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Introdução 
No contexto dos ecossistemas empresariais nacionais e internacionais orientados para a busca de 

uma maior competitividade e sustentabilidade, a Indústria 4.0 (I4.0) oferece perspectivas promissoras. A 

I4.0, também comummente designada de “quarta revolução industrial” promete transformações ímpares 

nos paradigmas de produção, distribuição e consumo. Tal como acontece com outras buzzwords, o termo 

I4.0 tem vindo a generalizar-se em documentos e debates, marcando as agendas estratégicas, apesar de, 

muito frequentemente, ser avançado de forma genérica, e encapsulando múltiplas frentes de 

transformação digital dos fluxos de produção e valor.  

No contexto deste documento, que agrega os resultados da análise do Estudo de Benchmarking 

sobre a Indústria 4.0 conduzido pela Universidade de Aveiro, subscreve-se a definição de I4.0 que aborda a 

transformação dos paradigmas de produção pelo elevado foco na integração de redes, equipamentos e 

sistemas produtivos. A interconectividade cria o potencial para uma mais ágil monitorização e resposta dos 

sistemas, bem como uma maior capacidade para identificar e resolver debilidades e desajustes nos 

processos produtivos. O elo comum a todas as áreas de atuação é a digitalização.  

O Estudo de Benchmarking teve como objetivo oferecer uma visão da I4.0 que aborda o seu impacto 

na mudança de Produtos, Processos e Pessoas, partindo das linhas orientadoras internacionais, para 

elaborar um levantamento de áreas de prioridade e constrangimento no contexto nacional. 

We must develop a comprehensive and globally shared 

view of how technology is affecting our lives and 

reshaping our economic, social, cultural, and human 

environments. There has never been a time of greater 

promise, or greater peril. 

Klaus Schwab 
Founder and Executive Chairman, World Economic Forum
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Objetivos 
A equipa de investigação da Universidade de Aveiro pretendeu dar resposta aos seguintes objetivos, 

no contexto do Estudo de Benchmarking: (1) identificar elementos chave da implementação e resultados 

da I4.0; (2) recolher informação sobre as oportunidades e barreiras à I4.0 junto de agentes locais envolvidos 

na transição digital dos sistemas produtivos; (3) caraterizar um leque de tecnologias que marcam o mercado 

associado à I4.0; e (4) identificar atores e stakeholders relevantes para a implementação da I4.0.  

Um resultado transversal ao trabalho de recolha de informação junto de empresas e profissionais, 

que foi conduzido, aponta para a necessidade de continuar a sensibilizar o tecido empresarial para 

transformação digital de produtos e processos. O processo de recolha de informação baseou-se 

essencialmente no envio via e-mail e contacto telefónico de um inquérito disponibilizado online e divulgado 

através de diferentes associações empresariais da região centro. Foram recolhidas cerca de 22 respostas de 

empresas localizadas em Viseu, Coimbra, São João da Madeira, Vila Nova de Gaia, e Aveiro sendo que 6 são 

consideradas grandes empresas e as restantes consideradas PMEs. Este documento oferece assim também 

um contributo neste sentido ao reunir e ilustrar elementos da aplicação da I4.0, e salientando o potencial 

de impacto da sua adoção no desempenho empresarial.  
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Enquadramento – I4.0 
A I4.0 oferece a oportunidade de desenhar um novo conceito industrial e de cadeia de valor com 

objetivos que têm vindo a ser traduzidos no seu potencial para: maior capacidade de flexibilizar a produção 

e aumentar a produtividade; melhorias na qualidade e na capacidade de monitorização de produtos e 

processos; desenvolvimento de novos produtos e serviços com funcionalidades aumentadas, 

nomeadamente na interação com o utilizador. Tudo isto com o objetivo de melhorar a qualidade de vida 

das populações e de conseguir caminhar para ecossistemas de produção mais sustentáveis (Horváth & 

Szabó, 2019; Masood & Sonntag, 2020; Sony et al., 2021).  

Recuando até aos finais do século XVIII, o mundo assistiu àquele que foi o primeiro grande salto 

qualitativo em termos industriais, com a introdução da máquina a vapor na produção (mais tarde 

apelidada de Indústria 1.0).  Quase cem anos depois, foi a vez de introduzir outras duas importantes 

inovações: se por um lado a eletricidade veio reforçar a parte energética das fábricas da época, o modelo 

de produção com base em linhas de montagem veio trazer uma maior especialização ao mercado do 

trabalho e, consequentemente, uma maior eficiência – estava em marcha o início da Indústria 2.0. Por 

volta dos anos 70 assistiu-se à 3ª Revolução Industrial, desta vez com a entrada da “máquina” e da 

produção automatizada nos contextos fabris, o que permitiu exponenciar a capacidade produtiva. Bem 

mais recentemente, em 2011, um consórcio de empresários, políticos e académicos alemães refletiram 

sobre a quarta filosofia industrial, a designada Indústria 4.0, e a inerente possibilidade de integrar diversos 

sistemas e plataformas produtivas, com o objetivo de utilizarem a inteligência artificial como veículo de 

apoio à decisão e produção autónoma. 

A este processo de integração e transição digital estão associadas diversas tecnologias 

relacionadas com as áreas dos sensores inteligentes, robótica, análise de dados em larga escala, integração 

horizontal e vertical de sistemas, Cibersegurança, tecnologias de comunicação que permitem a Internet of 

Things, Serviços de Cloud, Realidade Aumentada, entre outros. A Indústria 4.0 sublinha, portanto, o foco 

na digitalização, o centrar dos esforços em integrar não apenas os processos de produção, mas os sistemas 

e equipamentos. As diversas tecnologias atuam nesse objetivo, utilizando a essência de recolher e analisar 

dados para gerar informação que agregue valor às empresas.  
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Familiaridade com a I4.0 
A primeira análise desenvolvida compreendeu a investigação sobre a familiaridade dos atores do 

ecossistema empresarial com alguns conceitos chave da I4.0. A análise foi precedida pelo levantamento 

destes conceitos na literatura e relatórios enquadradores da I4.0 disponibilizados por entidades 

internacionais. O objetivo das questões dirigidas aos atores locais foi recolher a perceção acerca do 

conhecimento organizacional sobre a I4.0. Além de procurar interpretar a proximidade com as tendências 

de desenvolvimento tecnológico procurou-se auscultar os esforços e de alguma forma o grau de 

comprometimento com a implementação do novo paradigma industrial (ver Figura 1 e Gráfico 1).  

(1) Familiaridade da organização com os conceitos.

cconcritoconceirosconceitos...-..da I4.0.
(2) Familiaridade do setor com os conceitos da I4.0.

(3) Implementação das tecnologias da I4.0 no setor.

(4) Implementação das tecnologias da I4.0 na organização.

(5) Investimentos na I4.0 na organização (último ano).

(6) Acompanhamento das tendências da I4.0 na organização.

(7) Investimento na formação dos colaboradores para a I4.0.

Figura 1 – Eixos de familiaridade e compromisso com a I4.0 

Gráfico 1 – Familiaridade e compromisso com a I4.0 

As respostas foram recolhidas 
junto de entidades do Centro 
e Norte, a partir da aplicação 
de um questionário em 
formato online. Os inquiridos 
responderam ao questionário 
e nesta questão em 
particular, manifestaram a 
sua concordância com os 
eixos de familiaridade e 
compromisso com a I.4.0 
através de uma escalda de 1 
(-) a 5 (+).   
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As perceções expressas relativamente às duas primeiras dimensões sugerem a existência de 

familiaridade com os conceitos da I4.0 por parte das empresas e dos seus setores de atividade, 

respetivamente. Uma observação interessante prende-se com o facto de as empresas inquiridas 

exprimirem um grau de familiaridade superior ao que é declarado para a média do seu setor. Esta 

observação é coerente com as pontuações obtidas nas dimensões 3 e 4, nas quais as empresas reafirmam 

que tem implementado mais tecnologias do que os outros atores setoriais.  

Os dados sugerem, porém, uma avaliação relativamente moderada face à questão “no último ano 

a minha organização fez investimentos importantes em tecnologias da I4.0” (5). Apesar disso, as respostas 

relativas à dimensão 6 devolve alguma esperança na medida em que os atores tendem a concordar 

ligeiramente que estão a fazer esforços importantes para se manterem a par das novidades e informações 

relativas à Indústria 4.0, abrindo portas a eventuais investidas nesta área. 

Uma nota final para a dimensão 7, sobre o investimento em competências dos colaboradores, que 

indicia debilidades neste território no que concerne à qualificação e atualização dos conhecimentos e 

competências dos seus recursos humanos. Os relatórios internacionais analisados sugerem, de forma 

unânime que o investimento em capital humano, será um fator determinante na capacidade regional para 

a implementação da I4.0, exigindo apostas na atração e requalificação de talento quer ao nível das 

competências técnicas, quer comportamentais. Para além disso, segundo o estudo (Industrie, 2020) 

pessoas, organizações e tecnologia constituem os três pilares na análise, definição e implementação de 

estratégias I4.0.  
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A análise explorou também diferenças 

neste grau de familiaridade entre empresas de 

diferentes tipologias e dimensões.

Tal como sugerido no 
gráfico, as maiores empresas 
expressaram um maior grau de 
familiaridade com a I4.0, um 
maior investimento, e um maior 
grau de apropriação de 
informação.

As grandes empresas exprimiram também 

um maior compromisso com os investimentos na 

formação e qualificação dos seus colaboradores. 

Estes elementos são consistentes com os 

resultados apontados nos relatórios 

internacionais sobre I4.0 que apontam como um 

dos principais determinantes para as diferenças 

de investimentos realizados na I4.0, as questões 

associadas à capacidade financeira e 

organizacional para enfrentar transformações 

estruturais nas empresas de maior dimensão. No 

entanto, a generalidade das empresas concorda 

que está bem informada sobre os assuntos da 

Indústria 4.0 (micro, pequenas, médias e grandes 

empresas), apesar de os dados sugerirem que as 

mais pequenas tardam mais a passar da teoria à 

prática (Gráfico 2). 
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Gráfico 2 – Familiaridade e compromisso com a I4.0 (Pequenas, 

Medias, Grandes Empresas) 

You cannot wait until a house burns down to buy fire 

insurance on it. We cannot wait until there are massive 

dislocations in our society to prepare for the Fourth 

Industrial Revolution. 
Robert J. Shiller 

2013 Nobel laureate in economics, Professor of Economics, Yale University

Gráfico 2 – Familiaridade e compromisso com a I4.0 (Pequenas a 

laranja, Médias a cinzento, e Grandes Empresas a amarelo) 
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I4.0 - Tecnologias 
Um outro eixo de investigação centrou-se em compreender as áreas de investimento em 

tecnologias que estão a ser privilegiadas, ilustradas na Figura 2.  As questões colocadas tiveram como 

objetivo avaliar as prioridades para as diferentes empresas no âmbito da I4.0, para diferentes tecnologias 

referenciadas na literatura como sendo essenciais à implementação do paradigma industrial (Kerin & 

Pham, 2019; PwC, 2012). 

Automação de 
processos

Cibersegurança ERP
Serviços de 

Cloud

Sensores 
inteligentes

Big Data Robotização
Additive 

Manufacturing

Plataformas de 
IoT

Blockchain
Prototipagem 

e/ou Impressão 
3D

Realidade 
Aumentada

Testagem 
virtual e/ou 
simulação

Inteligência 
artificial

Sistemas 
integrados 

Figura 2 – Tecnologias chave da I4.0 
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Uma primeira perspetiva de análise contemplou a ordenação das tecnologias identificadas por 

ordem de importâncias, na ótica dos atores locais. Destacaram-se como as mais importantes a 

“Automação de processos”, a “Cibersegurança”, e o ERP. No final da lista de prioridades ficaram 

posicionadas a “Blockchain” a “Inteligência Artificial” como indicado no Gráfico 3. 

Gráfico 3 – Prioridades – Tecnologias I4.0 



12 

Foi analisada também esta questão sob a perspetiva de empresas de diferentes dimensões, 

resultados apresentados no Gráfico 4. Observou-se que a importância, em termos médios atribuída às 

áreas de robotização, ERP, prototipagem e/ou impressão 3D, sensores inteligentes, sistemas integrados e 

automação de processos, parece estar positivamente associada com a dimensão da empresa. As empresas 

de maior dimensão tendem a classificar como mais prioritárias em termos de investimento, e no seu setor 

de atividade. No entanto destaca-se que a  “Additive manufacturing” é reconhecida com mais importante 

para as empresas de menor dimensão. Um outro resultado que importa salientar é o facto de a 

“Blockchain” apresentar resultados bastante díspares para as empresas médias, sendo o menor valor 

registado em toda a análise, e refletindo claramente a pouca importância desta área para as empresas de 

média dimensão. Em contraste, as empresas médias sublinham a importância de investir em áreas como 

automação de processos, robotização e ERP, sendo necessário a implementação de tecnologias 

apropriadas que deem resposta aos desafios da digitalização, integração e automação dos processos das 

organizações.  

Para as empresas de menor dimensão, não há dúvidas de que o investimento na “Cibersegurança” 

parece ser uma área de atenção crucial, sendo esta considerada a área mais importante por estes 

inquiridos. Nas organizações de maior dimensão destacam-se a como áreas prioritárias de investimento a 

“Automação de processos” e os investimentos em serviços de “Cloud”. 

Gráfico 4 – Prioridades de Tecnologias 4.0 
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Apesar de alguma heterogeneidade e prioridades diferentes de acordo com a dimensão, esse é 

um resultado expectável. Os desafios que cada empresa enfrenta dependem do seu contexto, região, 

setor, dimensão e por isso, muitas das vezes, é difícil fazer uma análise com esse nível de detalhe. No 

entanto, estes resultados sugerem uma clara necessidade de investimento em tecnologias que estimulem 

por um lado a automação de processos, e por outro o foco na “Cibersegurança” e de soluções de gestão 

empresarial. 
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I4.0 – Oportunidades Valorizadas 

O estudo contemplou ainda a investigação relacionada com as áreas de oportunidade mais 

valorizadas e o potencial da aplicabilidade no curto prazo da I4.0 nos setores das empresas no território 

(Figura 3). Assim, uma das questões tinha como foco perceber quais as áreas de investimento que 

poderiam ter uma diferença significativa na melhoria dos padrões produtivos da empresa. As áreas foram 

identificadas, a partir da revisão de literatura e de entrevistas preliminares com atores da indústria local, 

como as que prometem as principais vantagens de implementação no caminho da I4.0 (Cugno et al., 2021; 

Horváth & Szabó, 2019; Sony et al., 2021). 

São opções apresentadas, e obtidas a partir da revisão de literatura e da sua validação a partir de 

entrevistas preliminares, permitindo não só uma reflexão por parte dos inquiridos relativamente a 

potenciais benefícios de adoção das tecnologias associadas à I4.0, mas também obter uma visão geral e 

amplificada daquelas que são as principais necessidades das próprias empresas. O exercício de 

classificação que foi solicitado aos respondentes (de acordo com o grau de importância atribuído) oferece 

uma perspetiva acerca daquelas que são algumas necessidades das empresas a curto prazo e que podem 

ser solucionadas através dos investimentos na I4.0. 

Figura 3 –Áreas de Oportunidade/Investimento da I4.0 
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Foi explorado, para organizações de diferentes dimensões, a importância atribuída a cada uma das 

opções. Na figura 4 apresentam-se os resultados (ordenados pelas prioridades expressas pelas 

organizações de “Média” dimensão). 

Numa primeira análise, importa referir que a pontuação mínima atribuída corresponde a 3.2 

(3.16), que apesar de tudo, se encontra acima do valor mediano possível (2.5) refletindo assim uma 

consciencialização generalizada por parte dos inquiridos e sublinhando estas áreas como potenciais 

opções a serem desenvolvidas com a correta aplicação de tecnologias I4.0. É um facto consensual de que 

as novas ferramentas associadas à I4.0 podem alavancar a produtividade das empresas, e estes resultados 

vêm comprovar isso mesmo, sublinhando a consciência por parte dos inquiridos que embora este 

paradigma exija um esforço financeiro, organizacional, cultural, e de qualificações, entre outros, apresenta 

por outro lado enormes potencialidades nas diversas áreas das empresas. 

Observa-se que a “Digitalização do serviço ao cliente” e a “Monitorização online de indicadores 

críticos de sucesso” são os dois parâmetros com maior pontuação, em termos médios, atribuídos pelas 

pequenas empresas. Assim sendo, são aqueles que segundo estas empresas, são apontados como as mais 

importantes aplicabilidades da I4.0. Em contraste, “Process Twin”, “Transferência de conhecimento na 

cadeia de abastecimento” e “Calibração dos equipamentos” surgem como as áreas menos importantes 

em termos de potencialidades a curto prazo que poderiam ser exploradas pela implementação da I4.0. 
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Pequenas Médias Grandes

Monitorização online de indicadores de desempenho 4,4 4.67 4,3

Integração de ERP 4,1 4.67 4,2

Monitorização online de indicadores críticos de processo 4,6 4.5 4,3

Análise de dados em tempo real 4,3 4.33 4,3

Simulação (ex: análise de riscos) 3,9 4.16 3,7

Monitorização online de stocks 3,7 3.83 4,2

Process Twin 3,3 3.83 3,5

Prototipagem e impressão 3D 3,5 3.5 3,7

Gestão integrada do ciclo e vida dos produtos 3,7 3.33 3,7

Rastreabilidade de produtos e processos 4,2 4,7 4

Automação de processos e robótica 4,0 4,5 3,8

Documentação e registos em formato digital 4,3 4,3 4

Utilização da Cloud e IoT 4,0 4,3 3,7

Integração vertical e horizontal 3,8 4,3 3,7

Monitorização de falhas e tempos de entrega 4,0 4,3 4,5

Controlo (estatístico) de processos online 3,9 4,3 4,3

Manutenção preditiva 3,4 4,2 3,7

Comunicação e colaboração 4,4 4 3,8

Visibilidade da cadeia de abastecimento 3,5 4 4,2

Rastreabilidade de matérias primas 3,6 4 3,8

Planeamento e monitorização em Cloud 3,7 4 4

Testagem e simulação virtual 3,6 4 3,5

Digitalização do serviço ao cliente 4,6 3,8 4,3

Gestão de stocks em tempo real 3,9 3,8 4,3

Gestão de componentes 3,6 3,8 4,2

Monitorização de desperdícios e resíduos 4,1 3,7 4,2

Integração de novos serviços (ex: dados) nas entregas ao cliente 4,3 3,7 4,5

Gestão da procura em tempo real 4,2 3,7 4,2

Automatização/automação e ganhos em logística 4,2 3,7 4,3

Automação na testagem e inspeção de abastecimento 3,6 3,7 4

Integração de medidas corretivas na cadeia de abastecimento 3,7 3,7 4

Cibersegurança 4,4 3,7 4,3

Calibração de equipamentos 3,3 3,7 3,3

Previsão da procura 3,7 3,5 4,2

Aplicação da inteligência artifical no planeamento e previsão em 

logística
4,0 3,3 3,8

Monitorização integral do ciclo de vida dos produtos 3,9 3,2 3,7

Gestão energética e ambiental 3,8 3,2 4

Digitalização de instruções de trabalho 4,1 3 3,5

Transferência de conhecimento na cadeia de abastecimento 3,3 3 3,8

Figura 4 –Importância atribuída a Áreas de Oportunidade/Investimento da I4.0 
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Das respostas obtidas pelas empresas médias da região destacam-se como potencialidades 

reconhecidas como mais importantes a “Monitorização dos indicadores de desempenho” e a integração 

de “Enterprise Resource Planning”. De facto, um dos grandes benefícios deste novo paradigma é a 

acessibilidade que permite no curto prazo acesso a dados, indicadores e resultados de forma confiável e 

integrada, surgindo aqui como uma eventual necessidade de investimento a curto prazo por parte das 

médias empresas. Por outro lado, e tal como verificado nas respostas das pequenas e médias empresas, a 

“Transferência de conhecimento na cadeia de abastecimento”, é em média, a potencialidade menos 

importante que os inquiridos salientam com a aplicabilidade da I4.0 nos seus contextos (Gráfico 5). 

Segundo a perspetiva dos inquiridos relacionados com as empresas de maior dimensão, os aspetos 

que em termos médios foram considerados mais importantes (pontuação média de 4,5) são o facto de a 

implementação de tecnologias relacionadas com a I4.0 permitir uma melhor monitorização de falhas e 

tempos de entrega, e também, uma melhor integração de novos serviços nas entregas ao cliente, 

fornecendo, por exemplo, dados em tempo real. 

Gráfico 5 – Importância atribuída a Áreas de Oportunidade/Investimento da I4.0 



18 

Seguem-se muitas outras áreas com uma pontuação média de 4,33 relacionadas com a 

“Digitalização do serviço ao cliente”, “Automatização e ganhos em logística”, “Cibersegurança”, “Gestão 

de stocks em tempo real”, “Controlo dos processos online”, “Monitorização online de indicadores de 

desempenho e de processos”, e “Análise de dados em tempo real”. Por outro lado, à luz destas empresas 

tem um papel menos relevante a “Calibração de equipamentos”. Tal facto, era também já visível nas 

pequenas empresas, concluindo-se que os potenciais benefícios deste novo paradigma no que diz respeito 

à calibração dos equipamentos é no contexto atual pouco valorizado pelos inquiridos (Gráfico 6).  

Gráfico 6 – Diferenças entre a perspetiva das Grandes vs. Médias empresas 

Importância atribuída a Áreas de Oportunidade/Investimento da I4.0 
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Um resultado interessante, é o facto de que ao contrário das pequenas e médias empresas, a área 

relacionada com a “Transferência de conhecimento na cadeia de abastecimento”, surge nas grandes 

empresas com uma importância maior. Uma possível razão para essa diferença, é o facto de que nas 

grandes empresas as cadeias de abastecimento e distribuição são longas e complexas, sendo mais difícil a 

sua monitorização, acompanhamento e agilização de fluxos de transferência de conhecimento. A  I4.0 

pode ser uma alternativa eficaz para ajudar nessas mesmas tarefas e cuja importância pode aumentar com 

o tamanho e complexidade da organização.

Existem ainda outros resultados interessantes que importam sublinhar. Primeiro, parece haver 

uma relação entre dimensão e importância dada a algumas áreas. Isto porque, em opções como a 

“Comunicação e colaboração”, e “Monitorização online de indicadores críticos de sucesso”, a importância 

diminui à medida que o tamanho da empresa aumenta. Ou seja, estes são aspetos, onde as pequenas 

empresas classificam como sendo mais importantes quando se relacionam com os potenciais da  I4.0. 

Segundo, em opções como a “Visibilidade da cadeia de abastecimento”, “Automação na testagem e 

inspeção do abastecimento”, “Gestão de componentes”, “Monitorização de falhas e tempos de entrega” 

e “Monitorização online dos stocks” são, para as grandes empresas, considerados mais importantes 

quanto aos potenciais benefícios, sendo possivelmente considerados aspetos que podem sair favorecidos 

aquando da implementação de tecnologias relacionadas com este novo paradigma.  

Todavia, é possível identificar a transferência de conhecimentos na cadeia de abastecimento como 

um aspeto apontado como menos importante para as PME’s em análise. Além disso, a “Calibração de 

equipamentos” e facilidade de implementação de “Process Twin” são ainda duas outras áreas, que as 

pequenas e grandes empresas, consideram pouco importantes quando relacionadas com os potenciais 

benefícios da implementação da I4.0. Sublinhar ainda, que segundo as PME’s analisadas, a “Monitorização 

online de indicadores de desempenho” é um dos aspetos onde a I4.0 pode trazer melhorias significativas. 
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As empresas de menor dimensão têm frequentemente dificuldades de colaboração e comunicação, aspeto 

que pode ser alavancado com a implementação de novas tecnologias associadas a este paradigma, sendo 

um resultado confirmado por esta análise (Gráfico 7). 

Se por um lado a existência de alguma homogeneidade que pode facilitar a compreensão de alguns 

resultados e consequente definição de políticas mais amplas e gerais, por outro, a existência de alguma 

heterogeneidade nestes resultados é o reflexo de duas realidades importantes. Uma delas é o facto de 

que a dimensão das empresas importa, e muito, quando se fala em I4.0, exigindo um olhar atento e 

específico que vai muito além do setor e região, sendo necessário a inclusão do fator dimensão para que 

esta discussão seja ainda mais abrangente e profunda. Uma segunda é o facto de que as diferentes 

dimensões das empresas se traduzem em diferentes desafios e prioridades. Pode-se inferir que o grande 

desafio para os próximos tempos é uma articulação estratégica entre benefícios potenciais das novas 

tecnologias da I4.0, políticas públicas que desenvolvam o apoio e ferramentas necessárias para a sua eficaz 

implementação e a criação de estruturas empresariais de suporte. 

Gráfico 7 – Áreas de Oportunidade/Investimento da I4.0 mais valorizadas (Média 
Global) - áreas cobertas até 50% do total das pontuações atribuídas- 
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I4.0 – Barreiras à implementação 

Apesar dos benefícios inegáveis e da vontade expressa dos empresários em realizarem apostas 

sérias na transformação e inovação das suas empresas e negócios, continuam a existir obstáculos à 

execução destes investimentos. Estas designadas de “barreiras à implementação da I4.0” são reconhecidas 

na literatura e nos debates neste contexto (Cugno et al., 2021; Horváth & Szabó, 2019).  

Os números apresentados nas secções anteriores sugerem ainda uma incipiente aplicação e 

adoção de tecnologias relacionadas com a I4.0 no território em análise. Na génese desta realidade estarão 

várias causas, também verificadas noutros países, e que dizem respeito a diferentes dimensões.  

Foram identificadas debilidades no que concerne à disseminação de informação, e visibilidade dos 

casos de sucesso e de implementação, o que introduz resistências na desejada transição industrial. Para 

muitas equipas de gestão continua a não ser claro, e dificilmente quantificável no curto prazo, a extensão 

das vantagens e as condições destes investimentos, pelo que existe espaço para uma aposta mais 

exaustiva na produção e divulgação de informação nesta área, especialmente por entidades públicas 

ligadas aos tecidos empresariais ou até mesmo pelas universidades e centros de investigação. A promoção 

de momentos de partilha de boas práticas e de casos de sucesso à escala global será também pertinente 

para encorajar esta transição. No fundo, a primeira dimensão a ser tratada é a continuação do esforço de 

informação da comunidade.  

Em seguida são amplamente referenciadas na literatura as barreiras estratégicas, algumas delas 

no topo da pirâmide hierárquica – muitos gestores e administradores não valorizam a transformação 

digital como fator de aumento de produtividade, selecionando outras prioridades para o caminho da 

empresa. Noutros casos aponta-se também a inexistência de qualquer linha orientadora para o longo 

prazo, o que dificulta o planeamento para a mudança e para a inovação. No entanto, esta falta de planos 

para a transformação industrial não é apenas responsabilidade das empresas: muitos agentes económicos 

reclamam por mais e melhores campanhas de aceleração e incentivo à adoção da I4.0 a nível nacional, 

com verdadeiros instrumentos de estímulo (Cugno et al., 2021).  
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Outros desafios visíveis no seio das empresas prendem-se com questões operacionais associadas 

aos processos de mudança. Em primeiro lugar a habitual resistência organizacional à alteração de 

determinados processos quotidianos, especialmente naqueles que apresentam um histórico mais 

alargado. Um estudo da (Industrie, 2020) destaca, ainda a falta de colaboração também na partilha de 

dados ao longo de um processo, por exemplo. Chamando atenção também para a importância de um 

modelo de negócios colaborativo.  

Por outro lado, a transformação de processos exige uma capacidade financeira para avançar com 

as mesmas, bem como disponibilidade temporal para alterar, perceber e maximizar as novas formas de 

trabalho. Inclusivamente nem sempre existe disponibilidade temporal e financeira suficiente nas 

empresas, sendo estes fatores barreiras relevantes a serem transpostas. Ainda no tópico das operações 

sublinha-se o facto de existirem ainda algumas incertezas legais relativas a certos setores da I4.0 (e.g. 

análise de Big Data, as crescentes limitações ao nível do RGPD, a completa digitalização dos processos e 

os ataques informáticos, entre outros).  

Além das alterações processuais e estratégicas abordadas anteriormente, a I4.0 exige também 

esforços de capacitação dos trabalhadores das empresas de forma a acompanhar e tirar proveito das 

inovações tecnológicas.  Contudo, em certas regiões a oferta formativa disponível não parece ser suficiente 

para responder aos anseios de qualificação das organizações, quer em termos de oportunidades públicas 

ou particulares. Outra insuficiência muitas vezes salientada é também a fraca articulação entre empresas, 

universidades e centros de investigação - sendo que por vezes, os empresários alegam que as 

universidades não preparam os estudantes no sentido de dar resposta às reais necessidades do mundo 

laboral e comentam que o fraco pragmatismo de alguns dos desafios está justamente na mudança cultural 

e na falta de competências para lidar com essa transição (PwC, 2012).  

Por fim, considerando os recursos necessários à transformação, existem lacunas ao nível 

financeiro. Em primeiro lugar é importante relembrar que a maioria das tecnologias referidas 

anteriormente são muito recentes e, como tal, só não são as mais procuradas como também as mais 

exigentes em investimento – softwares, sensores, máquinas inteligentes, sistemas integrados, entre 

outros. Além dos elevados custos iniciais de aquisição, o nível de endividamento das empresas de alguns 

setores de atividade em Portugal é considerado elevado, o que origina algumas dificuldades no momento 

de obtenção de crédito junto da banca. Ainda assim existem algumas linhas de financiamento públicas e 

comunitárias que devem ser aproveitadas, mesmo que na maioria das vezes sejam insuficientes face à 

procura pelos mesmos. Estes instrumentos de financiamento são de extrema relevância devido à fraca 

liquidez das empresas nacionais e aos elevados investimentos iniciais que acarretam – ainda que a longo 

prazo sejam pertinentes. A Figura 5 resume as barreiras identificadas à implementação. 
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As primeiras observações sugeridas pelos resultados globais permitem aferir que a “Resistência à 

mudança” por parte das organizações é o principal problema à inovação do setor empresarial, com maior 

destaque nas médias e grandes empresas. Além da resistência organizacional, o facto de os processos 

internos sofrerem alterações ou adaptações faz com que haja um desincentivo à inovação, assumindo que 

ocorrerão custos e dificuldades operacionais associados a essas transformações. 

Por outro lado, a “Falta de mão de obra qualificada e devidamente preparada para os desafios da 

I4.0” constitui uma outra barreira ao investimento neste novo conceito. A variável financeira surge 

também com algum destaque neste questionário, sendo que a falta de capitais próprios para efetuar 

investimentos estruturais é uma preocupação dos empresários e, logo de seguida, as dificuldades na 

obtenção de créditos bancários são também referidas – especialmente pelas pequenas e médias 

empresas. Ainda neste contexto, todas as empresas são unânimes na referência da falta de instrumentos 

e recursos públicos de apoio às empresas, ainda que não a considerem uma das principais barreiras à 

modernização. 

Figura 5 – Barreiras à implementação da I4.0 
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A última nota sobre os resultados gerais vai para a vertente estratégica. Os empresários 

observaram debilidades em termos nacionais no que concerne a uma estratégia explícita de 

encorajamento e promoção da I4.0 em Portugal, ao mesmo tempo que admitem que para as suas 

empresas esta evolução não é uma prioridade no momento atual. Estas observações apontam para a 

necessidade de serem reforçados incentivos de sensibilização para a modernização administrativa e 

industrial no nosso país (Gráfico 8). 

Atentando à realidade das grandes empresas, as grandes preocupações são precisamente a falta 

de recursos humanos qualificados e de recursos financeiros para suster esta transição. Existem outras 

preocupações secundárias, tais como: as incertezas legais associadas à I4.0, os elevados custos de 

transição e a falta de standards ou boas práticas como exemplo. 

Gráfico 8 – Barreiras à I4.0 mais importantes (Média Global) 
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As médias empresas concordam que as dificuldades económico-financeiras são a principal barreira 

à implementação de tecnologias avançadas, ainda que façam referência à inexistência de programas 

formativos adaptados às competências de futuro e à falta de uma estratégia de longo prazo na própria 

empresa. Por outro lado, as micro e pequenas empresas, apresentam opiniões bastante diversificadas, o 

que significa que sentem problemas de várias naturezas (Gráfico 9). 

Gráfico 9 – Barreiras à I4.0 mais importantes 
[Diferenças Grandes vs. Médias Empresas] 
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I4.0 – Modelos de Negócio 

O novo paradigma da I4.0 pioneiro na Alemanha rapidamente se difundiu pelas diversas 

economias tendo impacto a diversos níveis como organizações, políticas, indivíduos, competências, 

processos, produtos e serviços, e modelos de negócios exigindo novas formas de repensar todo o fluxo 

produtivo. Para corresponder às novas necessidades que as novas tecnologias exigem, as empresas 

procuram no mercado, profissionais distintos e com determinadas competências ou então formando e 

requalificando a sua força de trabalho atual. Este novo paradigma, traz assim, em paralelo a valorização 

de competências e qualificações que se traduzem essenciais nesse cenário (Cugno et al., 2021; Mittal et 

al., 2018).  

É também difícil dissociar o conceito de I4.0 e modelos de negócio. Estes últimos, relacionados 

com os produtos e serviços, ganham um novo contexto: um modelo para ser eficiente nesta nova realidade 

precisa ser efetivamente capaz de gerir, tratar, armazenar e saber usar a seu favor as informações que os 

dados fornecem. Não apenas no âmbito da produção, mas também relacionados com os dados dos 

produtos e serviços que os próprios consumidores podem fornecer. 

A evolução dos modelos de negócio surge assim como uma forma de valorizar as oportunidades 

resultantes das novas tecnologias e do processo de transformação na I4.0. Os concorrentes, ao 

aproveitarem estas oportunidades, obrigam os demais a repensar os seus próprios produtos, serviços e 

modelos de negócio dado que os atuais podem tornar-se economicamente insustentáveis.  

Um contexto mais digital, dinâmico e interativo exige inovação, mudança de mentalidades com 

foco na experiência do consumidor, desenvolvimento de produtos disruptivos e inteligentes e a criação de 

redes de trabalho. Trata-se por isso, de um processo que exige tempo, paciência e compromisso por parte 

dos gestores de topo das organizações.  
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Na Figura seguinte, colocamos em evidência alguns dos fatores mais importantes que criam 

oportunidades para alterar os modelos de negócio digitais. 

A disponibilidade de tecnologias é um fator essencial quando abordada a ligação entre modelos 

de negócio e I4.0. A conexão de máquinas, pessoas, produtos e logística que as novas tecnologias 

possibilitam, permite a combinação de dados que levam às empresas monitorizar e alinhar diferentes 

processos a partir de um local centralizado.  

A existência de elementos digitais que atinjam a excelência operacional como por exemplo, a 

oportunidade de desenvolver inovações que ajudem os produtos a tornar-se mais eficientes ao longo de 

todo o seu ciclo de vida é também um fator crítico no desenvolvimento de modelos de negócio digitais. A 

utilização de “gémeos digitais” e sistemas cyber-físicos são por isso essenciais na construção de uma 

imagem digital e recolha de informação ao longo de todo o ciclo de vida do produto. Esta recolha de dados 

em tempo real permite evitar erros, detetar irregularidades, assegurando uma maior eficiência dos 

processos.  

Figura 6 – Elementos / Modelos de Negócio I4.0  

(elaborado a partir de Digital business models for Industrie 4.0, 2019) 
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O potencial de geração de grandes 

volumes de dados cria novas exigências no que 

concerne à sua gestão e análise pelas 

organizações. Apesar de se tratar de algo difícil, 

é um aspeto crítico na orientação para modelos 

de negócio adaptados a esta nova realidade. 

Uma ferramenta essencial que pode ajudar 

neste campo é a inteligência artificial que tem a 

capacidade de reconhecer padrões com 

grandes quantidades de dados facilitando a sua 

leitura e análise.  

O foco na experiência do consumidor 

assenta na premissa de que as empresas que 

melhor e mais rapidamente identificarem as 

necessidades dos consumidores, e as que de 

melhor forma criarem valor, ganham vantagem 

competitiva face às concorrentes. E por isso, 

desenvolver uma ligação e conhecimento 

profundo com os consumidores é essencial no 

sentido de que otimiza a experiência do 

consumidor, não apenas pela dimensão técnica, 

mas também através da dimensão emocional.  

No que diz respeito ao marketing, a 

ideia de que o foco é fornecer benefícios 

adicionais aos clientes através de novos e 

inteligentes produtos e serviços diferenciadores 

também significa que as ações devem estar 

voltadas no sentido de tornar os processos o 

menos complicado possível para os clientes. Isto 

pode, em certas ocasiões, significar que as 

empresas precisem de desenvolver estratégias 

mais amplas e aprender a entender os 

indivíduos do mercado que estão fora do seu 

segmento de mercado principal.  

A regulação governamental e mudanças 

nas culturas organizacionais surgem aqui como 

exemplo de dois fatores externos que devem ser 

igualmente olhados no sentido de desenvolver 

modelos de negócios adaptados à I4.0. 

Organizações mais flexíveis, dinâmicas e 

legislação devidamente apropriada e focada na 

proteção e privacidade dos dados devem ser 

aspetos essenciais a ter em conta neste 

paradigma. 
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Identificaram-se 4 áreas chave para a transformação dos modelos de negócio. Inovações 

incrementais, como por exemplo, a implementação de tecnologias de Big Data, robots colaborativos, 

realidade aumentada e sistemas Cloud que podem otimizar a criação de valor em alguns recursos chave e 

atividades, aumentando a eficiência e a performance da organização. As melhorias na relação com o 

consumidor são também apontadas como essenciais na evolução dos modelos de negócio no sentido de 

que percebendo e antecipando essas necessidades é que se constrói um modelo mais digital. A criação de 

novos ecossistemas e redes de valor de network propõe que as cadeias de valor tradicionais sejam 

substituídas por ecossistemas onde diversos stakeholders interajam partilhando riscos, incertezas com 

outros agentes ou melhorando as competências e recursos com as parcerias eventualmente estabelecidas. 

Por fim, a inovação diz-se radical quando passa pela introdução e desenvolvimento de produtos e serviços 

inteligentes. Este é o verdadeiro elemento que pode conduzir a um modelo de negócio baseado 

completamente em novas tecnologias. 

Figura 7– Domínios de oportunidade para a inovação de Modelos de Negócio, 

associados à I4.0 
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I4.0 – Competências 

Os avanços na I4.0 requerem, naturalmente, uma adequada preparação dos recursos humanos 

que acompanharão este novo paradigma. Muitas das competências que são exigidas hoje ultrapassaram 

todas as previsões e, portanto, não foram trabalhadas nos sistemas de ensino em anos anteriores, o que 

implica que uma parte relevante dos atuais profissionais ativos ainda não possuem as competências 

necessárias. Não obstante o tempo necessário para complementar a qualificação dos RH com estas novas 

competências, a pandemia da COVID-19 e a respetiva redução de contactos presenciais veio acelerar a 

transição digital e a interoperabilidade dos processos internos e externos nas empresas, uma vez que o 

contacto ficou cada vez mais virtual. Assim, alguns avanços nas competências mais tecnológicas acabaram 

por surgir forçosamente (Grzybowska & Łupicka, 2017; Hernandez-de-Menendez et al., 2020).  

De acordo com dados recentes do Observatório do Emprego têm sido sublinhadas um conjunto 

de competências pessoais e técnicas que considera serem indispensáveis para os desafios futuros do 

mercado de trabalho, e que tem particular aplicação nesta área da I4.0, e cuja literatura internacional na 

área tem vindo a convergir e a validar esta mesma identificação - nomeadamente o World Economic Forum 

(ver Figura 9).  

Figura 9– Áreas profissionais emergentes (Fonte: Observatório do Emprego) 
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Em Portugal espera-se que o número de empregados altamente qualificados continue a crescer, 

inclusive a um ritmo superior à média da União Europeia. Os mesmos dados veiculados quer por 

entidades europeias, quer corroborados por estudos recentes no território do Centro de Portugal, pelo 

Observatório do Emprego verificam uma tendência já conhecida de que a população ativa portuguesa 

está a envelhecer, tal como a generalidade da UE. Esta constatação antecipa futuras dificuldades no 

território europeu, especialmente na formação contínua no local de trabalho, uma vez que os mais 

velhos apresentam geralmente uma maior resistência à mudança. Portugal continua a aumentar o 

número de estudantes no ensino superior, atingindo a marca dos 86 mil diplomados em 2021. Outro 

indicador positivo é o facto de continuar a crescer o número de inscritos em cursos relacionados com as 

TIC, ainda que a percentagem de doutoramentos nessas mesmas áreas tenha diminuído ligeiramente 

(ver Figura 10). Esta evolução de inscritos nas temáticas em questão deve-se também ao crescente 

número de vagas disponibilizadas nestes cursos, refletindo assim sinais de aposta pública nas áreas do 

futuro.  

Figura 10– Profissões com maior potencial de crescimento. (Fonte: World Economic Forum) 
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Por outro lado, o inquérito da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) sobre 

o potencial científico e tecnológico nacional tem sinalizado que a despesa em I&D nas áreas TIC é hoje

menor do que em 2010, principalmente no setor empresarial. Ainda assim, é este o setor que mais investe 

nas áreas tecnológicas (cerca de 44,7% da despesa total em I&D, em 2019), que supera assim os 9,2% do 

setor institucional. Se analisarmos a utilização de computadores em contexto profissional verificamos que, 

mesmo em períodos pré-pandemia, esse valor veio a aumentar até 2019.  

Nesse sentido Portugal está a trabalhar rumo à meta da Broadband Comission das Nações Unidas 

(2020), que ambiciona até 2025 ter 60% da população jovem e adulta com um nível mínimo de proficiência 

em “sustainable digital skills” à escala mundial. Em termos europeus pode-se afirmar que a maioria dos 

países estava bem encaminhada para o cumprimento desta meta em 2017, apesar de alguns apresentarem 

valores ainda preocupantes (ver tabela abaixo): mais de 20% da população búlgara e romena não possuía 

qualquer competência digital e/ou não usava internet; mais de 40% da população ativa da Croácia, Grécia, 

Portugal, Polónia, Irlanda, Chipre, Hungria e Lituânia não tem as competências digitais consideradas 

básicas; só em quatro países da UE (Luxemburgo, Holanda, Finlândia e Suécia) é que a população ativa sem 

os níveis de digitalização básicos é inferior a 20%. 

Figura 11– Profissões com maior potencial de crescimento. (Fonte: Observatório do Emprego) 
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Como referido anteriormente, uma das principais barreiras identificadas pela amostra usada nesta 

investigação é a falta de mão-de-obra qualificada e preparada para enfrentar os desafios tecnológicos e 

digitais das empresas mais inovadoras. Por isso, em termos de competências pessoais, este estudo focou-

se na identificação de competências mais importantes para o processo de implementação da I4.0 bem 

como das áreas de competências que necessitam de maior oferta formativa e de capacitação. A revisão 

de literatura de estudos recentes de fontes europeias permitiram identificar um conjunto de 10 

competências prioritárias nestes domínios (Figura 12). Estas listas restritas foram depois utilizadas no 

estudo para auscultar as perceções dos atores locais quanto à sua importância e prioridade. 

 

Complex Problem Solving 

Communication 

Cultural Intelligence 

Teamwork 

Time Management 

Decision Making 

Leadership 

Autonomous Learning 

Creativity 

Critical Thinking

Big Data e Data Mining 

Automation and Programing 

Production Line Simulation 

Product Design 

Predictive Maintenance 

Development of Failure Proof Systems 

Virtual Systems Technologies 

Automated Manufacturing 

Sustainability Competences 

Machine Learning 

Figura 12– Competências transversais e técnicas prioritárias para o futuro das profissões. 

(Fonte: Observatório do Emprego) 
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Atendendo à primeira área de competências os resultados gerais permitem identificar três 

competências com maior destaque: pensamento crítico, liderança e gestão de tempo. No sentido 

contrário, as únicas duas competências que não receberam uma votação média igual ou superior a 4 – 

consideradas como “importantes” – são a inteligência cultural e a capacidade de resolução de problemas. 

Ainda assim, regra geral, são visíveis algumas assimetrias preferenciais conforme a dimensão de cada 

empresa inquirida.  

Relativamente ao pensamento crítico podemos verificar que as empresas de média e menor 

dimensão são as que mais o valorizam, pois estão mais centradas no potencial de influência individual de 

cada trabalhador, visto que não são tão hierarquizadas como as maiores. Pela mesma razão podemos 

notar que a liderança e a capacidade de decisão vão perdendo relevância conforme inquirimos empresas 

com maior dimensão, enquanto a organização é mais valorizada nos meios mais numerosos. Competências 

de comunicação são igualmente procuradas nos diferentes contextos e a aprendizagem autónoma ganha 

um maior peso em entidades com maior estrutura - tal como como a capacidade de trabalhar em equipa. 

Se focarmos a análise nas prioridades de investimento necessárias para alavancar a adoção da I4.0 

a nível nacional, verificamos uma vez mais que as opiniões são distintas conforme a dimensão das 

empresas. Ainda assim, a primeira nota a reter é que existem realmente alguns défices de competências 

e de ofertas formativas na região, que deverão ser combatidos para reforço da competitividade 

empresarial. 

É de ressalvar que uma pontuação média mais baixa não implica que o investimento em 

determinada competência seja desnecessário, até porque ter um resultado acima de 4 indica que de facto 

é importante esse investimento.  
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Analisados os resultados conforme a dimensão das empresas pode-se concluir logo que as micro 

e pequenas empresas são as que consideram menos necessário investir nas competências elencadas, pois 

são também as entidades com menor penetração de tecnologias e com menor grau de maturidade em 

termos de I4.0, como visto no primeiro capítulo de resultados. Também as preferências demonstradas no 

estudo permitem deduzir que as empresas de menor dimensão estão numa fase mais embrionária da 

transição digital – pois necessitam de maior investimento nas áreas dos sistemas e tecnologias virtuais –, 

e da transformação e modernização industrial (Horváth & Szabó, 2019). Os Gráficos 10 a 13 sistematizam 

os resultados observados. 

Gráfico 10 – Áreas de competência mais importantes para I4.0 
[Competências Transversais] 
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As áreas da automação e programação demonstraram especial relevância para os empresários das 

empresas maiores, também as áreas do Big Data e do Data Mining são particularmente evidenciadas nessa 

categoria, visto que são estas entidades que tem maior potencial de extrair informação dos consumidores 

e promover ofertas mais personalizadas. As médias empresas destacam o papel da manutenção 

preventiva.  

Gráfico 11 – Áreas de competência mais importantes para I4.0 [Competências Técnicas] 
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Gráfico 12 – Importância / Competências Transversais [Grandes vs. Médias empresas] 

Gráfico 13 – Importância / Competências Técnicas [Grandes vs. Médias empresas] 
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I4.0 – Stakeholders 
A implementação da I4.0 exigirá a articulação de diversos stakeholders que potenciam a 

capacidade empresarial. A amplitude de stakeholders relevantes contempla desde logo as entidades do 

sistema científico e tecnológico, entidades dos domínios de investimento e financiamento, agência e 

associações empresariais e de consumidores, bem como entidade de implementação e interface das 

políticas públicas. 

No contexto nacional é possível identificar diversas entidades, além das empresariais, com 

volumes substanciais de investimento na I4.0. Dados recentes apontam desde logo um conjunto de 

entidades com volume de investimento superior a 1 milhão de euros em projetos de I4.0 (no contexto do 

QREN e PT2020, ver Figuras 13 e 14). 

Figura 13– Entidades com investimento superior a 1M € na I4.0 

(Fonte: ANI) 
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Figura 14– Entidades não empresariais com investimento 

superior a 1M € na I4.0  

(Fonte: ANI)
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(cont.) 

Entidade/Organização Descrição e atividades 

https://www.iapmei.pt/ 

Tem como principal missão a promoção da 
competitividade e do crescimento empresarial; 
Atribui apoios financeiros à atividade industrial, à 
inovação e ao empreendedorismo, contando com 
variados apoios comunitários. Foco especial nas 
pequenas e médias empresas. 

https://www.ani.pt/ 

A Agência Nacional de Inovação pretende consolidar o 
Sistema Nacional de Inovação (SNI) e reforçar a 
competitividade da economia nacional nos mercados 
globais; 
Além de ter linhas de financiamento próprias, também 
realiza eventos de networking empresarial, mostras de 
produtos e tecnologias, colabora na criação de 
estratégias políticas e promove o conhecimento e a 
qualificação nas empresas. Produz também indicadores e 
dados sobre a inovação em Portugal. 

https://www.portugalglobal.pt/ 

A AICEP Portugal Global - Agência para o Investimento e 
Comércio Externo de Portugal, é uma entidade pública 
voltada para a globalização da economia portuguesa. 
Os seus principais focos de atuação são a captação de 
investimentos estruturantes, o incentivo e apoio à 
exportação e a promoção da imagem de Portugal com 
iniciativas criadoras de valor no país. 

https://cotecportugal.pt/ 

A COTEC Portugal é a principal associação empresarial 
portuguesa para a promoção da inovação e cooperação 
tecnológica empresarial, que engloba empresas 
nacionais, grandes grupos nacionais e PME’s, que juntos 
totalizam 16% do PIB português. 
Mais do que colocar todos os seus associados em 
contacto direto e networking permanente, a entidade 
procura também colaborar na atribuição de estímulos e 
apoios públicos geradores de mudança. 

Tabela 1– Outras entidades relevantes no estímulo a I4.0. (Fonte: ANI) 

https://www.iapmei.pt/
https://www.ani.pt/
https://www.portugalglobal.pt/
https://cotecportugal.pt/
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Entidade/Organização Descrição e atividades 

https://www.ccila-portugal.com/pt/ 

A Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã promove 
a cooperação entre empresas alemãs e portuguesas, 
prestando apoio no seu estabelecimento e na expansão 
das relações comerciais nos dois países. A entidade 
possui uma infoteca, promove acessos a feiras 
internacionais e nacionais, apoia as empresas no 
processo de exportação e dinamiza oportunidades 
formativas e de qualificação. São também prestados 
serviços de contabilidade externa, apoio jurídico e fiscal, 
serviços de IVA, processamento salarial e recuperação de 
créditos. 

https://openindustry4.com/ 

A Open Industry 4.0 Alliance cria uma rede de parceiros 
industriais e desenvolvedores de soluções I4.0 e/ou 
serviços internacionais que ajuda os consumidores a 
efetuar a transição digital para IoT. São ainda criadas 
sinergias para o desenvolvimento de negócios em 
conjunto com os membros parceiros e garantir as 
competências necessários aos profissionais dos mesmos. 

https://www.plattform-i40.de/ 

A Plataform Industry 4.0 foi desenvolvida pelo Ministério 
da Economia e Energia alemão, de forma a dar a 
conhecer ao ecossistema empresarial as vantagens da 
I4.0 e apresentar estudos nacionais e internacionais 
sobre a implementação global. Além disso são feitos 
alguns roadmaps, vídeos, glossários e infografias para 
empresas que tenham interesse em investir nesta área, 
combatendo assim a falta de informação e de standards. 

https://clustercollaboration.eu/ 

A European Cluster Collaboration Platform pretende ser 
um Hub online de empresários, decisores políticos e 
stakeholders industriais com vista à realização de 
parcerias estratégicas na área da inovação e 
desenvolvimento económico. Desenvolveu um mapa 
com 1200 entidades mundiais, divulga notícias e eventos 
setoriais, promove momentos de networking, 
desenvolve estudos de investigação, tem um fórum de 
knowledge sharing e disponibiliza várias linhas de 
financiamento. 

https://www.ccila-portugal.com/pt/
https://openindustry4.com/
https://www.plattform-i40.de/
https://clustercollaboration.eu/
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Notas finais 
I4.0 começa com pequenas mudanças que vão sendo implementadas gradualmente - mas com o 

foco em integrar e digitalizar o todo. Não estamos a falar apenas de tecnologia, mas também na gestão e 

competências do capital humano nas empresas.  

Como resultado o estudo mostrou-nos que, em geral, as empresas concordam que estão bem 

informadas sobre o assunto. Entretanto, como era de se esperar, as pequenas e médias empresas têm 

demorado mais a começar efetivamente a aplicar os conceitos I4.0 à realidade. Verificou-se igualmente 

que as tecnologias vão recebendo importância e investimento de acordo a dimensão e setor das empresas. 

Como é o caso da Cibersegurança, considerada investimento essencial nas empresas de menor dimensão 

perdendo espaço no caso das organizações de maior dimensão. 

No que se refere à aplicabilidade no curto prazo percebemos que as grandes empresas esperam 

da I4.0 uma maior integração na cadeia de abastecimento. O que pode garantir maior assertividade e 

eficiência na comunicação e transmissão de informação. Já as PME’s analisadas veem mais valor na 

monitorização online de indicadores de desempenho, os quais têm grande influência na tomada de 

decisão.  

A mais-valia no que se trata da I4.0 é a informação, seja através de tecnologias que podem 

otimizar, extrair e analisar dados e informações oriundas do tratamento deles. A detenção de mais 

conhecimento resulta em decisões mais corretas, melhor gestão e estratégia por parte das empresas, 

sejam elas grandes, médias ou pequenas.  Como vimos, as empresas enfrentam desafios distintos de 

acordo com a sua dimensão e setor de atuação. No que diz respeito às dificuldades enfrentadas é 

necessário vencer algumas barreiras face à implementação de tecnologias e conceitos da I4.0. Para as 

médias empresas as principais barreiras são económico-financeiras. Destaca-se também a ausência de 

programas formativos para a capacitação dos colaboradores com as competências do futuro e a falta de 

preparação a longo prazo. 

Adivinha-se assim um longo caminho, mas pleno de oportunidades. 

For many people, the smartphone is the first 

and only computer they have. 

Inga Beale 
Chief Executive Officer, Lloyd’s 
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