam-se
com particular relevância. A Inteligência artificial vai potenciar níveis crescentes de automação. A expectativa é que a Inteligência
artificial será amplamente adotada, apoiando o design de produto, as operações, a tomada de decisão e interação com o cliente.
As Fábricas deverão adaptar-se e tornar-se
resilientes a mudanças previstas e imprevistas no mercado e na tecnologia. Por seu lado a Cibersegurança será fundamental para

garantir a colaboração e interação global
num mundo conectado e digital.
Micro e Nanoeletrónica e a Fotónica vão permitir o desenvolvimento de produtos avançados e
inovadores bem como de processos de manufatura, em especial em áreas como a funcionalização e a miniaturização.
Por último uma vertente tecnológica mais particular, mas que tem vindo a ganhar terreno, as
Tecnologias de Ciências da Vida, com contribuições relevantes em áreas como captação e consumo de energia, impacto ambiental, novos
materiais e eficiência de processos.

•

•

A vertente ecológica
A Comissão Europeia adotou o novo Plano de Ação
para a Economia Circular (CEAP) [17] em março de
2020. É um dos principais alicerces do European Green Deal [18], a nova agenda da Europa para o crescimento sustentável. Esta agenda inclui uma nova política de “produtos sustentáveis” para apoiar a conceção circular de todos os produtos com base numa
metodologia e princípios comum, dando prioridade à
redução e ao reaproveitamento de materiais antes
de reciclá-los.
O surgimento de políticas consistentes e quadros
legislativos específicos, como os atrás referidos, a
par da disponibilização de soluções tecnológicas e
de uma mudança global nas preferências, no comportamento e consciência ambiental do consumidor, serão fatores chave na promoção e ampla implementação da economia circular pelas empresas.
As empresas de manufatura deverão ter a preocupação de integrar estes requisitos ecológicos na
sua estratégia de indústria 4.0, garantindo a sua
contribuição para a criação de valor responsável e
a ampliação dos múltiplos ciclos de vida dos seus
produtos por meio de design, fabricação, uso e ser-

39

Estudo, Diagnóstico de necessidades respeitantes à Indústria 4.0 nos setores tradicionais em Portugal

viço, reciclagem, renovação, reutilização e remanufactura.

A vertente da capacitação dos
recursos humanos
Os avanços tecnológicos estão a impactar rapidamente na fronteira que separa as tarefas feitas pelos humanos daquelas que são desempenhadas
por máquinas e algoritmos. O equilíbrio entre estes diferentes tipo de tarefas, tarefas de alto valor
agregado e tarefas repetitivas realizadas por máquinas com alta rapidez, precisão e segurança, leva
ao aumento da quantidade e qualidade dos empregos na indústria e serviços relacionados.
Esta combinação virtuosa está a ser designada por
HUMANOfatura, dando assim ênfase à relevância
dos recursos humanos na nova era da automação.
A expectativa é que esta será a combinação vencedora para processos altamente automatizados e
robotizados, mas capazes de fornecer flexibilidade
e adaptabilidade aos novos requisitos do cliente.

libertará os trabalhadores das tarefas de processamento de dados e pesquisa de informação, ao mesmo tempo que incrementará o suporte a tarefas de
maior valor acrescentado tais como as que envolvam
avaliação e tomada de decisão.

Mudança no paradigma da produtividade do trabalho
As alterações introduzidas pelo uso das novas tecnologias terão o potencial de expandir a produtividade
do trabalho através das indústrias e alterar o eixo da
concorrência entre as empresas de um foco na redução de custos por via da automatização do trabalho,
para a capacidade de tirar partido das novas tecnologias enquanto ferramentas para complementar e
melhorar a componente de trabalho humano.

É assim fundamental que as empresas entendam
os desafios e estabeleçam as estratégias para capacitar a sua força de trabalho de modo a tirar o
melhor partido desta 4ª revolução Industrial. Para
enfrentar com sucesso estes desafios, as emprePrevê-se que os próximos anos sejam o palco de
sas terão que reconhecer e investir nos seus regrandes transformações nos mercados de trabalho
cursos humanos como um ativo valioso, em vez
a nível global. Vai ser de crucial importância que os
de vê-los como um passivo potencial. Soluções
empresários e responsáveis pelos processos proreais exigirão que estratégias proativas de gestão
dutivos garantam a melhor perceção do potencial
de talentos sejam implantadas pelas empresas,
das novas tecnologias na criação bem como na
juntamente com diálogo profundo e sustentado e
disrupção do emprego e na melhoria da qualidade
colaboração com governos e entidades formatie produtividade do trabalho desempenhado pelos
vas. Os trabalhadores nas áreas que estão a enempregados atuais. Neste âmbito realçamos estas
frentar reduções mais significativas de emprego
duas vertentes que devem merecer a melhor atendevem ser requalificados para poderem transitar
ção das empresas:
para empregos viáveis. Os esforços destinados a
preencher as lacunas de competências devem ser
Augmentation dos empregos existentes por via da suportados num entendimento sólido da base de
competências atual das indústrias, no caso contecnologia
creto do conjunto de indústrias tradicionais do
Ao longo dos próximos anos, à medida que a
têxtil, metalomecânica e calçado nacionais e dos
“technology augmentation” se torna comum como
seus requisitos de mudança. Antecipar e se presuplemento e complemento do trabalho humano,
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parar para as necessidades futuras de competências será um aspeto fundamental no sucesso da
indústria da região.

pessoas, na transformação digital das empresas e na digitalização do Estado), e
o Plano de Recuperação e Resiliência - PRR
(resposta aos graves impactos da pandemia e
que se propõe contribuir para assegurar o crescimento sustentável de longo prazo e responder aos desafios da transição para uma sociedade mais ecológica e digital).



A vertente da política industrial
nacional
Reconhecendo o papel da digitalização e das tecnologias digitais na promoção da competitividade
e na valorização do conhecimento, Portugal tem
avançado com algumas propostas políticas relevantes, que deverão influenciar o processo de
transformação digital do estado e a estratégia de
inovação industrial nacional ao longo da próxima
década. Desde logo, a Estratégia para a Inovação
e Modernização do Estado e da Administração
Pública 2020-2023 (uma estratégia portuguesa
para a transformação digital da administração pública); a INCoDe.2030 (uma iniciativa nacional para as competências digitais, que também atua como Coligação Nacional para a Criação de Competências e Emprego na Área Digital; a Estratégia
Nacional de Inteligência Artificial 2030 (que pretende colocar Portugal no grupo cimeiro da
«Educação em IA para todos» e a Estratégica Nacional de Computação Avançada 2030 (que visa,
entre outros objetivos, expandir a ciberinfraestrutura e melhorar competências em computação avançada) [19].

Programa Indústria 4.0

O Programa Indústria 4.0 constitui-se como uma
alavanca para o cumprimento do objetivo de uma
década de convergência sustentada com a União
Europeia, inscrito na Estratégia Nacional para o
Horizonte 2030. Este programa teve início em 2017
estando atualmente na sua Fase II - “Capacitar
i4.0”, em que se estima a mobilização de investimentos públicos e privados no valor de 600 milhões de euros, com o propósito de atingir melhorias, quer ao nível da utilização do talento já disponível por parte das PME, quer ao nível da formação
de recursos humanos em competências digitais,
estimando-se a necessidade de requalificar e formar 200.000 pessoas ao longo do programa. A expectativa é que esta linha de financiamento apoie
a evolução para a Indústria 4.0 através de oferta
formativa de nível 4 e 5, com metodologias formativas adaptadas à realidade do dia-a-dia das PMEs
(ex: disseminação de learning factories, blended
Adicionalmente a estas propostas de política de
learning) e por meio de mecanismos de atracão e
inovação, realçamos três iniciativas adicionais foretenção de quadros de gestão e técnicos para os
cadas explicitamente na política industrial e que
sectores industriais. A fase seguinte e última deste
entendemos de particular importância para apoiaprograma será a Fase 3 - “Assimilar – Integração de
rem a adoção e/ou o desenvolvimento dos contecnologias i4.0” – onde se pretende, em última
ceitos de Indústria 4.0 por parte das empresas
análise, promover a experimentação i4.0, generalialvo deste estudo de maturidade digital, nomeazando a integração de conceitos i4.0 desde a estradamente:
tégia ao modelo operativo das PME. Esta fase irá

o Programa Indústria 4.0 (para promover a di- desenvolver e tirar partido de um novo instrumengitalização das empresas),
to - Digital Innovation Hubs, que se deverão confi
o Plano de Ação para a Transição Digital - gurar como one-stop-shops de apoio à transição
PATD (que se foca na capacitação digital das
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i4.0 das PME, no desenvolvimento de ecossistemas colaborativos e no suporte à integração das
cadeias de valor das PME, nomeadamente, através da participação nas principais plataformas de
comércio de bens e serviços.

Plano de Ação para a Transição Digital
O Plano de Ação para a Transição Digital (PATD)
reflete a estratégia definida pelo Governo para a
transição de Portugal para um país mais digital e,
consequentemente, mais competitivo e mais fortalecido a nível internacional. Esta visão estratégica está materializada numa estrutura que contempla três principais pilares de atuação, bem
como uma dimensão adicional de catalisação que
cria as condições de base a uma acelerada digitalização do país: Pilar I - Capacitação e inclusão digital das pessoas; Pilar II - Transformação digital do
tecido empresarial; Pilar III - Digitalização do Estado e Catalisação da transição digital de Portugal.

inserindo-se no quadro da resposta europeia e alinhando-se com a prioridade europeia conferida às
transições climática e digital. O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) reúne uma visão estratégica,
reformas e investimentos estruturantes a implementar - 026, de forma a promover uma recuperação transformativa, duradoura, justa, sustentável e
inclusiva e evoluir para um país mais sustentável e
mais digital.

O PRR apresenta 3 dimensões estruturantes: Resiliência, Transição Climática e Transição Digital,
que por sua vez se desenvolvem em nove roteiros para a retoma do crescimento sustentável e
inclusivo (3 em cada umas das dimensões). É ao
nível dos roteiros associados com a Transição
Digital que se relevam as reformas que devem
merecer a maior atenção por parte das empresas alvo deste estudo. Em particular realçamos a
componente C16: Empresas 4.0. Esta componente, dirigida especificamente ao reforço de digitalização das empresas, tem como objetivo recuDeste plano, é o referido Pilar II - Transformação perar o atraso relativamente ao processo de
digital do tecido empresarial, que apresenta as transição digital, permitindo o acesso ao conhemedidas que podem influenciar mais diretamente cimento e aos meios tecnológicos digitais que
a estratégia de adoção dos princípios da indústria promovem: a modernização do trabalho e dos
4.0 por parte das empresas alvo deste estudo. processos de produção; a desmaterialização dos
Das medidas presentes neste pilar realçamos o fluxos de trabalho; a mitigação dos défices de
Programa de Capacitação Digital de PMEs do Inte- competências na utilização das tecnologias digirior, focado na reconversão e fixação de trabalha- tais; abranger de forma equilibrada mulheres e
dores no interior do país em profissionais da área homens; a incorporação de ferramentas e metode TICE (Tecnologias de Informação, Comunicação dologias de teletrabalho; a criação de novos cae Eletrónica) e a medida destinada à dinamização nais digitais de comercialização de produtos e
de uma rede nacional de Digital Innovation Hubs serviços, a adoção de uma cultura de experimenque terão como missão apoiarem as PME a adota- tação e inovação, o reforço do ecossistema de
rem tecnologias digitais promovendo a inovação e empreendedorismo nacional e a incorporação de
tecnologias disruptivas nas suas propostas de
transição digital dos seus processos de negócio.
valor das empresas. Três linhas de investimento
são contempladas nesta componente: TD-C16i01: Capacitação Digital das Empresas (100 M€),
Plano de Recuperação e Resiliência
TD-C16-i02: Transição Digital das Empresas (450
O Plano de Resiliência e Recuperação (PRR) nacional
M€), TD-C16-i03: Catalisação da Transição Digital
orienta-se pelas estratégias e políticas nacionais,
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das Empresas (100 M€).

DIH – Digital Innovation Hubs
Realçamos este novo instrumento que corresponde à operacionalização da medida nº8 incluída no Pilar II - Transformação digital do tecido
empresarial do Plano de Ação para a Transição
Digital (PATD) acima referido.
Os Digital Innovation Hubs, também denominados como Polos de Inovação Digital, são redes
colaborativas que incluem centros de competências digitais específicas, com o objetivo de disseminação e adoção de tecnologias digitais avançadas por parte das empresas, em especial, PME,
via desenvolvimento, teste e experimentação
dessas mesmas tecnologias. O objetivo será a criação de uma rede nacional de Digital Innovation
Hubs em ligação com os clusters de competitividade e centros de interface tecnológico reconhecidos, rede essa que deverá estar interligada com
a rede europeia de hubs a dinamizar pela Comissão Europeia no âmbito do programa Digital Europe.
No âmbito da medida nº8 acima referida, foram
apresentadas as diferentes candidaturas a DIH
em concurso que encerrou em fevereiro de 2021.
Resultado desta fase foram reconhecidos 11 Polos de Inovação Digital que deverão integrar a
rede nacional; 10 desses Polos foram também
designados oficialmente para concorrerem à rede
europeia de EDIH.

a)

Experimentação e teste de tecnologias digitais
na fase prévia à decisão de investimento;

b)

Qualificação e formação em competências digitais;

c)

Apoio na procura de financiamento para investimento em tecnologias digitais;

d)

Atuação como facilitador, juntando indústria,
empresas e entidades da Administração Pública que necessitem de adotar novas soluções
tecnológicas, com empresas, nomeadamente
start-ups e PME, que já disponham de soluções digitais prontas para o mercado.

Do conjunto de DIHs reconhecidos, realçamos os
seguintes que entendemos serem de maior interesse para as empresas alvo deste estudo, nomeadamente:
•

PRODUTECH DIH

•

DIH 4 Global Automotive

•

DIH CONNECT5

•

PTCentroDIH

•

DIGI4FASHION

Ainda que este processo esteja ainda dependente
da conclusão de alguns passos processuais, a expectativa é que os DIHs da rede nacional estejam
operacionais no início de 2022, devendo desenvolver a sua missão ao longo de 7 anos.
Os DIH deverão ser um importante instrumento no
apoio à transformação digital das empresas, disponibilizando, pelo menos, o seguinte leque de serviços:
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