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1

O QUE É A INDÚSTRIA 4.0?

A indústria 4.0 é um termo que apareceu na Alemanha e é uma clara referência à 4ª
revolução industrial.
A sua origem data de 2006 e referências à mesma apareceram na estratégia de alta
tecnologia daquele ano do governo alemão. Passados uns anos, em 2012, a Indústria 4.0
é tomada como um dos 10 projetos futuros para a estratégia de alta tecnologia.
De momento, o objetivo é o do fomento da pesquisa e inovação numa fase “précompetitiva” e da transferência de descobertas científicas para se desenvolver tecnologias
que possam gerar lucro1.

ILUSTRAÇÃO 1 – EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA AO LONGO DO TEMPO (ADAPTADO DE
INDÚSTRIA CONECTADA 4.0, 2016)

MAS O QUE É A INDÚSTRIA 4.0?
Este termo, segundo um estudo do parlamento europeu, “descreve a organização dos
processos de produção baseados em tecnologia e dispositivos comunicando
autonomamente entre si, ao longo da cadeia de valor, em modelos computacionais
virtuais.” O mesmo estudo determina ainda que a Indústria 4.0 “envolve uma série de
inovações revolucionárias na produção e entra logo nos processos industriais, resultando
daí um acréscimo significativo de produtividade”1.
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Por outras palavras, a Indústria 4.0 incorpora as novas tecnologias (cloud, sistemas ciberfísicos, sensores, etc.) na indústria em geral e permite através da transformação digital dar
um salto qualitativo na organização e gestão da cadeia de valor do sector.2
Esta nova revolução permite a união do mundo físico composto pelos materiais, produtos,
maquinaria, dispositivos e instalações com o mundo digital dos sistemas dando a
possibilidade que eles colaborem entre si e com outros sistemas, criando assim uma
indústria inteligente.2
Alguns exemplos da aplicabilidade da Indústria 4.0 podem ser vistos na Ilustração 2.

ILUSTRAÇÃO 2 – NÍVEIS DE IMPACTO DA INDÚSTRIA 4.0 E EXEMPLOS (ADAPTADO DE
INDÚSTRIA CONECTADA 4.0, 2016)

Para que a definição do termo Indústria 4.0 fique mais completo é necessário definir
alguns termos que estão amplamente relacionados e aparecem com bastante frequência
associados ao termo principal.



THE INTERNET OF THINGS [Também conhecido como Machine to Machine - M2M
(Máquina-a-Máquina)]: Refere-se a sistemas de tecnologia da informação
conectados a todos os subsistemas, processos, objetos externos e internos, redes
de clientes e fornecedores, que comunicam e cooperam entre eles e com os
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humanos. De acordo com algumas estimativas, o número de dispositivos a
comunicar entre si ultrapassou o número de pessoas a comunicar entre si. De
acordo com outras projeções, em 2020, 30 mil milhões de dispositivos, desde um
jato a uma agulha de costura, estarão conectados à internet.1,3


THE INTERNET OF SERVICES : Refere-se a serviços internos, e que atravessam toda
a organização, que são oferecidos e utilizados por participantes na cadeia de valor
e conduzidos por Bigdata (Megadados) e Cloud Computing (Computação em
nuvem).1



THE INDUSTRIAL INTERNET (A internet industrial): A General Electric descreve
fenómenos similares àqueles resumidos pela Indústria 4.0 como a Industrial
Internet em que as revoluções industriais e da internet vêm juntas. A diferença aqui
é que, ao contrário da Indústria 4.0, a Industrial Internet vai além da produção para
cobrir a adoção mais ampla da rede em outras formas de atividade económica.1



ADVANCED MANUFACTURING (Produção avançada): Outro termo geralmente
citado na literatura para descrever inovações na tecnologia de melhoria de
produtos ou processos.1



CYBER-PHYSICAL SYSTEMS (Sistemas ciber-físicos): que são compostos por
software embutido em hardware, como por exemplo sensores, processadores e
tecnologias de comunicação e podem autonomamente trocar informação,
desencadear ações e controlar cada uma independentemente.1



SMART FACTORY (Fábrica inteligente): Este e o termo relacionado “fábrica do
futuro” (factory of the future) exemplificam algumas das inovações técnicas sob a
alçada da Indústria 4.0, como seja a integração de tecnologias de comunicação e
informação no processo de produção e como será o desempenho destas na
prática.1



BIG DATA: Conjunto de métodos e tecnologias que se referem à aquisição,
armazenamento e processamento de dados que, por volume, frequência ou
tipologia têm que ser tratados de forma não convencional.2



CLOUD COMPUTING (Computação em nuvem): Disponibilidade de recursos
hardware e software em forma de serviços predefinidos ou parametrizáveis, através
da rede, em tempo real e com possibilidade de vários utilizadores se conectarem
simultaneamente. Os serviços prestados vão desde o armazenamento, a
computação de dados, a acessibilidade até à criação de aplicações para o utilizador
final.2
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ILUSTRAÇÃO 3 - CONCEITOS USADOS E A SUA RELAÇÃO NO UNIVERSO DA
INDÚSTRIA4.0

2

CARACTERÍSTICAS, ALAVANCAS, DIRECIONADORES
DE VALOR E PRÉ-REQUISITOS DA INDÚSTRIA 4.0

A Indústria 4.0 tem algumas características já bem definidas e identificadas que trazem
benefícios ao nível da eficiência, produtividade, redução dos custos de produção,
personalização dos produtos, entre outros. Sendo assim, são elencadas as principais
características associadas à Indústria 4.0 na tabela seguinte;
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TABELA 1 – PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA INDÚSTRIA 4.0 E RESPETIVA DEFINIÇÃO

CARACTERÍSTICAS

DEFINIÇÃO

Interoperabilidade

Sistemas ciber-físicos (suportes de peças, estações de montagem e produtos)
permitem a conexão e comunicação entre humanos e fábricas inteligentes.1

Virtualização

Uma cópia virtual da fábrica inteligente é criada ao conectar dados dos sensores
com modelos de plantas virtuais e modelos de simulação.1

Descentralização

Capacidade dos sistemas ciber-físicos de tomarem decisões por eles e de
produzirem localmente graças a tecnologias como a impressão 3D.1

Capacidade em
tempo real

A capacidade para colher, analisar dados e providenciar, de imediato, os
conhecimentos derivados.1

Orientação do
serviço

Capacidade de ir ao encontro das necessidades, expectativas e preocupações do
cliente.4

Modularidade

Adaptação flexível das fábricas inteligentes à mudança de requisitos ao substituir
ou expandir módulos individuais.1

Para uma melhor adaptação da Indústria 4.0 à resolução dos problemas específicos das
empresas e para as mesmas tomarem as melhores escolhas, um compasso digital com 8
direcionadores de valor e 26 alavancas foi elaborado pela McKinsey & Company que é
apresentado na figura seguinte, em forma de tabela.5

TABELA 2 – DIRECIONADORES DE VALOR E ALAVANCAS DA INDÚSTRIA 4.0
(ADAPTADO DE MCKINSEY & COMPANY, 2016).

DIRECIONADORES DE VALOR
“VALUE DRIVERS”

ALAVANCAS

Recursos / Processo

Consumo de energia inteligente
Lotes inteligentes
Otimização da produção em tempo real

Utilização de ativos

Flexibilidade de encaminhamento “Routing Flexibility”
Flexibilidade da máquina “Machine Flexibility”
Monitorização e controlo remoto
Manutenção preditiva
Realidade aumentada para manutenção, reparação e operações

Trabalho

Colaboração humano-robot
Monitorização e controlo remoto
Gestão do desempenho / “performance” digital
Automatização do trabalho especializado “knowledge work”
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DIRECIONADORES DE VALOR
“VALUE DRIVERS”

ALAVANCAS

Inventários

Impressão 3D no local “in situ”
Otimização da cadeia logística em tempo real
Tamanho dos lotes “Batch size”

Qualidade

Controlo estatístico do processo
Controlo do processo avançado
Gestão da qualidade digital

Combinação oferta / procura

Predição da procura orientada por dados
Dar valor ao design orientado por dados

“Time to market” – Tempo de
comercialização

Cocriação do cliente / Inovação aberta “Open Innovation”
Engenharia concorrente “Concurrent Engineering”
Simulação e experimentação rápida

Serviço / Pós-venda

Manutenção preditiva
Manutenção remota
“Self-service” orientado virtualmente

Não menos importante para uma definição completa deste processo é a definição das
pré-condições para a implementação da Indústria 4.0.
Quando em 2013, o ministério da educação e pesquisa alemão levou a cabo um estudo
sobre quais seriam as pré-condições mais importantes para a Indústria 4.0, por 278
empresas daquele país, obteve-se o seguinte gráfico baseado nas respostas a um
questionário, onde nove pré-condições foram identificadas sendo as mais importantes a
normalização, a organização do trabalho e a disponibilidade de produtos.6

ILUSTRAÇÃO 4 - PRINCIPAIS PRÉ-CONDIÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DA INDÚSTRIA
4.0 (ADAPTADO DE SMIT ET AL., EUROPEAN PARLIMENT, 2016)
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3

OBJETIVOS E DESAFIOS INDUSTRIAIS DA
INDÚSTRIA 4.0

Sumariamente, o que a Indústria 4.0 pretende atingir com a sua implementação aos vários
sectores empresariais é uma maior flexibilidade e robustez, juntamente com os mais
elevados padrões de qualidade em engenharia, planeamento, manufatura e processos
operacionais e logísticos.
A Indústria 4.0 trará consigo a necessidade de uma cadeia de valores dinâmica, otimizada
em tempo real e que se organize por si só e que possa ser otimizada segundo certos
critérios, como sejam o custo, a disponibilidade e o consumo de recursos. Para que tudo
isto seja possível, a necessidade de um enquadramento legal, de interfaces normalizados
e de processos de negócio harmonizados é imperativa.6
Para atingir os objetivos a que se propõe existe a necessidade de descortinar os principais
desafios a serem debelados ao longo da implementação de todo o processo da Indústria
4.0. Os desafios podem ter um impacto ao nível do processo, quer na sua totalidade ou
numa das ligações da cadeia de valor (conceção, fabrico, distribuição, etc.), ao nível do
produto pois a personalização ou digitalização apesar de ser um avanço que pode
representar uma oferta mais competitiva, não deixa de ser um desafio e ao nível do
modelo de negócio que combina os desafios anteriormente expostos para os processos
e produtos, criando novos modelos de negócio.
Posto isto, identificaram-se doze desafios industriais, o seu panorama passado/atual e o
panorama para o desafio ser ultrapassado com sucesso.2

TABELA 3 – PASSADO E FUTURO DOS DESAFIOS INDUSTRIAIS (ADAPTADO DE
INDÚSTRIA CONECTADA 4.0)

DE…

PARA…

1

Usar métodos colaborativos para
potenciar a inovação

Inovação individual e
contínua

Inovação envolvendo várias
empresas, clientes e revolucionária

2

Combinar flexibilidade e eficiência
nos meios produtivos

Meios produtivos nem
sempre eficientes e
pouco flexíveis

Meios produtivos eficientes,
flexíveis e que incorporam
inteligência e interconetividade

3

Gerir a dimensão das séries e
tempos de resposta mais curtos

Produção em série com
tempos de resposta
alargados

Séries e tempos cada vez mais
curtos (lead time e time to market)

4

Adotar modelos logísticos
inteligentes

Gestão de logística
reativa

Gestão logística integrada e
inteligente

5

Adaptar-se à transformação dos
canais (digitalização e
omnicanalidade)

Canais tradicionais e
desarticulados

Digitalização dos canais e gestão
omnicanal

INDÚSTRIA 4.0 | 9

DE…

PARA…

6

Aproveitar a informação para
antecipar as necessidades do
cliente

Reatividade perante a
procura

Análise preditiva das necessidades
do cliente

7

Adaptar-se à hiperconectividade
do cliente

Informação limitada e
pouco difundida

Informação exaustiva e com valor

8

Gerir a rastreabilidade
multidimensional de uma ponta à
outra (end to end)

Pouca ou nenhuma
visibilidade e controlo
do produto

Transparência na rastreabilidade
multidimensional de todo o
processo produtivo

9

Gerir a especialização mediante a
coordenação de ecossistemas
industriais de valor

Cadeias de valor
lineares

Especialização e ecossistemas de
valor

10

Garantir a sustentabilidade a longo
prazo

Reduzida sensibilização
em sustentabilidade

Impacto ambiental do processo
produtivo e do produto
minimizado

11

Oferecer produtos personalizados

Produtos padrão
(standard)

Personalização massiva dos
produtos

12

Adaptar o portfólio de produtos ao
mundo digital

Produto industrial
tradicional

Evolução digital do portfólio dos
produtos

Desafio do processo Desafio do produto

Omnicanalidade – Estratégia para melhorar a satisfação do consumidor e a sua lealdade, buscando um
maior número de vendas repetidas e mais lucrativas. Experiência de compra integrada que junta as
vantagens das lojas físicas com a riqueza de informações da experiência das compras online.

4

INICIATIVAS ESTRANGEIRAS NO UNIVERSO DA
INDÚSTRIA 4.0

SMART FACTORY DA SIEMENS EM AMBERG (ELECTRONIKWERK AMBERG – EWA)
Conhecida como o laboratório da fábrica do futuro, esta instalação foi concebida para a
produção de autómatos industriais programáveis. Conta com 27 anos e é o expoente
máximo da Indústria 4.0 na Europa.7
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Características e fotos da fábrica da Siemens:7,8
















Inaugurada em 1989
Ocupa uma área de 10 000 m2
O sistema totaliza 1600 milhões de componentes
1 250 000 de produtos Simatic produzidos por mês –
15 000 000 por ano – 1 produto produzido por segundo
Taxa de defeito de 0, 0012% (12 PPM) ou 99,9988% de taxa de qualidade
Linha de produção automatizada em 75% da cadeia de valor
5000 mudanças de plano ao longo do ano
1200 colaboradores
350 alterações por dia em 1000 produtos diferentes
60 000 clientes em todo o mundo
A entrega das encomendas é feita em 24 horas em 99,5% dos casos (em todo o
mundo)
Produção aumentou 8 vezes graças à Indústria 4.0
A utilização da linha de produção é de mais de 75% (acréscimo de 20% na
flexibilidade)
Apenas 15 defeitos por milhão, 99% de confiança e 100% de rastreabilidade num
estudo elaborado pela Gartner Industry Research em 2010

ILUSTRAÇÃO 5 – IMAGENS DO INTERIOR DA FÁBRICA DA SIEMENS (FONTE:
WWW.DINHEIROVIVO.PT)

Várias iniciativas têm sido tomadas por vários governos, por todo o mundo, para que o
desenvolvimento e implementação da Indústria 4.0 sejam possíveis. Ficam alguns
exemplos de países que já entraram no círculo da 4ª revolução industrial.
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ILUSTRAÇÃO 6 – ALGUMAS MEDIDAS TOMADAS POR GOVERNOS PARA FOMENTAR E
DESENVOLVER A INDÚSTRIA 4.0 AO LONGO DOS ÚLTIMOS ANOS (ADAPTADO DE
MINSALT, 2016).

Para uma melhor compreensão do que é feito na área da Indústria 4.0 aconselhamos a
visualização do seguinte vídeo elaborado pela Die Elektroindustrie que se encontra
legendado em português.
Nele podemos observar algumas áreas de atuação e alguns dos benefícios da
implementação da Indústria 4.0. https://www.youtube.com/watch?v=Wjm2yu5ddGI

5

PORTUGAL E A INDÚSTRIA 4.0

Uma análise da consultora Roland Berger, em 2014, sobre a Indústria 4.0 colocou o nosso
país na cauda da Europa nesta matéria.
Num gráfico publicado nessa análise, que compara o índice de preparação para a Indústria
4.0 com a quota de produção (em % do PIB) em grande parte dos países europeus, revelou
que existem quatro tipos de clusters diferentes (líderes, potenciadores, tradicionalistas e
hesitantes) e que desses quatro tipos Portugal está englobado no grupo de países
hesitantes. Este grupo, constituído por alguns países do sul da Europa e da Europa de leste,
carece de uma base industrial de confiança, pois muitos deles sofrem de problemas fiscais
e, por conseguinte, têm mais dificuldades em acelerar a competitividade das suas
economias.9
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ILUSTRAÇÃO 7 - COMPARAÇÃO DO ÍNDICE DE PREPARAÇÃO À INDÚSTRIA 4.0 VERSUS
QUOTA DE PRODUÇÃO ENTRE PORTUGAL E OS PAÍSES EUROPEUS (ADAPTADO DE
ROLAND BERGER, 2014).

Contrariando este cenário negativo, em Portugal o governo português deu o pontapé de
saída para a Indústria 4.0 no dia 21 de Abril de 2016, numa cerimónia em Ílhavo na fábrica
da Vista Alegre, em simultâneo com o anúncio da estratégia para a digitalização da
indústria europeia por parte de Bruxelas. A iniciativa do governo passou por juntar
associações empresariais e 73 empresas nacionais e internacionais (a atuar em Portugal) e
dividi-las em grupos de trabalho:8
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TABELA 4 - GRUPOS DE TRABALHO CONSTITUÍDOS PELO GOVERNO PORTUGUÊS PARA
DISCUTIR UMA ESTRATÉGIA PARA A INDÚSTRIA 4.0 (ADAPTADO DE EXPRESSO, 2016).

GRUPOS DE TRABALHO

EXEMPLOS DE EMPRESAS

AUTOMÓVEL E MOLDES

25 Empresas: Autoeuropa, PSA, Delphi, Simoldes,
GLN moldes, Motofil, Prodsmart, Sensifinity,
Yasaki Saltano, entre outras.

AGROINDÚSTRIA

15 Empresas: Nestlé, Sumol Compal, Unicer,
Vitacress, Delta, Frulact, Lusiaves, entre outras.

RETALHO E MODA

17 Empresas: Farfetch, Dielmar, CTT, Sonae, Vista
Alegre Atlantis, Chic by Choice, Parfois, Shopkit,
Getsocial, Kyaia, Nimco, entre outras.

TURISMO

17 Empresas: Airbnb, CP, Guestcentric, Pestana,
Porto Bay, Unicre, Vila Galé, Hole 19, Gugga, Acin
iCloud, ESRI, entre outras.

As empresas associadas aos grupos de trabalho vão ter um período de debate para
apresentarem as conclusões. A COTEC Portugal (Associação empresarial para a Inovação)
será a entidade que fiscalizará a implementação das medidas que resultarem da estratégia
do governo.8
Em Julho deste ano a Portugal Ventures, a sociedade pública de capital de risco, vai abrir
candidaturas a fundos para startups que queiram desenvolver produtos inovadores na
área da Indústria 4.0. São 10 milhões de euros disponíveis para apoiar as startups, onde
cada uma pode candidatar-se a apoios até 500 mil euros, numa fase inicial. As mais
capazes de proliferar podem almejar a novos financiamentos em rondas de investimento
de capital de risco privado ou candidatar-se aos fundos Portugal 2020 e Horizonte 2020.8
Já existem alguns exemplos de aplicação da Indústria 4.0 em Portugal. Identificam-se
alguns na tabela abaixo.
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TABELA 5 – ALGUNS EXEMPLOS DE EVOLUÇÕES POR PARTE DE EMPRESAS
PORTUGUESAS OU A ATUAR EM PORTUGAL.

EMPRESA

INOVAÇÕES
Uso de impressoras 3D na linha de produção.
Uma das fases de produção do modelo Sharan tem um operador com óculos de
realidade virtual.10
Uso de um software que passa por dar soluções de gestão de desempenho de
produção, que visualiza os dados de produção em tempo real e, de forma
autónoma que desencadeia processos de manutenção.
Desenvolvimento de sistemas de informação e entretenimento conectados.
Permitem aos condutores conduzir e também gerir as suas tarefas e necessidades
diárias.
O condutor poderá aceder a serviços online e aplicações do smartphone, e controlálos através de gestos e voz. Isto dá a possibilidade do carro ser um assistente
pessoal.12
Comercializa soluções de gestão e controlo de produção. Presente nos EUA, China
e Alemanha.8
Desenvolveu um sistema de gestão da produção na cloud que fornece análises em
tempo real, trazendo como vantagens a eliminação total do papel, a redução do
desperdício em 80% e o aumento de eficiência em 20%.11
Solução personalizada de produção de calçado, à medida, em 24 horas.
Encomendas online.11
Desenvolvimento de fibras têxteis de elevada performance para as forças de
segurança na Europa.11

6

A INDÚSTRIA 4.0 NO SETOR AUTOMÓVEL

6.1

BREVE INTRODUÇÃO AO SETOR AUTOMÓVEL EM PORTUGAL

A indústria automóvel tem um peso significativo na economia portuguesa. De fato, quer
ao nível da produção de veículos, quer de componentes, este setor, que se caracteriza
pela sua transversalidade, tem vindo a desempenhar um papel cada vez mais relevante e
reconhecido no desenvolvimento da indústria portuguesa, assumindo um grande peso
na balança comercial.
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A indústria de componentes para automóveis instalada em Portugal agrega cerca de 200
empresas, que asseguram 42 000 empregos diretos e que no seu conjunto faturaram mais
de 8 mil milhões de euros no ano de 2015. As vendas ao exterior representam 84% da
atividade das empresas (6,7 mil milhões de euros). Existem fornecedores Tier 1 a operar no
país, como sejam os casos da Faurecia, Bosch, Continental, Delphi, Visteon, Simoldes, entre
outros.
Ao nível da produção de veículos automóveis estão instalados, atualmente, 4 construtores
– VW, PSA, Mitsubishi e Toyota - e que fabricaram em 2015, aproximadamente 160 000
veículos, dos quais 96% destinaram-se à exportação principalmente para a União
Europeia.13,14

ILUSTRAÇÃO 8 – CADEIA DE VALOR DO SETOR AUTOMÓVEL (ADAPTADO DE
INDÚSTRIA CONECTADA 4.0, 2016).

6.2

TENDÊNCIAS E DESAFIOS DIGITAIS

O setor de componentes automóveis evolui para os veículos inteligentes e sustentáveis
com a necessidade de um “time-to-market” cada vez mais curto.

VEÍCULO INTELIGENTE
Umas das principais tendências do setor de componentes automóveis é o veículo
inteligente, com sistemas de ajuda à condução e conectividade. A aparição do ADAS
(Advanced Drive assistance systems – sistemas avançados de assistência ao condutor) pôde
acontecer graças ao desenvolvimento das novas tecnologias e à redução dos seus custos
para a indústria, permitindo que existam múltiplos sistemas para ajudar a condução.
A incorporação da tecnologia digital no veículo contribui para:2


Transporte e mobilidade: conseguindo um sistema de transporte por estrada
eficiente, controlado, seguro e que seja capaz de dar resposta às necessidades da
sociedade em termos de mobilidade e transporte com aplicações que limitem o
congestionamento, ajudem ao estacionamento, etc.
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Segurança: aumentando a segurança dos veículos tanto do ponto de vista
pessoal, reduzindo o número de acidentes e as suas consequências, como dos
crimes de roubo, por exemplo.



Conforto e personalização: respondendo às exigências dos usuários em termos
de diferenciação, personalização, sustentabilidade e qualidade percebida com
aplicações orientadas a melhorar o conforto, a satisfação e a experiência a bordo.2

A conectividade do veículo utiliza as redes de comunicação digitais e as infraestruturas
das estradas e vias urbanas.
A conectividade do veículo (denominada “eConnectivity”) representa um novo paradigma
que permite desenvolver novas funcionalidades em torno da voz e dos dados com o
objetivo de melhorar o apoio à condução, o entretenimento e os serviços personalizados
para o veículo e os seus ocupantes.2

ILUSTRAÇÃO 9 – VEÍCULO INTELIGENTE (ADAPTADO DE INDÚSTRIA CONECTADA 4.0,
2016)
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Alguns exemplos são:



Conectividade “Car to Car”: adaptação do veículo ao tráfego e à sinalização.
Assim, podem prever o tráfego e planear rotas em função do movimento de
veículos.



Conexão de voz e dados: estendendo-se as aplicações de um PC, telemóvel ou
Tablet ao veículo e proporcionando, também, novos serviços como wifi,
entretenimento e media.



Manutenção preventiva: do veículo pelo usuário, concessionário, fabricante e
oficina.



Serviços personalizados: seguros, serviços de oficina, estações de serviço, pontos
de interesse…

O desenvolvimento do veículo inteligente representa uma oportunidade para a
indústria de componentes automóveis de colaborar com novos “ players”. Estes são
empresas tecnológicas que, junto com as empresas do setor dos componentes
automóveis, desenvolvem componentes tecnológicos. 2

VEÍCULO SUSTENTÁVEL
O veículo sustentável inclui todas as características do veículo inteligente, às que se
somam as novas tendências da sustentabilidade em materiais e componentes.
São mais ecológicos, com um impacto mínimo no meio ambiente e na saúde das
populações. Permitem também reduzir a atual dependência de um recurso que será
escasso no futuro, como é o caso dos combustíveis fósseis.
Os componentes tecnológicos melhoram a sustentabilidade fazendo uso tanto do
ADAS como do “eConnectivity”, com funções que otimizam e reduzem o consumo e
limitam as emissões de gases de efeito de estufa e outros contaminantes.
Espera-se que haja uma transição gradual para novos módulos de propulsão ecológicos
que terão uma cota de cerca de 30% em 2030. Os fabricantes já começaram a posicionarse com modelos híbridos.
Como no caso do veículo inteligente, o veículo sustentável requer novos materiais e
componentes que melhorem a sustentabilidade do mesmo (tornando os veículos cada
vez mais ecológicos).
O setor de componentes automóveis terá que adaptar as suas cadeias de produção aos
novos componentes que fazem parte do veículo sustentável. 2
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ILUSTRAÇÃO 10 – VEÍCULO INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL (ADAPTADO DE INDÚSTRIA
CONECTADA 4.0, 2016).

TIME TO MARKET
Tanto o veículo inteligente como o sustentável requerem cada vez mais componentes
eletrónicos, cujos ciclos de desenvolvimento são mais curtos.
Esta evolução precisa de uma redução do time to market. Neste sentido, as empresas têm
que incorporar tecnologias digitais, até agora fora do setor, que facilitem esta transição.
A indústria está a ajustar os seus processos para adaptar-se às novas necessidades do
ambiente digital e à maior obsolescência que estes componentes podem sofrer. Se não
se reduz o time to market, aplicações ou dispositivos projetados nas etapas iniciais do
desenvolvimento do produto podem ficar obsoletos no final da fase de desenvolvimento.
O ciclo de vida de um componente automóvel ainda tem um período longo desde a
criação do produto até ao final da sua vida útil. A nova era digital não admite tempos tão
amplos, sendo necessária a redução dos prazos. 2
Num estudo publicado em 2015, a McKinsey & Company identificou cinco tendências
com um potencial disruptivo para a indústria de componentes automóveis que
representam, ao mesmo tempo, oportunidades e riscos, a saber: 15


Eletrificação: A legislação cada vez mais apertada para as emissões, uma maior
exigência do consumidor e programas governamentais de incentivo vão implicar
aquisição de veículos elétricos.
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Conectividade: Os utilizadores finais dão cada vez mais ênfase a experiências do
tipo “Apple” e à integração de um conjunto de relações de interdependência por
parte dos sistemas de veículos, levando a uma competição onde se incluem
também os gigantes da tecnologia.



Condução autónoma: Os avanços tecnológicos e as bolsas de crescimento para
veículos autónomos irão conduzir a um aumento dos níveis das suas
características, levando a novos operadores no mercado, como por exemplo a
Google, e a fusões e aquisições.



Produção avançada: O uso de tecnologias inovadoras ou de ponta irá melhorar
os atuais produtos e processos de produção (por exemplo, através da análise de
operações baseada em dados do sensor, impressão 3D, “fábrica digital” para a
produção lean).



Materiais avançados: Materiais avançados são materiais concebidos para ter
características superiores, por exemplo, força, peso, condutividade, ou
funcionalidade, mas enfrentam vários desafios, como sejam, disponibilidade,
sustentabilidade, ou integração de novos materiais.

ILUSTRAÇÃO 11 – TIME TO MARKET (ADAPTADO DE INDÚSTRIA CONECTADA 4.0,
2016)
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Dois exemplos de inovação dentro das novas tendências do setor automóvel:

Carro autónomo, gerido por seis sensores. Os sistemas de navegação de alta precisão
garantem a segurança. O carro tem incorporado duas minicâmaras de vídeo que
reconhecem a mais de 50 metros e a três dimensões, linhas, sinais de trânsito e espaços
livres para ultrapassagens. Consegue travar de emergência até aos 60 km / h sem
intervenção humana recorrendo ao travão eletromecânico iBooster e ao controlo de
estabilidade (ESP) que levam à redução da distância para o carro parar.16

ILUSTRAÇÃO 12 – CARRO AUTÓNOMO DA BOSCH (FONTE: WWW.
REVISTAAUTOESPORTE.GLOBO.COM)

Veículo 100% elétrico feito em Portugal por um consórcio constituído pela VE – Veículos
de tração elétrica, Fibrauto, NCP, Varelec e a ERT Têxtil Portugal. Tem uma autonomia de
400 km e com 1€ é possível fazer 100 km. Tem um design inovador e melhorias ao nível do
material utilizado (aços e fibras de carbono). Com isto o veículo fica mais leve e
consequentemente com melhor desempenho. Comparativamente a outros veículos
elétricos é mais leve, mais aerodinâmico e mais eficiente a nível de transmissão. O interior
é totalmente personalizável, assim como a cor do veículo. O seu deslocamento é
garantido apenas por três rodas.17

ILUSTRAÇÃO 13 – CARRO ELÉTRICO VEECO (FONTE: WWW.FIBRAUTO.COM)
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6.3

DESAFIOS DO SETOR DE COMPONENTES AUTOMÓVEIS

Os mesmos desafios que se aplicam à indústria em geral, e já referidos anteriormente
acima, afetam também o setor de componentes automóveis. No entanto, estes desafios
não afetam do mesmo grau nem da mesma forma este setor.
No quadro seguinte, marcaram-se os desafios que se consideram mais relevantes para o
setor e para os que são necessários explicar as suas particularidades.

TABELA 6 – DESAFIOS DO SETOR DE COMPONENTES AUTOMÓVEIS (ADAPTADO DE
INDÚSTRIA CONECTADA 4.0, 2016)

1

Usar métodos colaborativos para
potenciar a inovação

Inovação e desenvolvimento do produto entre OEM’s e
Tiers
A digitalização do veículo requer colaboração com
novos players tecnológicos

2

Combinar flexibilidade e eficiência
nos meios produtivos

Redução dos ciclos de vida dos produtos
Máxima produtividade, qualidade e redução dos prazos

3

Gerir a dimensão das séries e tempos
de resposta mais curtos

Personalização dos componentes
Lean manufacturing na produção de componentes
para os OEM’s

4

Adotar modelos logísticos
inteligentes

A otimização logística é um elemento chave num setor
onde existe uma alta especialização e portanto, uma
grande quantidade de fornecedores

5

Adaptar-se à transformação dos
canais (digitalização e
omnicanalidade)

Maior relevância dos canais digitais
Coerência e coordenação entre os canais online e
offline

6

Aproveitar a informação para
antecipar as necessidades do cliente

Podem prever-se as vendas com a informação histórica
e as variáveis do mercado.

7

Adaptar-se à hiperconectividade do
cliente

Acesso a informação sobre os preços
Lugares, condições e sistemas de produção
Informação técnica dos componentes disponíveis.

8

Gerir a rastreabilidade
multidimensional de uma ponta à
outra (end to end)

Rastreabilidade por lotes ou unidades
Permite reduzir o número de veículos chamados em
caso de falha na produção

9

Gerir a especialização mediante a
coordenação de ecossistemas
industriais de valor

Relação e coordenação com um maior e mais diverso
número de parceiros (Tiers)

10

Garantir a sustentabilidade a longo
prazo

Requer-se cada vez mais que o veículo seja sustentável
A otimização do uso dos recursos permite otimizar os
custos
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11

Oferecer produtos personalizados

O veículo adapta-se aos gostos dos clientes mediante
mais modelos e opções, dando lugar à multiplicidade
das variantes dos componentes.

12

Adaptar o portfólio de produtos ao
mundo digital

Carro inteligente e sustentável
Relevância crescente dos componentes eletrónicos

6.4

INDÚSTRIA 4.0: UMA OPORTUNIDADE PARA O SETOR DE
COMPONENTES

A transformação digital permitirá ao setor de componentes para automóvel:


A evolução dos processos : graças a tecnologias que permitem reduzir os tempos
de produção, melhorar a qualidade do produto final e gerar eficiências no
consumo de energia e matérias-primas.



A evolução dos produtos: o veículo tradicional mudou e os componentes
eletrónicos converteram-se na maioria. A incorporação da tecnologia digital nos
componentes permite oferecer funcionalidades diversas e mais avançadas.



Também facilitará a geração de novos modelos de negócio.

Esta evolução é necessária, já que os OEM’s (japoneses, alemães, franceses e
estadunidenses) já avançaram para a digitalização e requerem que a indústria de
componentes automóveis (como sua fornecedora) também o faça.
Não aproveitar a oportunidade é um risco para a competitividade da indústria portuguesa
de componentes automóveis, já que outros países produtores estão a abordar a
transformação para o modelo da Indústria 4.0.
O setor de componentes automóveis é relevante para o PIB , o emprego e exportação
portuguesas e para a sua economia, por isso, não pode deixar de assumir a oportunidade.2

6.5

HABILITADORES DIGITAIS NO
COMPONENTES AUTOMÓVEIS

MUNDO

DO

SETOR

DE

No capítulo geral, viu-se como a Indústria 4.0 põe à disposição das empresas um conjunto
de tecnologias digitais para ajudá-las a enfrentar os seus desafios e aproveitar a
oportunidade que representa esta disrupção; aplicadas ao setor de componentes para
automóvel, darão lugar a uma maior competitividade deste setor, preparando-o para fazer
frente às novas exigências do veículo inteligente e sustentável e à redução dos custos e
tempos dos processos de produção.
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No seguimento do capítulo, mostram-se alguns exemplos das três categorias de
habilitadores digitais aplicados ao setor de componentes automóveis.

HIBRIDAÇÃO DO MUNDO FÍSICO E DIGITAL
Nesta categoria, a tecnologia de impressão 3D transforma os
processos de fabrico do setor de componentes automóveis.
Um exemplo é o do primeiro protótipo de carro fabricado
integralmente por impressão 3D. Strati é o nome do veículo
que foi produzido por uma impressora 3D, de tamanho grande,
em 44 horas de trabalho. Mediante esta tecnologia, geram-se
os componentes não mecânicos, que são montados com os mecânicos: bateria, motor e
respetivos cabos e suspensão. O veículo foi apresentado pela Local Motors no
International Manufacturing Technology Show em Chicago e prevê-se o seu lançamento
ao público a curto prazo.
Por outro lado, o construtor de veículos Ford lançou recentemente umas jantes de
carbono para um dos seus modelos, o Ford Mustang, fabricadas em fibra de carbono
numa impressora 3D.2 https://www.youtube.com/watch?v=Wl9WLS4u8MM

COMUNICAÇÕES E TRATAMENTO DOS DADOS
A cloud favorece, por exemplo, a melhoria da fiabilidade e
qualidade dos sistemas de informação.
É o caso do grupo CAT, uma das companhias europeias
líderes em logística e transporte no setor automóvel, que
em 2014 transportou 702 000 milhões de toneladas de
peças e componentes para automóvel.
O grupo CAT transformou a sua infraestrutura global de TI, em colaboração com o
fornecedor tecnológico HP, num ambiente em cloud. O grupo CAT dispõe agora de
serviços de TI normalizados (pago por uso) através da cloud permitindo-lhe dar
continuidade ao crescimento do seu negócio.2

APLICAÇÕES DE GESTÃO (INTRAEMPRESA E INTEREMPRESA)
Esta categoria fornece uma camada de inteligência para
aproveitar a informação gerada. Um exemplo aplicado ao setor
é a forma como a companhia Gestamp aproveita e analisa a
informação das suas fábricas.
A Gestamp utiliza técnicas de bigdata e analytics para explorar
os sinais das prensas, analisa as possíveis incidências industriais
que ocorrem e realiza a manutenção preventiva nas fábricas.
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Tudo isso traz uma melhoria na eficiência produtiva das suas diversas instalações de
fabrico.
Como fornecedor tecnológico, a Indra oferece uma solução de negócio global com o
nome de Sofia2 que faz uso das técnicas de bigdata e analytics. Aplicada à indústria,
consegue conectar múltiplos sistemas e dispositivos, oferecendo ao utilizador um
ambiente de onde pode gerir fábricas inteligentes.
Algumas das suas funcionalidades para a produção no setor de componentes automóveis
são: a manutenção preventiva (graças ao uso de sensores instalados nos equipamentos,
que enviam informação sobre a sua utilização, performance e evolução preditiva), o
controlo da qualidade dos projetos fabricados ou a eficiência energética.2
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