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As 4 revoluções industriais

A Indústria 4.0, ou Quarta Revolução Industrial, é o termo aplicado para descrever o conjunto de 
transformações que está a mudar a forma como os bens e produtos são produzidos e entregues
ao consumidor, através de elevada conectividade, armazenamento de grande volume de dados, 
capacidade de análise de dados, robótica avançada e interação homem-máquina.
É uma nova vaga de integração digital que cria “fábricas inteligentes” nas quais máquinas
e produtos estão ligados em rede através das TIC.

Contextualização
e importância
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Esta revolução é movida pela massificação e integração de inovações 
tecnológicas em contexto industrial, nomeadamente:

Estima-se que a Indústria 4.0 possa resultar em ganhos anuais 
de eficiência no setor industrial entre 6 e 8% e impacte 85% da 
economia mundial, alterando a vida das pessoas um pouco por 
todo o globo.

Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC) 
Para digitalizar informação e 
integrar sistemas ao longo de toda 
a cadeia de valor, tanto dentro 
como fora da empresa

Redes de
comunicação
Servem para ligar pessoas, 
máquinas e produtos, dentro e fora 
das fábricas

Sistemas
ciber-físicos
Podem incluir sensores inteligentes, 
robots, impressão 3D e que são 
controlados e monitorizados com 
recursos às TIC

Simulação, modelação
e virtualização do design
Para alavancar a produção de novos 
produtos e potenciar a capacidade dos 
processos de produção

Armazenamento, análise
e exploração de dados
Análise e exploração de grandes 
quantidades de dados para extrair 
tendências, novas ações ou explorar 
novos segmentos de negócio

Robots, realidade aumentada
e ferramentas inteligentes
Como forma de aumentar a 
capacidade humana e potenciar
a eficiência e eficácia na
cadeia produtiva

Estas inovações combinadas são a base da fábrica do futuro
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USD 20 Biliões
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+ USD 500 Biliões

2012 2020

Fonte: Industry 4.0 – Digitalisation for productivity and growth, European Parliamentary Research Service
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Customização
em massa

Maior
velocidade
de produção

Maior
qualidade
dos produtos

Aumento da flexibilidade na 
produção, permitindo lotes muito 
pequenos, bem como a rápida 
prototipagem e criação de novos 
produtos.

O processo de produção pode 
ser acelerado em cerca de 
120% em termos de tempo 
para produção, e 70% em 
termos de tempo para colocar 
os produtos no mercado.

Diminuição dos erros através 
da monitorização de todos os 
produtos, via os dados recolhidos 
pelos sensores e a utilização 
de técnicas de big data para 
identificar e resolver problemas 
durante a produção.

Aumento da
produtividade

Relocalização 
das indústrias

Novos modelos
de negócio

A utilização de técnicas de 
análise avançadas de dados 
em programas de manutenção 
preditiva e prescritiva permitirá 
às empresas reduzirem os 
tempos de paragem em 50%
e aumentarem a produção
em 20%.

Com a automação, 
muitas empresas tendem 
a mudar a localização 
para a proximidade dos 
consumidores de forma
a evitar elevados custos
de transporte.

Competição será menos 
baseada no custo e com 
maior enfoque na inovação, 
no design customizado 
pelo cliente e na qualidade 
percebida para os produtos
e serviços.

Quais as
vantagens?

Fonte: Industry 4.0 – Digitalisation for productivity and growth, European Parliamentary Research Service
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Quais os
desafios?

1

2

3

4

5

Maximizar a rentabilidade

dos investimentos.

Garantir a segurança da informação, 
nomeadamente dos dados dos 
consumidores.

Gerir questões legais ao nível da 
propriedade intelectual, supervisão dos 
colaboradores e fiabilidade dos produtos.

Criar standards que permitam a 
interoperabilidade dentro da indústria,
entre indústrias e entre países.

Garantir que os recursos humanos têm 
as competências necessárias para este 
novo paradigma industrial, nomeadamente, 
criatividade, capacidade de tomar decisões, 
know how técnico e literacia TIC.

Fonte: Industry 4.0 – Digitalisation for productivity and growth, European Parliamentary Research Service
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Objetivos, abordagem e resultados

Analisar o impacto potencial 
da Indústria 4.0 no setor, na 
Europa e no mundo

Identificar e quantificar o impacto 
das mudanças tecnológicas
e socioeconómicas na cadeia
de valor do setor

Avaliar o estado de 
maturidade da indústria 
portuguesa no que toca 
às principais mudanças 
identificadas

Identificar as ações a 
desenvolver para garantir a 
competitividade internacional e 
o desenvolvimento da indústria 
no nosso país e definir um 
roadmap que permita o êxito
na sua implementação

Como implementar um plano para
potenciar a Indústria 4.0?

A Leadership Business Consulting definiu uma metodologia para apoiar o processo de transformação 
digital da indústria portuguesa nos seus diversos setores de atividade produtiva. 

Na nossa opinião, cada setor deverá identificar as práticas e ideias disruptivas da sua indústria e promover 
uma comparação internacional para identificar as suas forças e fraquezas, bem como o nível de 
maturidade neste processo de transformação digital. O estudo comparativo será a base para a definição de 
um plano de ação e roadmap de implementação alinhado entre os stakeholders. 

Realizar um benchmarking 
internacional identificando melhores 
práticas e lições aprendidas no seu 
setor de atividade
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• Análise dos indicadores chave 
do setor em Portugal, na 
Europa e no mundo;

• Identificação das principais 
mudanças tecnológicas e 
socioeconómicas no setor e 
análise do potencial impacto; 

• Identificação de melhores 
práticas internacionais em 
termos de Indústria 4.0;

• Identificação de start ups cujas 
soluções tenham um potencial 
disruptivo na indústria;

• Análise do horizonte temporal 
no qual as mudanças terão 
impacto curto prazo (1 a 3 
anos), médio prazo (3 a 5 anos) 
e longo prazo (5 a 10 anos).

• Análise do impacto das 
mudanças identificadas ao 
longo da cadeia de valor do 
setor em Portugal;

• Análise do estado de 
maturidade do setor 
em Portugal face às 
mudanças, tecnológicas e 
socioeconómicas, identificadas 
através de entrevistas 
qualitativas aos principais 
stakeholders do setor e da 
aplicação de questionário à 
indústria;

• Identificação e análise de 
práticas de referência no 
nosso país;

• Análise do gap entre a 
indústria portuguesa e as 
congéneres europeias e 
mundiais.

• Definição do gap de 
competências do setor em 
Portugal;

• Identificação das 
parcerias necessárias ao 
desenvolvimento do setor;

• Elaboração de 
recomendações de ação 
que permitam à indústria 
portuguesa ser competitiva 
no panorama internacional;

• Priorização das 
recomendações e definição 
de um plano de ação;

• Análise do papel dos 
stakeholders e dos 
investimentos necessários;

• Análise de riscos;

• Comunicação e socialização 
dos resultados.

Identificação das Principais 
Mudanças Tecnológicas e 
Socioeconómicas no Setor

Estudo sobre o Potencial da 
Indústria 4.0 e a Maturidade 
do Setor em Portugal

Plano de Ação e Roadmap 
para a Implantação da 
Indústria 4.0

1 2 3

Abordagem metodológica
e resultados

IDENTIFICAÇÃO DAS 

PRINCIPAIS MUDANÇAS 

TECNOLÓGICAS E 

SOCIOECONÓMICAS

ANÁLISE DO ESTADO DE 

MATURIDADE DO SETOR 

EM PORTUGAL

RECOMENDAÇÕES E

PLANO DE AÇÃO

Ao longo do processo, a Leadership Business Consulting tem a 
capacidade de mobilizar os stakeholders da indústria para viajar até 
Silicon Valley e realizar sessões de aprendizagem, identificação de 
melhores práticas e interação com champions para valorizar o projeto.
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Sobre nós

www.globalstrategicinnovation.com

Abordagem metodológica
e resultados

A Leadership Business Consulting é uma consultora internacional de base portuguesa fundada em 2001. 
Contamos com mais de 50 consultores e uma base alargada de peritos nos 8 países e 3 continentes em 
que nos encontramos presentes.

A Leadership Business Consulting posiciona-se como um “trusted advisor” dos seus clientes, trabalhando 
com as principais empresas e entidades públicas e privadas dos países em que está presente. Desde 
2001 já realizámos mais de 800 projetos de consultoria de gestão nas áreas da estratégia, operações e 
tecnologias de negócio. 

Em Portugal, para além de trabalharmos com as principais empresas e entidades públicas dos diferentes 
setores de atividade, temos também experiência na realização de estudos económicos setoriais e de 
suporte ao desenvolvimento de clusters (tecnologias da informação, floresta, setor alimentar, cerâmica, 
turismo e lazer, transportes, entre outros). 

Através do nosso escritório em Sillicon Valley (Califórnia, EUA) já apoiámos, desde 2009, a incubação 
de mais de 50 start ups portuguesas, bem como a imersão de mais de uma centena de executivos das 
principais empresas lusófonas. Esta presença no berço da inovação e do empreendedorismo permite-nos 
acompanhar as principais tendências e mobilizar peritos setoriais reconhecidos e adequados aos desafios 
dos nossos clientes.

Em 2016 realizámos 2 programas de executivos com enfoque na Indústria 4.0 envolvendo especialistas da 
Universidade de Stanford e champions da inovação em Silicon Valley, englobando mais de 30 entidades. 

A Leadership Business Consulting é uma consultora independente, que desenvolve soluções 
customizadas para promover a transformação das organizações em parceria com os seus clientes.

Links úteis

Leadership Business Consulting
www-leadership-bc.com

Portal da Liderança
www.portaldalideranca.pt

Best Leader Awards 
www.bestleaderawards.com

A Journey of Leadership
Innovation, Transformation,
Network and Growth




