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Industry 4.0 – Conceitos, Definições (1)

 Automação e partilha de dados nas tecnologias industriais. Inclui sistemas
ciber-físicos, a internet das coisas e cloud computing;

 Cria a “fábrica inteligente”. Nas suas estruturas modulares, os sistemas ciber-
físicos monitorizam processos físicos, criam uma cópia virtual do mundo físico
e tomam decisões descentralizadas. Com a internet das coisas os sistemas
ciber-físicos comunicam e cooperam entre si e com humanos, em tempo real e
através da internet dos serviços, os serviços internos e interorganizacionais são
oferecidos e utilizados por todos os humanos da cadeia de valor;

 Permite um processo sistémico e global que incorpora:

 Digitalização e integração, horizontal e vertical, em toda a cadeia de valor;

 Digitalização da oferta de produtos e serviços;

 Modelos digitais de negócio e de acesso aos clientes.
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Industry 4.0 – Conceitos, Definições (2)

 Análise de dados e confiança no digital são as suas bases fundamentais;

 Uma fábrica ou um sistema será considerado como Industry 4.0 se incluir:

 Interoperabilidade – máquinas, dispositivos, sensores e pessoas estão interligados e
comunicam entre si;

 Transparência de Informação – os sistemas criam uma cópia virtual do mundo físico,
através de dados provenientes de sensores, de modo a centralizarem a informação;

 Assistência Técnica/Robotização – capacidade dos sistemas para suportarem as
tomadas de decisão e resolução de problemas pelos humanos e para auxiliarem os
humanos em tarefas de difícil ou perigosa execução para estes;

 Decisão Descentralizada – capacidade dos sistemas ciber-físicos para tomarem
decisões próprias simples e tornarem-se cada vez mais autónomos.

Luís Todo Bom

Industry 4.0 – Conceitos, Definições (3)

 Sistemas e unidades de produção integrados que geram uma convergência
digital entre a indústria, o negócio, e os processos e funções internas da
organização. Introduz o conceito de “sistema ciber-físico” para se diferenciar
do processo anterior de automação electrónica;

 Termo colectivo para tecnologias e conceitos na cadeia de valor da
organização. Baseado no conceito de Sistema Ciber-Físico, a Internet das Coisas
e a Internet dos Serviços facilita a visão da Fábrica Inteligente. Nos sistemas
modulares desta fábrica inteligente, os sistemas ciber-físicos monitorizam os
processos físicos, criam uma cópia virtual do mundo físico e tomam decisões
descentralizadas. Sobre a Internet das Coisas os sistemas ciber-físicos
comunicam entre si e com os humanos, em tempo real. Através da Internet dos
Serviços, são oferecidos e utilizados serviços, internos e multiorganizacionais,
por todos os elementos da cadeia de valor.
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Industry 4.0 – As Dimensões da Inovação
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“Outputs”

Dimensões

Processos
de Suporte

Inovação Comercial

Produtos
ou Serviços Posicionamento Processos

Modelo 
de Negócios 
(Paradigma)

Gestão 
de processos de Inovação

Processos
de desenvolvimento
de novos Produtos

Industry 4.0 – Inovação Incremental Vs Radical
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Industry 4.0 – A Inovação nos Clusters Tradicionais e 
nos Clusters Tecnológicos
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 Inovação Incremental, Tecnologias
sustentáveis.

 Adopção das melhores Tecnologias
disponíveis.

 Inovação nos produtos, processos e
posicionamento.

 Utilização das TICs directamente nos
processos empresariais.

 Aquisição das tecnologias verticais.

 Inovação Radical, Tecnologias 
sustentáveis e Disruptivas.

 Desenvolvimento de novas tecnologias.

 Inovação nos produtos, processos, 
posicionamento e paradigma.

 Utilização das TICs nos processos de 
inovação radical.

 Desenvolvimento das tecnologias 
verticais.

Clusters Tradicionais Clusters Tecnológicos

Industry 4.0 – Princípios da Inovação (Tecnologia) 
Disruptiva
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 As Empresas dependem dos clientes e dos investidores para a obtenção
dos recursos (suporta a teoria da dependência dos recursos de
Pfeffer&Salancik);

 Os pequenos mercados não resolvem as necessidades de crescimento
das grandes empresas (As Tecnologias disruptivas são melhor geridas
em empresas cuja dimensão é compatível com o mercado-alvo);

 Mercados que não existem não podem ser analisados (Não é possível
usar técnicas de planeamento e de marketing das tecnologias
sustentáveis em contextos disruptivos);

 A oferta de tecnologia pode não ser igual à procura do mercado. (As
tecnologias disruptivas após a fase de arranque tornam-se muito
rapidamente as tecnologias mais competitivas para a grande maioria
dos consumidores).
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Industry 4.0 – Curva de Adopção das Novas 
Tecnologias
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Industry 4.0 – Conhecimento Tácito e Explícito
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 Conhecimento da Experiência

 Conhecimento Simultâneo

 Conhecimento Prático e Holístico

 Conhecimento da Racionalidade

 Conhecimento Sequencial

 Conhecimento Teórico

Conhecimento Tácito 
(Subjectivo)

Conhecimento Explícito 
(Objectivo)
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Industry 4.0 – Tecnologias de Suporte (1)
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 A designação Industry 4.0 refere a combinação de várias inovações intensas
em Tecnologia Digital, que chegam agora à maturidade, que permitem
transformar profundamente o Sector Energético e Industrial:

 Robótica avançada e Inteligência Artificial;

 Realidade aumentada/Utilizável pelos humanos;

 Sensores sofisticados e inteligentes;

 Cloud Computing;

 Captura e análise de Big Data e algoritmos avançados;

 Detecção de fraude e autenticação;

 Fabricação digital (impressoras 3D);

 Interfaces homem-máquina avançados;

Industry 4.0 – Tecnologias de Suporte (2)
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 Novos modelos de software para marketing. Interacção multilevel com
clientes;

 Smartphones e outros dispositivos móveis;

 A Internet das Coisas;

 Tecnologias de Detecção e de Localização;

 Plataformas que usam algoritmos para direccionar veículos a motor
(ferramentas de navegação, aplicações de partilha de condução, serviços de
entrega e veículos autónomos);

 Integração de todos estes elementos numa cadeia de valor global
interoperável partilhada por várias empresas em vários países.
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Industry 4.0 – Fluxos de Conhecimento e Informação 
para Produtos e Serviços de Alto Valor Acrescentado
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Industry 4.0 – Plataformas Tecnológicas Espanholas

Luís Todo Bom

 Fabricação avançada;

 Nano Medicina;

 Energia nuclear de fusão;

 Fotónica;

 Sectores industriais tradicionais;

 Vinho;

 Ferrovia;

 Automação e Mobilidade;

 Biotecnologia;

 Construção;

 Embalagem e Vidro;

 Inovação sanitária;

 Biomassa;

 Materiais avançados – Nanomateriais;

 Química sustentável;

 Ambiente;

 CO2;

 Turismo;

 Electrónica, TICs;

 Redes eléctricas;

 Energia solar de concentração;

 Industria da cerâmica;

 Aço;

 Logística integral;

 Medicamentos inovadores;

 Biotecnologia vegetal;

 Domótica e Cidades Inteligentes;

 Eficiência energética;

 Geotermia;

 Estradas;

 Agricultura e Pesca;

 Protecção da Costa, Meio Marítimo;

 Saúde animal;

 Saúde e bem-estar;

 Hidrogénio;

 Alimentos para a vida.



15/06/2017

8

Industry 4.0 – Áreas de Investigação no Reino Unido
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 Áreas de Investigação (111):

 Viver com alterações do ambiente (10);

 Tecnologia quântica (2);

 Tecnologias da saúde (39);

 Incertezas globais (38);

 Economia digital (20);

 Fábrica do futuro (56);

 Energia (45).

 Bases do Conhecimento:

 Matemática (27);

 Engenharia (51);

 Física e Química (51);

 Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs (53).

Industry 4.0 – Áreas de Investigação no Reino Unido –
A Fábrica do Futuro (1)

Luís Todo Bom

 Química sintética de coordenação;
 Tecnologia de Inteligência Artificial;
 Construção Ambiental

 Fluidos Complexos e Reologia;
 Ciência da Complexidade;
 Representação gráfica;
 Redes de energia;

 Armazenamento de energia;
 Nanotecnologia de carbono e grafeno;
 Hidrogénio e energias alternativas;
 Sistemas de Informação;

 Óptica e interacção luz-matéria;
 Engenharia de materiais e ligas;
 Projecto em microeletrónica;
 Investigação operacional;

 Tecnologia das partículas;
 Performance e inspecção de sistemas e

estruturas mecânicas;

 Processos: componentes e integração;
 Dispositivos de radiofrequência e micro-

ondas;
 Biologia sintética;

 Química sintética supramolecular;
 Bioenergia;
 Captura e armazenamento de carbono;
 Engenharia de controlo;

 Electromagnetismo e motores eléctricos;
 Projecto em engenharia;
 Gráficos e visualização;
 Redes de TICs e sistemas distribuídos;

 Tecnologias de fabrico;
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Industry 4.0 – Áreas de Investigação no Reino Unido –
A Fábrica do Futuro (2)

Luís Todo Bom

 Engenharia de materiais compósitos;
 Microsistemas;
 Subsistemas e dispositivos ópticos;

 Computação dispersa e ubíqua;
 Componentes e sistemas de dispositivos 

quânticos;
 Robótica;

 Sensores e instrumentação;
 Ciências da superfície;
 Visão, audição e outros sentidos;
 Biomateriais e engenharia dos tecidos;

 Dinâmica e mecanismos de reacções 
químicas;

 Electroquímica;
 Eficiência energética;

 Células de fuel;

 Interacção homem-computador;
 Computação de imagens e visão;
 Engenharia de cerâmica e materiais;

 Microelectrónica e tecnologia de 
dispositivos:

 Fusão e cisão nuclear;
 Circuitos e dispositivos de optoelectrónica;

 Materiais fotónicos;
 Materiais polímeros;
 Eficiência de recursos;
 Engenharia de software;

 Tecnologia solar;
 Estatística e probabilidades aplicadas;
 Engenharia estrutural.

Industry 4.0 – Infraestruturas Tecnológicas Nacionais

Luís Todo Bom

 Centros e Interfaces Tecnológicos:

 Centros tecnológicos;

 Centros de valorização e transferência de tecnologia.

 Infraestruturas de acolhimento e valorização da ciência e tecnologia:

 Parques de ciência e tecnologia;

 Centros de incubação de base tecnológica.

 Número, dimensão, localização, especialização, integração em rede
(nacional e internacional).



15/06/2017

10

Industry 4.0 – Sectores de Intervenção
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 Floresta, celulose, papel e embalagem;
 Aeroespacial, defesa e segurança;

 Manufactura industrial tradicional – têxtil, confecção, calçado,
cerâmica, industria ligeira;

 Engenharia e construção;
 Química e farmacêutica;

 Electrónica;
 Metalomecânica;

 Automóvel;

 Transportes e logística.

Industry 4.0 – Actuação na Cadeia de Valor

Luís Todo Bom

Concepção Desenho Projecto Produção Distribuição Logística Vendas

Serviços 
Pós-Venda Assistência

Outsourcing Actualizações 
e Up-Grading

Prestação
de Novos 
Serviços

Desenvol-
vimento de 
Aplicações

Serviços
de Valor
Acrescentado
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Industry 4.0 – As Start-ups e o Conhecimento 
Tecnológico

Luís Todo Bom

 Resposta à inexistência de Grandes Empresas de Base Tecnológica;

 Limitações do Ecossistema Tecnológico Nacional;

 Fragilidade das Instituições de Financiamento do Desenvolvimento e
do Crescimento de Start-ups;

 Limitações à Internacionalização e ao Crescimento Orgânico;

 Pulverização de Micro-Unidades sem capacidade de afirmação no
Mercado.

Industry 4.0 – Benefícios Imediatos

Luís Todo Bom

 Melhoria da segurança e saúde dos trabalhadores em ambientes
perigosos;

 Melhor controlo da cadeia de abastecimento, se dispusermos de
dados em cada nível do processo de fabrico;

 Controlo por computadores pode conduzir a mais produção e
produtividade mais consistente e fiável.
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Industry 4.0 – Desafios e Ameaças
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 Questões de segurança de dados aumentam com a integração de novos sistemas e
maior acesso a estes sistemas. Conhecimentos proprietários da produção tornam-
se, também, um problema de segurança para a função informática;

 É necessário um elevado grau de fiabilidade e estabilidade para o sucesso da
comunicação ciber-física, que é difícil de atingir e manter;

 A manutenção da integridade do processo de produção com menor intervenção
humana, pode tornar-se uma barreira;

 A perda de empregos bem remunerados é um problema que surge com a
introdução de novas automações;

 Evitar problemas técnicos que causem perturbações caras na produção é uma
preocupação constante;

 Necessidade de standards aos diferentes níveis para garantir a interacção entre
todos os elementos da fábrica.

Industry 4.0 – Execução

Luís Todo Bom

 Grandes investimentos com grande impacto nas organizações;

 Acentua divergências regionais no processo de globalização;

 Exige empresas robustas na recolha e tratamento de dados;

 Cultura interna e pessoas para a mudança;

 Saltos de performance e novas relações com clientes.
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Industry 4.0 – Condições Base para a sua 
Implementação (1)
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 Condições Financeiras:

 Grandes empresas de capital intensivo;

 Empresas de TIC;

 Pequenas e Médias Empresas.

 Disponibilidade de Quadros Qualificados:

 MINT – Matemática, Informática, Ciência Naturais e Tecnologia.

 Infraestrutura de comunicação de banda larga;

Industry 4.0 – Condições Base para a sua 
Implementação (2)

Luís Todo Bom

 Apoios do Estado:

 Desenvolvimento de software;

 Directamente à produção;

 Actividades subsidiárias – Logística, Manutenção, Desenvolvimento de
produtos;

 Quadro Legal:

 Protecção de dados das empresas;

 Responsabilidade por danos dos sistemas autónomos;

 Protecção de dados pessoais;

 Restrições ao comércio internacional.
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Industry 4.0 – Aproximação às Métricas de 
Performance

Luís Todo Bom

Económica

Focus Valor 
Económico

Valor 
Estratégico

Valor 
Operacional

Resultados e 
Processos de 
Aprendizagem

Processo 
Relacional

Características Fácil de 
especificar, 
curto prazo

Mais difícil de 
explicitar,
longo prazo

Fácil de 
especificar,
curto prazo / 
processos

Difícil de 
explicitar,
médio prazo, 
processos

Difícil de 
especificar, 
médio prazo, 
processos

Resultados,
Custos, 
Proveitos, ROI

Quota de 
mercado, 
Posição 
competitiva, 
Redução do 
risco

Eficiência 
Operacional, 
Tempos de 
produção, 
Qualidade, 
Satisfação dos 
Clientes

Mercado de 
Gestão, Know-
How 
Tecnológico, 
Produtos, 
Conhecimento 
tácito e 
explícito

Confiança, 
Compromisso, 
Harmonia, 
Integridade,
Oportunismo, 
Flexibilidade, 
Solidariedade

Indicadores

Estratégica Operacional Aprendizagem Relacional

Industry 4.0 – Bases para uma Nova Política Industrial (1)
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1. As Armadilhas:
 Concentração de investimentos e incentivos nas TICs. Ignorar apoio às

Tecnologias Sectoriais;

 Pulverizar investimentos e incentivos por pequenas unidades de índole
tecnológica, com eventual repetição de projectos;

 Acreditar que a consolidação de um Modelo Industry 4.0 em Portugal se
consegue através de start-ups tecnológicas;

 Confundir Inovação Incremental com Inovação Radical – automatização de
operações globais com Industry 4.0.
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Industry 4.0 – Bases para uma Nova Política Industrial (2)

Luís Todo Bom

2. As Quatro Condições Necessárias:
 Empresas com Dimensão e Cultura Tecnológica (as únicas que possuem

conhecimento tácito);

 Sistema de Inovação Empresarial – Focado, Reestruturado, Redimensionado e
Eficiente;

 Manutenção da qualidade e actualização da Engenharia Portuguesa;

 Integração em Redes Internacionais – Empresariais e de Investigação Tecnológica.

Industry 4.0 – Bases para uma Nova Política Industrial (3)
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3. As Propostas de Acção:
 Incentivar projectos piloto sectoriais e protótipos;

 Optimizar e aumentar a eficiência da rede de inovação empresarial. Fomentar
a concentração e especialização das várias unidades do sistema;

 Criar um programa agressivo de incentivo à contratação de doutorados pelas
empresas. Reformular, nestes casos, o modelo de professores convidados das
universidades públicas;

 Incentivar de um modo efectivo o aumento da dimensão das empresas em
Portugal através de processos de fusão e aquisição;

 Promover o conhecimento das start-ups tecnológicas nacionais pelos grandes
players internacionais. Atrair para Portugal as empresas internacionais que
adquiriram start-ups nacionais;
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Industry 4.0 – Bases para uma Nova Política Industrial (4)
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 Criar um Conselho Consultivo para apreciação de candidaturas a incentivos
para o programa. Industry 4.0, integrando quadros qualificados das
universidades, das unidades tecnológicas, da Administração Pública e das
empresas;

 Criar nas universidades de engenharia programas integrados de preparação
para o Industry 4.0 com integração das TICs nas engenharias não-informáticas
e a sensibilização dos engenheiros informáticos para as tecnologias sectoriais;

 Diferenciar positivamente os estágios para integração de engenheiros
informáticos e de engenheiros das tecnologias sectoriais em empresas que
apresentem programas no âmbito da Industry 4.0;

 Concentrar os esforços e os incentivos adequados na atracção de investimento
estrangeiro em grandes empresas das áreas tecnológicas, realçando a
capacidade da engenharia portuguesa na implementação do Programa
Industry 4.0.

Industry 4.0 – Os Engenheiros e a Engenharia 
Portuguesa (1)

 Não é possível alterar o paradigma do nosso sistema produtivo, adoptando as
ferramentas da Industry 4.0, sem os Engenheiros e a Engenharia Portuguesa;

 Para além de Engenheiros Informáticos precisamos de Engenheiros Químicos,
Mecânicos, Electrotécnicos, Materiais,…;

 As nossas Faculdades de Engenharia não podem degradar a qualidade e a
actualidade do seu ensino;

 Os Engenheiros portugueses terão de se habituar a regressar periodicamente às
suas Escolas para formação complementar e actualização. As nossas Faculdades de
Engenharia terão de dar resposta a esta nova realidade;

 As novas empresas, a operar em Portugal nacionais e estrangeiras, que seguirão
este caminho, com maior dimensão e capacidade tecnológica, serão Escolas
Práticas de Engenharia, complementando a formação obtida na Universidade;

Luís Todo Bom
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Industry 4.0 – Os Engenheiros e a Engenharia 
Portuguesa (2)

 Não sendo possível abarcar todas as novas áreas de crescimento tecnológico, face à
nossa dimensão, o País tenderá a concentrar-se em algumas áreas tecnológicas
sectoriais. As áreas sectoriais que me parecem mais promissoras são:

 Biotecnologias e Tecnologias da Saúde;

 Tecnologias Eléctricas e da Mobilidade;

 Tecnologias Mecânicas e dos Materiais;

 As tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), tecnologias horizontais onde o
País já possuí uma competência razoável, estarão presentes nas prestações de
serviços e integração das Tecnologias Sectoriais;

 As unidades de interface Universidade-Empresas, no âmbito das Engenharias,
devem adaptar-se a esta nova realidade, abarcando projectos cada vez mais
integrados com TICs e Tecnologias Sectoriais.

Luís Todo Bom


