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resumo

Atualmente, há cada vez mais uma maior preocupação com questões
relacionadas com a digitalização, e mais especificamente com a indústria 4.0.
A adoção de tecnologias digitais é entendida como um passo inadiável,
atendendo aos potenciais impactos positivos a elas associado. Apesar das
reconhecidas vantagens, as empresas evoluem a ritmos diferentes no caminho
da transição digital. De maneira a entender melhor a importância que este tema
tem vindo a ter até aos dias de hoje, é realizada uma revisão de literatura onde
são abordados alguns conceitos relativos à transformação digital e indústria 4.0,
assim como é exposta a evolução da indústria até à atualidade (indústria 4.0).
São apresentados alguns modelos de maturidade da indústria 4.0 que permitem
que as empresas realizem autoavaliações de maneira a poderem alinhar-se
adequadamente com a indústria 4.0. O objetivo principal deste estudo é o de
analisar os padrões de transformação digital das empresas portuguesas, dando
relevo aos processos da Indústria 4.0 e os seus impactos. O estudo tem por
base questionários recolhidos junto de uma amostra de 123 empresas
portuguesas, usando para o efeito a ferramenta SHIFT4.0. É o primeiro estudo
que usa dados de um estudo conduzido por entidades públicas, integradas na
estratégia i4.0 em Portugal. Este estudo permite aumentar conhecimento
científico na área através da identificação do estado atual das empresas
portuguesas face à i4.0 e implementação ou melhoramento de práticas de i4.0
nessas empresas. A obtenção desta informação, possibilita os decisores
políticos a criarem ferramentas de apoio adequadas à realidade das empresas.
Os modelos de maturidade na adoção de práticas de digitalização/i4.0
possibilitam e podem impulsionar as empresas a utilizarem mais estes modelos
como apoio para definição de estratégias adequadas e, assim, ajudar os
gestores a ganhar mais confiança numa visão a curto prazo. Este estudo revela
também as dimensões mais críticas do modelo de maturidade utilizado.
Evidencia as motivações, objetivos e barreiras à transformação digital. Para
além disso, demonstra a importância que a digitalização/i4.0 tem para as
empresas na obtenção de vantagem competitiva. Demonstra perspetivas
práticas para inserir a digitalização nas empresas, o que atualmente é pouco
referido na literatura. Para além disso, os resultados obtidos neste estudo
podem ser utilizados como diretrizes úteis de maturidade para outras empresas
e investigadores. Deste estudo, concluiu-se que das 123 empresas em estudo,
a maioria das empresas identificaram a eficiência dos sistemas de produção e
gestão como os principais impactos positivos que desejam ter com a adoção
das práticas de indústria 4.0. É significativo o número de empresas que ainda
não adotaram ou adotaram poucas práticas de i4.0, independentemente do
tamanho. As “Operações Inteligentes” e os “Recursos Humanos” são as
dimensões que se destacam mais, na medida em que as empresas já adotaram
mais práticas de i4.0 nestas do que nas restantes. Na secção “Estratégia e
Organização” a maioria das empresas já se encontram iniciadas na adoção de
práticas i4.0. Na “Fábrica Inteligente”, nos “Produtos Inteligentes” e nos
“Serviços Baseados em Dados” a maioria das empresas não apresentam
competências de i4.0. Posto isto, a maioria das empresas portuguesas em
estudo possuem níveis muito baixos de maturidade e, de facto, o tamanho das
empresas portuguesas importa quando se trata de adotar práticas de indústria
4.0.
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Abstract

Currently, there is an increasing concern with questions related to the
digitalization, and more specifically with Industry 4.0. The adoption of digital
technologies is understood as an unavoidable step, attending the potential
positive impacts related to it. Despite the recognized advantages, companies
are evolving at different rhythms on the path of the digital transition. To better
understand the importance that this subject has been getting until the current
days, a review of the literature was made, where some concepts related to the
digital transformation and Industry 4.0 are analysed, as well as how exposed is
the industry. Some models of the maturity of Industry 4.0 are presented, that
allow companies to preform self-evaluations that provides them to a way to
align adequately with the Industry 4.0. The goal of this study is to analyse the
standard of the digital transformation on the Portuguese companies, giving
emphasis to the Industry 4.0 processes and its impacts. The study has as its
basis questionnaires gathered from a sample of 123 Portuguese companies,
using the SHIFT4.0 tool. It is the first study that uses data from a study
conducted by public entities, integrated on the i4.0 strategy in Portugal. This
study increases scientific knowledge in the area by identifying the current state
of Portuguese companies in the face of i4.0 and implementing or improving i4.0
practices in companies. This information enables policy makers to create tools
to support the reality of companies. The models of maturity on the adoption of
digitization/i4.0 enable and can boost companies to further use these models
as a support for definition of adequate strategies and, thus, help managers to
gain more confidence in a short-term vision. This study also reveals the most
critical dimensions of the maturity model used. It provides the motives,
objectives, and barriers to the digital transformation. In addition, it demonstrates
the importance that digitization / i4.0 has for companies to obtain a competitive
advantage. Demonstrates the practical perspectives to insert digitalization into
companies, which is currently little mentioned in the literature. Furthermore, the
results obtained by this study can be used as useful maturity directives for other
companies and researchers. This study has concluded that, of the 123
companies subjected to it, most of the companies identified the efficiency of the
production and management system, as well as the main positive impacts that
they desire to have with the adoption of the Industry 4.0 practices. It is
significant, the number of companies that have yet to adopt or adopted few
practices of i4.0, regardless of their size. The “Smart Operations” and “Human
Resources” are the dimensions that stand out more, to the degree that the
companies that have already adopted more i4.0 practices on these dimensions
than the rest. In the “Strategy and Organization” section, most companies have
already started adopting i4.0 practices. On “Smart Factory”, “Smart Products”
and in the “Data based services” most of the companies do not present i4-0
competencies. Having said this, most of the Portuguese companies in study
presented very low levels of maturity and, in fact, the size of the companies
matters when it comes to adopt Industry 4.0 practices.
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1. Introdução
Ao longo dos anos, o mundo registou constantes transformações, sendo que uma das mais
recentes prende-se com a digitalização ou transformação digital. Entende-se como transformação
digital o processo de mudança incremental e disruptivo através da utilização de tecnologias ou
soluções digitais, isto é, a fusão do mundo físico ao mundo digital (Pereira e Romero, 2017). Este
conceito define-se de um ponto de vista tecnológico, como a utilização de novas tecnologias
digitais, como os dispositivos móveis, incorporados e analíticos e/ou utilização de mídias sociais. A
transformação digital muda sociedades, culturas, economia, ambiente, entre muitos outros aspetos
(Ramos et al., 2020).
Ao longo do tempo ocorreram diversas revoluções tecnológicas que transformaram o
funcionamento do mundo e das empresas. Essas revoluções são conhecidas como revoluções
industriais. A primeira revolução industrial (Indústria 1.0) é conhecida pela introdução da água e do
vapor na produção mecânica no final do século XVIII. A segunda revolução (Indústria 2.0) é
conhecida pela introdução da energia elétrica na produção massiva no início do século XX. A
terceira revolução (Indústria 3.0) é conhecida pela introdução da eletrónica e da internet na
produção, passando a ter a produção automática na década de 1970. Por fim, surge a quarta
revolução (Indústria 4.0) conhecida pela automatização inteligente que apareceu em 2011 até a
atualidade. Define-se Indústria 4.0 como o conjunto de dispositivos, tecnologias e processos que
permitem ter modelos e circuitos autónomos em toda a cadeia de valor (Castelo-Branco et al.,
2019). Essas tecnologias são, por exemplo, o Big Data, a Internet das Coisas, comunicações M2M,
computação em nuvem, sistemas ciberfísicos, realidade aumentada, fabricação aditiva, entre
outros (Pereira e Romero, 2017). As tecnologias e soluções digitais vieram facilitar o acesso à
informação, a comunicação entre vários tipos de software e hardware e a melhoria de produtos e
de processos nas empresas.
Este novo conceito exige uma constante adaptação por parte das empresas e afeta diversas
áreas funcionais. Exige uma constante adaptação dos sistemas de software para a gestão de
negócios, que incluem módulos de apoio a áreas funcionais como planeamento, vendas,
distribuição, manufatura, marketing, finanças, contabilidade, gestão de recursos humanos, serviço
e manutenção, gestão de projetos e transporte (Ramos et al., 2020). Os sistemas de software mais
conhecidos são o ERP (Enterprise Resource Planning), MES (Manufacturing Execution Systems),
SCM (Supply Chain Managemen), CRM (Customer Relationship Management), PLM (Product
Lifecycle Management), entre outros (Ramos et al., 2020).
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As empresas têm vindo a adotar diferentes tecnologias digitais e, para ajudar nessa adoção,
é possível realizar-se uma avaliação da maturidade digital às empresas (Ramos et al, 2020). A
avaliação da maturidade digital das empresas, ou seja, o grau de adoção das tecnologias de forma
transversal na empresa, pode ser realizada tendo em conta alguns modelos de maturidade
existentes, como por exemplo, os modelos IMPULS, acatech, Pathfinder 4.0, SIMMI 4.0, RAMI 4.0 e
APM.
É certo que no processo de transformação digital, as empresas e agentes devem estar
conscientes das oportunidades e impactos que este novo conceito traz consigo. Na literatura,
identifica-se como principal impacto negativo o investimento inicial, já que esse investimento pode
ter um impacto negativo no desempenho de curto prazo da empresa (Da Silva et al., 2020). Em
termos de impactos positivos, salienta-se que a digitalização permite o aumento de produtividade,
processos melhorados e controlo avançado de dados em tempo real, assim como redução de erros
no “Chão de Fábrica” e redução de custos, por exemplo (Mohamed, 2018). Para além destes,
permite o aumento das receitas através do lançamento de produtos e serviços inteligentes, e de
novos modelos de negócios digitais. A i4.0 permite ainda maior segurança nas condições de
trabalho, um equilíbrio entre o trabalho e a vida dos colaboradores e processos de tomada de
decisão em tempo real (Da Silva et al., 2020). Possibilita a personalização dos produtos e uma
redução dos desperdícios (Mohamed, 2018), produção autocontrolada e flexibilidade de processos
produtivos (Da Silva et al., 2020). A otimização dos processos logísticos, a redução dos desperdícios
e um melhor aproveitamento dos recursos são outras das vantagens. De forma global, espera-se
que a digitalização contribua para a melhoria das margens de lucro e, consequentemente, para
melhorar o desempenho financeiro das empresas (Da Silva et al., 2020).
Por outro lado, a utilização das soluções e tecnologias digitais podem trazer problemas de
segurança e proteção, padronização e confiabilidade (Pereira e Romero, 2017). Para além destes
aspetos, existe um conjunto de barreiras a serem ultrapassadas, nomeadamente ao nível do uso da
tecnologia, das alterações ao nível da gestão organizacional, do capital humano e dos recursos
financeiros (Da Silva et al., 2020).
Tendo em conta um estudo levado a cabo pela Delloite Portugal em 2018 a um conjunto
de 19 países e entrevistas a mais de 1600 executivos de gestão, estes líderes empresariais e
governamentais estavam otimistas em relação às transformações que a i4.0 traz consigo, mas
possuíam inseguranças relativamente à preparação das suas empresas para esta nova era. Pois,
acreditavam que as suas empresas ainda não estavam preparadas para aproveitar todas as
oportunidades que a i4.0 acarreta. Grande parte dos inquiridos indicaram não conseguir criar uma
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estratégia de negócio eficaz e direcionada para o investimento nas tecnologias de i4.0. Isto
acontece devido à falta de alinhamento interno e à falta de colaboração com parceiros externos.
Outro motivo é a falta de visão a longo prazo, pois focavam-se na visão a curto prazo.
Outro estudo da Delloite em 2019, a 19 países e a mais de 2000 executivos, indicou que a
estratégia holística e eficaz e a visão a curto prazo continuam a ser as principais preocupações de
muitas das organizações. As empresas com estratégias mais adequadas são bastante mais bem
sucedidas e estão a inovar e a crescer mais rápido do que as que não têm.
Para além disso, o setor industrial europeu deseja crescer entre 15% a 20% até 2030 com
a digitalização das cadeias de valor (Santos et al., 2017).
Estes aspetos, demonstram a importância do papel das iniciativas e programas na adoção
de práticas i4.0 e para ajudar a definir estratégias adequadas aos objetivos das empresas. Para além
disso, demonstra a importância dos modelos de maturidade para identificar a maturidade atual de
cada empresa de maneira a definirem de forma adequada uma estratégia.
Segundo a COTEC (2017) um estudo entre 2016 e 2017 a um conjunto de 18 países da União
Europeia, Portugal ocupava a 12ª posição com o nível intermédio, tendo em conta a sua prontidão
e a competitividade das PME na i4.0. Contudo, estava mais próximo do nível inferior do que do
nível superior. Para além disso, entre as datas referidas Portugal registou uma evolução positiva,
mas a um ritmo inferior ao dos seus pares.
A digitalização é um tema complexo na literatura, par além disso existe escassez de estudos
empíricos relativamente à indústria 4.0 em Portugal e ao seu estado de maturidade. Isto acontece
essencialmente em pesquisas de datas recentes, pelo que se torna num tema interessante a
estudar. Para além disso, permite uma visão mais atual sobre a maturidade de empresas de
diversos setores e dimensões em Portugal.
Atenta a estas dinâmicas, o objetivo primordial desta dissertação consiste em analisar os
padrões de transformação digital nas empresas em Portugal, retirando conclusões sobre o seu nível
de maturidade digital, sobre as tendências e impactos da transformação digital em curso.
A dissertação é desenvolvida tendo por base dados recolhidos por questionário, através de
uma ferramenta digital desenvolvida pelo ISQ e promovida pelo IAPMEI. Através dos dados
recolhidos, por meio da ferramenta “SHIFT TO 4.0”, é possível avaliar o nível da maturidade digital
das empresas, assim como o conhecimento que os gestores possuem sobre o tema em questão, as
motivações e os objetivos para a adoção de inovações digitais, assim como padronizar as práticas
já implementadas. Com base nos dados, é ainda possível fazer uma análise detalhada por temas e
por dimensão das empresas.
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Este estudo permite também verificar um conjunto de evidencias obtidas no relatório do
“SHIFT TO 4.0” com o título “Avaliação da maturidade i4.0 de empresas nacionais- Resultados do
estudo SHIFTo4.0”, onde os resultados colocaram em evidencia alguns aspetos relacionados com
as práticas de i4.0. Assim, é possível verificar com este estudo se as evidencias se mantêm para uma
amostra maior (mais representativa) e com mais setores económicos.
Esta dissertação encontra-se organizada da seguinte forma. Inicialmente (Capítulo 2) é
apresentada uma revisão de literatura, que aborda os conceitos de transformação digital e i4.0. São
apresentados os potenciais impactos da i4.0 nas empresas, nomeadamente os seus benefícios,
desafios/barreiras e sugestões para ultrapassar estas últimas.
Através de modelos de maturidade é possível comparar os caminhos digitais que uma
empresa pode seguir.
Posteriormente, são apresentadas algumas questões sobre a preparação que as empresas
possuem, tendo em conta o tamanho, é apresentado um estudo de caso alemão do modelo de
maturidade IMPULS e um estudo de caso português.
De seguida, é apresentada a discussão da literatura e questões de investigação.
No capítulo 3 apresenta-se o contexto empírico, a fonte de dados e a metodologia usada
na análise dos mesmos.
No capítulo 4 são apresentados os resultados da avaliação da maturidade digital das
empresas, atendendo em particular à variável dimensão (tamanho) das empresas. Posteriormente,
são discutidos os resultados e avançadas recomendações para as empresas.
A dissertação encerra com a conclusão (capítulo 5), discutindo-se aí os contributos e
também as limitações do estudo e sugestões para pesquisa futura.
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2. Revisão da Literatura
Ao longo da revisão de literatura apresenta-se um conjunto de informação relativa a temas
importantes para o estudo.
Numa primeira fase é exposto o conceito de transformação digital, o conceito de i4.0
juntamente com a sua evolução, são apresentadas as tecnologias de i4.0, os impactos positivos e
desafios/barreiras que a i4.0 traz consigo. Para além disso, são realizadas sugestões de como
ultrapassar as barreiras à implementação da i4.0.
Seguidamente, são expostos e comparados alguns possíveis modelos de maturidade para
a adoção de práticas i4.0 e é apresentada a possível relação entre o tamanho das empresas e
maturidade digital.
Para finalizar, é apresentada uma discussão de literatura e questões de investigação.

2.1 Transformação digital
O conceito de transformação é raramente definido na literatura. Henriette et al. (2016)
afirmam que a transformação digital consiste no processo de mudança incremental e disruptivo
que permite criar valor através da utilização de tecnologias digitais. Reddy e Reinartz (2017)
definem transformação digital como a utilização do computador e internet que permite a criação
do valor económico. Para Lin et al. (2020) a transformação digital é vista como a aplicação de
tecnologias digitais com o intuito de ter impacto essencialmente nos negócios e na sociedade. Já
para Ramos et al. (2020), a transformação digital define-se como o realinhamento de novos
investimentos nos modelos de negócios que permitam envolver mais os clientes digitalmente tendo
em conta as suas experiências. Ou seja, a transformação digital pode ser vista de diferentes
perspetivas, nomeadamente ao nível tecnológico, estratégico e social (Ramos et al., 2020).
Para Castelo-Branco et al. (2019) a transformação digital envolve cada vez mais empresas
e processos de produção e, por isso, faz sentido saber quais os impactos que este novo paradigma
pode trazer.
Nas empresas, a transformação digital pode ter impacto na estrutura organizacional, na
cultura, na ética, nos postos de trabalho e nos modelos de negócios (Henriette et al., 2016). A
transformação digital permite a melhoria ou desenvolvimento de novos produtos e processos e
permite a gestão de todos os processos da cadeia de fornecedores (Castelo-Branco et al., 2019).
Permite a automação de processos, aumento da produtividade, redução de custos, permite a
melhoria dos serviços, originando assim vantagem competitiva (Lin et al., 2020). Permite ter
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vantagens ao nível da personalização, maior eficiência e flexibilidade (Savastano et al., 2019). De
acordo com Lin et al. (2020) permite mudar o relacionamento entre empresas em redes de
negócios. Segundo Castelo-Branco et al. (2019) o aumento da digitalização nas empresas muda o
modo como elas interagem com os seus funcionários e clientes, assim como a sua posição no
mercado. Por isso, é importante que as empresas analisem e identifiquem as preferências e
necessidades do consumidor (Seufert e Meier, 2016).
As vantagens potenciais do digital são notáveis. Porém, a transformação digital é complexa,
pelo que importa que a empresa defina uma estratégia de modo a ser possível evoluir ao nível da
maturidade digital (Lin et al., 2020).
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2.2 Indústria 4.0 e a sua evolução
Desde o século XVIII que a indústria tem sofrido diversas alterações e desenvolvimentos
até chegar ao ponto em que se encontra atualmente, Indústria 4.0. Antes de ocorrer a quarta
revolução industrial, ocorreram mais 3 revoluções (Galati e Bigliardi, 2019) (Figura 1).

Figura 1 Evolução da indústria
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Fonte: Elaboração própria.
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A primeira revolução consistia na mecanização produtiva com água e vapor, de forma a
aumentar a produtividade e a capacidade produtiva. Esse aumento deveu-se a um aumento da
rapidez da execução de tarefas especificas e do foco no transporte (Fonseca, 2018). Para o mesmo
autor, a segunda revolução industrial consistia na industrialização, através da divisão da fabricação
de um produto dentro do próprio processo produtivo, através da adaptação de energia elétrica a
máquinas industriais, dando origem à produção em massa e ao aumento da automatização. A
terceira revolução industrial consistia na automatização eletrónica, através do desenvolvimento do
primeiro controlador lógico programável. Utilizou-se mais eletrónica e Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC) de forma a automatizar os processos produtivos. Introduziu-se a computação
no local de trabalho, através da substituição do trabalho manual por sistemas de robôs autónomos.
Em 2011 surge o conceito de quarta revolução industrial, conhecida como Indústria 4.0. Este
conceito aparece pela primeira vez num artigo publicado no fim de 2011 pelo governo alemão
(Pereira e Romero, 2017).
A i4.0 é um conceito amplo, sendo difícil encontrar uma definição clara (Pereira e Romero,
2017). Fonseca (2018) afirma que a quarta revolução industrial consiste na automatização
inteligente através do aumento do uso de tecnologias ciberfísicas, na introdução do IPv6 originando
espaço de endereçamento virtual ilimitado, na integração dos mecanismos ciberfísicos e interfaces
para digitalizar, conectar e automatizar processos. Isto tem em vista criar uma fábrica inteligente e
introduzir inteligência artificial. Segundo Castelo-Branco et al. (2019), engloba o conjunto de
dispositivos, tecnologias e também de processos que permitem informatizar a manufatura, isto é,
que tenham a capacidade de com a mínima intervenção humana, tomar decisões descentralizadas
ao longo das várias fases do processo de produção e dos níveis da cadeia de fornecimento. Para
Galati e Bigliardi (2019), a i4.0 envolve mudanças disruptivas e rápidas na manufatura digital, na
comunicação em rede, nas tecnologias de computação e automação, entre muitos outros.
Pereira e Romero (2017) afirmam que o futuro da produção previsto para a i4.0 consiste na
integração generalizada, onde todos os elementos de manufatura trocam informações, se
controlam de forma autónoma e conseguem acionar ações. Neste contexto, a manufatura que
pretende criar processos mais inteligentes é constituída por pequenas redes de produção
digitalizadas, onde as decisões são tomadas pelos níveis mais baixos de hierarquia que agem e
controlam de forma autónoma as suas operações tendo em conta os requisitos e mudanças do seu
ambiente (Agostini e Filippini, 2019).
Para Pereira e Romero (2017) uma possível definição de i4.0 está associada a dispositivos
autónomos e independentes que têm a capacidade de se comunicar em tempo real e participar
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num ambiente inteligente com outros dispositivos inteligentes, de forma a tomarem decisões e
realizarem ações que têm em conta as informações obtidas. Para Agostini e Filippini (2019), em
geral, a Indústria 4.0 é vista como digitalização da produção. Este conceito é definido como a
integração da tecnologia de informação e comunicação na indústria. Segundo a Acatech (2013) a
i4.0 consiste na digitalização avançada e integração dos processos de manufatura industrial e
logística, e no uso da internet e objetos “inteligentes”. A i4.0 inclui um conjunto de
desenvolvimentos tecnológicos, como Big Data, IoT, CPS, Cloud Manufacturing, Robótica e
Realidade Aumentada, que irão ter impacto nos produtos e processos, permitindo melhorias de
eficiência e produtividade entre as empresas que irão adotar tais tecnologias (Pereira e Romero,
2017).
Segundo Fonseca (2018) a i4.0 cria cadeias de maior valor agregado, muda os modelos de
negócio e os sistemas clássicos de organização produtiva e humana, tendo impacto no meio
ambiente e na sociedade.
Existem diferentes perspetivas sobre a indústria 4.0, no entanto os principais aspetos que
os investigadores e as empresas têm encontrado são comuns, nomeadamente a Fábrica Inteligente,
os Produtos Inteligentes, os clientes e os modelos de negócios (Oztemel e Gursev, 2020).
Segundo Pereira e Romero (2017) a i4.0 é constituída por:
✓ Interação homem-máquina;
✓ Otimização, digitalização e customização da produção;
✓ Serviços de valor agregado;
✓ Adaptação e automação;
✓ Troca e comunicação automática de dados.
Este conceito é usado com as seguintes finalidades (Pereira e Romero, 2017):
✓ Digitalização e integração de redes;
✓ Digitalização de produtos e serviços;
✓ Criação de novos modelos de mercado.

2.2.1 Tecnologias da indústria 4.0
Segundo Galati e Bigliardi (2019) existem várias soluções e tecnologias da Indústria 4.0 na
literatura que são investigadas de diferentes perspetivas. Segundo Pereira e Romero (2017) estes
desenvolvimentos tecnológicos terão impacto nos produtos e processos, permitindo melhorias de
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eficiência e produtividade entre as empresas que irão adotar estas tecnologias. As principais
tecnologias são o big data, a internet das coisas e os sistemas ciberfísicos (Galati e Bigliardi, 2019).
Para além destas principais tecnologias, segundo alguns autores (Pereira e Romero, 2017)
a i4.0 inclui mais desenvolvimentos tecnológicos, como Cloud Computing, Robótica, Realidade
aumentada, métodos de Inteligência Artificial, entre outros.

2.2.1.1 Big data
Atualmente, verifica-se um rápido desenvolvimento da Internet, e por isso as capacidades
das ferramentas “tradicionais” já não são suficientes para corresponder à rapidez com que é
necessário processar e analisar os dados devido à grande quantidade de informações produzidas e
recolhidas diariamente (Witkowski, 2017).
Neste sentido, é importante a utilização de uma tecnologia mais eficiente e rápida para
realizar as análises, o Big Data. Pois, segundo o mesmo autor o Big Data permite gerir e usar de
forma eficiente e rápida esse conjunto de dados tão grande. Permite a análise e divisão do que é
mais e menos importante e ajuda a concluir e apoiar a transferência eficaz de conhecimento de
forma a cumprir os objetivos desejados dos negócios. Neste contexto, e tendo em conta Witkowski
(2017), o Big Data está dividido em 4 dimensões (Tabela 1).

Tabela 1 Dimensões do Big Data
Dimensões

Está relacionado com:
Maiores capacidades tecnológicas para gerir esses
Volume de dados
dados.
A variedade de fontes (sites de redes sociais,
internet, etc.). Esses dados mudam muito
Diversidade de dados
facilmente e dinamicamente e o Big Data permite
esse controlo.
A realização da análise de dados em quase tempo
Velocidade de geração de novos dados e análise
real no Big Data.
O isolamento da grande quantidade de informações
Análise do valor de dados
mais e menos importantes.
Fonte: Elaboração própria.

Esta análise de dados mais eficiente e rápida é importante, na medida em que possui
algumas vantagens. Vantagens essas como: proteção e melhor eficiência da cadeia de suprimentos,
otimização de processos logísticos, melhoramento do atendimento ao cliente (através da
antecipação do seu comportamento), desenvolvimento de novos modelos de negócios, entre
outros.
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2.2.1.2 Internet das coisas (IoT)
Segundo Witkowski (2017) Internet das Coisas consiste num sistema em que o mundo
material está interligado a computadores que possuem sensores ubíquos, permitindo assim a troca
de dados. Este sistema é criado através de variáveis como objetos, dados, processos, pessoas e
animais ou fenômenos atmosféricos. Isto é, segundo Mahdiraji et al. (2020) a IoT consiste numa
rede global que conecta vários dispositivos físicos por meio de protocolos padrão, sensores,
software especial, entre outros. Por exemplo, segundo Antunes et al. (2019) um conjunto de
sensores emite informação que é captada por qualquer rede de comunicações, permitindo a troca
de dados e originando uma série de respostas automáticas. Através desta utilização de sensores é
possível um gasto de pouca energia e utilização de pouca capacidade computacional.
Segundo Witkowski (2017) a Internet das coisas distingue-se pelo facto de possuir contexto,
otimização e omnipresença (Tabela 2).

Tabela 2 Características da IoT

Contexto
Otimização
Omnipresença

A interação entre o objeto e o ambiente tem uma imediata resposta
à mudança. Permite que os objetos forneçam informações sobre
condição física, localização ou condições atmosféricas.
É a expressão da funcionalidade de cada objeto.
Mostra que, atualmente, os objetos são muito mais do que somente
conexões a uma rede de usuários de operadores humanos.
Futuramente a comunicação entre eles será em grande escala.
Fonte: Elaboração própria.

Segundo Witkowski (2017) as soluções IoT podem ser utilizadas em determinadas áreas.
Assim, são expostas as potenciais áreas onde as soluções de IoT podem ser utilizadas:
✓ A produção inteligente: possui soluções relacionadas com determinados setores da
economia e agricultura, criação, controlo de linhas de produção e o controlo da rotação de
produtos nas prateleiras nos armazéns e nas lojas.
✓ “Apartments” inteligentes: são equipamentos, que são utilizados individualmente,
nomeadamente as máquinas remotas, fogões, etc.
✓ O transporte inteligente: está relacionado com a localização e verificação de mercadorias
transportadas, o controlo das condições de armazenamento e de transporte.
✓ A vida inteligente: são soluções de consumo tendo em conta a segurança e o conforto.
✓ A energia inteligente: as soluções permitem a gestão inteligente da energia.
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✓ Saúde inteligente: é utilizada no monitoramento de saúde e atividade física, segurança do
paciente, vitalidade, entre outros.
✓ A gestão inteligente da água: está relacionada com a gestão de recursos e administração e
é essencial para o bom funcionamento do meio ambiente. É feita através, por exemplo, dos
recursos hídricos no meio ambiente, regulação de rios e da proteção contra inundações.
✓ O ambiente inteligente: é a base para uma operação segura de todo o ambiente
antropogénico que permite tornar o ecossistema amigável de forma a desenvolver
economicamente e a permitir o funcionamento das sociedades.
✓ A indústria inteligente: possui soluções relacionadas a específicos setores da economia.
✓ As cidades inteligentes: permitem a organização de pedestres e tráfego, ao diagnóstico de
ameaças à segurança, iluminação, gestão de resíduos e ruído.
✓ Os edifícios inteligentes: são instalações que podem ser usadas no setor industrial e no
privado, nomeadamente no monitoramento da propriedade, irrigação inteligente,
sensores de movimento, entre outros.
Segundo Witkowski (2017) as soluções IoT possuem algumas vantagens, nomeadamente
melhorias no desempenho logístico, através de um melhor atendimento ao cliente, um menor ciclo
de vida dos processos logísticos e otimização de custos no processo logístico. Por exemplo, através
do aumento da oferta de serviços, supervisionamento do processo de viagens de pacotes e cartas
de forma a ter um melhor controlo da sua localização e monitoramento do estado das coisas.
No armazenamento em depósitos, as paletes inteligentes e as prateleiras são a força
motora na nova gestão de stock. No transporte de mercadorias, o rastreamento torna-se mais
previsível, rápido, seguro e preciso. A IoT pode ajudar a prever falhas e planear automaticamente
movimentos na análise do desenvolvimento da “frota conectada”, o que fará com que melhore a
cadeia de abastecimento. A IoT é essencial na i4.0 para lidar com uma Fábrica Inteligente e uma
cadeia de suprimentos (Mahdiraji et al., 2020).

2.2.1.3 Comunicações M2M
Segundo Oztemel e Gursev (2020) a M2M consiste na comunicação direta entre
dispositivos através de canais com fios ou sem fios, isto é, permite transferir conhecimento entre
agentes de software e robôs. Esta comunicação permite que um sensor ou medidor comunique os
dados que regista ao software. Esta comunicação é feita através de uma rede remota de máquinas

12

que retransmitem informações de volta a um hub central com o intuito de serem analisadas e são
enviadas para um computador pessoal.
Para Antunes et al. (2019) a M2M (Máquina para Máquina) possui alguma semelhança com
a IoT. Todavia, a M2M engloba mais uma colaboração automática entre equipamentos e, a IoT,
mais do que isso, engloba a prestação de um serviço.
Esta tecnologia, M2M, tem algumas vantagens como uma comunicação barata e de fácil
implementação e permite às empresas comunicar sem fios entre as máquinas e os centros de
informação.
Para Oztemel e Gursev (2020) a M2M permite alterar a eficiência operacional, a tomada de
decisão, o controlo de qualidade, o relacionamento com clientes e as oportunidades de transação.
Permite ter acesso em tempo real aos dados. Este acesso permite uma melhor gestão de recursos,
proteção de ativos específicos numa empresa e uma resposta rápida aos requisitos ambientais.
Numa rede inteligente a M2M permite uma melhor utilização e um melhor monitoramento de
recursos.

2.2.1.4 Computação em nuvem (Cloud computing)
Segundo Oztemel e Gursev (2020) a computação em nuvem consiste no armazenamento
de todas as aplicações, dados e programas num servidor virtual, que possibilita o acesso dos
mesmos dados ao mesmo tempo por parte de clientes e funcionários a qualquer momento. Para
Mahdiraji et al. (2020) consiste na implementação de aplicações práticas com alto desempenho e
inclui um conjunto de computadores virtuais interconectados.
O conceito de “nuvem” é utilizado em aplicações como serviços remotos e aplicações de
benchmarking. A nuvem é o serviço online de armazenamento mais simples e possui aplicações
(baseadas na web) que não necessitam de nenhuma instalação (Diez et al., 2017).
Para Oztemel e Gursev (2020) existem alguns tipos de sistemas. São apresentados os
principais (Tabela 3).

Tabela 3 Principais sistemas de nuvem
Nuvem Pública
Nuvem privada
Nuvem Híbrida (consiste na combinação de nuvem pública e privada)
Nuvem comunitária (consiste na cooperação de qualquer serviço na nuvem com algumas empresas)
Fonte: Elaboração própria.
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Estes sistemas reduzem os custos, ampliam a área de trabalho, protegem os dados e fazem
desaparecer a complexidade da infraestrutura (Oztemel e Gursev, 2020). Este software permite
obter serviços entre as fontes de computação virtuais disponíveis (Mahdiraji et al., 2020). Esses
serviços são obtidos através de centros comuns criados em servidores para utilizadores (Da Silva et
al., 2020).
A tecnologia em nuvem possibilita uma entrega muito mais rápida do que os sistemas
autónomos, modelos de desempenho atualizados e atualizações rápidas, entre outros (Oztemel e
Gursev, 2020).

2.2.1.5 Sistemas ciberfísicos (CPS)
Para Pereira e Romero (2017) os sistemas Ciberfísicos consistem na integração do mundo
real (natureza e seres humanos) aos sistemas de computação, controlo e comunicação. Isto é,
consistem na união do mundo virtual (cibernético) e físico (real), agregando a computação com os
processos físicos (Galati e Bigliardi, 2019).
Segundo Mahdiraji et al. (2020) o CPS são sistemas conectados em rede que se comunicam
entre si que são controlados por sistemas de informação. São utilizados sensores que capturam e
enviam as informações para aplicações de análise e para os pontos de computação em nuvem, são
processados por algoritmos de análise de dados e, por fim, são disponibilizados nos serviços de
rede.
A grande implementação de sensores, redes de computadores, sistemas de aquisição de
dados e computação em nuvem permitem preparar a infraestrutura para implementar estes
sistemas na indústria. Contudo, este grande uso de sistemas de controlo e sensores origina uma
grande quantidade de dados e por isso é necessário utilizar o Big Data para gerenciar e analisar esta
grande quantidade de dados.
Segundo Pereira e Romero (2017) a integração dos sistemas ciberfísicos na produção,
serviços e logística permitem às fábricas terem máquinas auto-adaptáveis e auto-conscientes e
obterem informações abrangentes. Este sistema de informação inteligente permite uma melhor
interação das pessoas com produtos, e de serviços e dispositivos conectados em tempo real
(Mahdiraji et al., 2020).
Para Galati e Bigliardi (2019) as informações sobre o “Chão de Fábrica” e sobre o espaço
virtual computacional são altamente sincronizadas e, por isso, permitem um maior controlo,
transparência, vigilância, eficiência no processo de produção.
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2.2.1.6 Realidade Aumentada (RA)
A RA consiste na realidade virtual com dados de cenários do mundo real (Da Silva et al.,
2020), isto é, é uma versão aprimorada da realidade em que aquilo que se observa em ambientes
físicos do mundo real é aumentada/transformada com imagens que são geradas por computador.
A realidade aumentada está presente na i4.0 essencialmente na origem de funcionalidades de
manufatura inteligente (Oztemel e Gursev, 2020).
Segundo Oztemel e Gursev (2020) as aplicações da RA são essencialmente nas áreas de
gestão de segurança, controlo de qualidade, entre outros (Tabela 4).

Tabela 4 Aplicações da RA
Áreas
Operações
Manutenção e assistência remota
Aquisição de conhecimento,
habilidades e competências
Controlo de qualidade
Gestão de segurança
Design
Logística

Utilidade
Na instalação, troca de ferramentas de máquinas, montagem, etc.
Na redução do tempo de execução, minimização de erros humanos
e permite o envio das análises de desempenho aos gerentes de
manutenção.
Nos novos técnicos e nos técnicos já existentes.
Na verificação dos itens produzidos tendo em conta os padrões de
fabricação.
Na gestão de risco e segurança dos operadores e equipamentos.
Através de ferramentas é possível melhorar o design e é usado na
prototipagem.
Na eficiência das operações de gestão do armazém e na logística
que apoia os operadores nas operações de separação e na
navegação interna.
Fonte: Elaboração própria.

A RA permite a maximização da utilidade das peças e das características dos componentes
(Da Silva et al., 2020). Esta tecnologia evita erros nas fases da fabricação, permitindo uma melhoria
de produtividade e do design do produto. Pode ser usada em marketing e para o reconhecimento
de uma marca. A RA utiliza TI ao máximo de maneira a obter benefícios na manufatura (Oztemel e
Gursev, 2020).

2.2.1.7 Inteligência artificial (IA) e robótica
A IA consiste nos sistemas baseados no computador que conseguem pensar sem a
necessidade da ação humana (Mahdiraji et al., 2020).
A robótica consiste em máquinas desenvolvidas que têm como intuito realizar tarefas
específicas autonomamente ou através de comandos de controlo remoto (Da Silva et al., 2020).
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Atualmente, estas duas tecnologias estão presentes nos setores de manufatura através do
uso dos robôs industriais, em atividades económicas (ex.: negociação em mercados financeiros), no
transporte de veículos autónomos, dispositivos legais, diagnósticos médicos, gestão de
relacionamento com clientes e nas operações (Huynh et al., 2020).
Estas duas tecnologias permitem menores custos, menor tempo de produção, uma melhor
e consistente qualidade do produto e uma melhor gestão de operações da cadeia de
abastecimento. Isto origina um aumento da produtividade e uma movimentação no emprego a
curto prazo (Huynh et al., 2020).

2.2.1.8 Simulação
A simulação consiste no processo de criar e projetar um sistema real ou imaginário através
de modelos (ex.: matemáticos ou físicos), isto é, permite desenvolver modelos de planeamento
para otimizar a tomada de decisões e projetos exploratórios e operações de sistemas de produção
complexos. Possibilita a avaliação de riscos, de custos, de barreiras à implementação de i4.0, e tem
impacto no desempenho operacional e no caminho para a i4.0 (De Paula Ferreira et al., 2020).
Ao nível da logística e da manufatura a simulação revela um conjunto de ferramentas e
métodos tecnológicos que permitem prever o desempenho do sistema e validar e experimentar os
produtos, processos e desenho de sistemas. A simulação permite também prever, provar, explicar,
prescrever e orientar empiricamente (De Paula Ferreira et al., 2020).

2.2.1.9 Dispositivos e aplicações móveis
Estas tecnologias consistem em dispositivos e aplicações para sistemas eletrónicos (RFID e
RTLS). Dispositivos e aplicações como smartphones, sistemas de navegação, tablet, entre outros
(Schmitt et al., 2013).
A Identificação por Rádio Frequência (RFID) consiste na identificação automatizada e na
captura de dados (AIDC). Estes sistemas permitem uma redução de custos garantida e uma redução
de tamanho garantida, permite um aumento no desempenho e na confiabilidade. Por este motivo
são bastante aplicados nas indústrias atuais (Elbasani et al., 2020).
A RFID, mais especificamente o padrão EPC C1G2 de RFID, permite que os sensores sem
fios autónomos de energia monitorizem o ambiente, controlem a fabricação e rastreiem pessoal,
isto porque este padrão permite a deteção e identificação básica (Occhiuzzi et al., 2019). As tags
(etiquetas) de sensores analógicos exploram as interações entre a antena da tag e o ambiente para
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recolher informações de deteção indiretamente e as tags de sensores digitais são cada vez mais
atraentes para aplicações reais. Estas tags têm vantagens como um baixo custo de manutenção,
versatilidade na aplicação e permite explorar leitores RFID na indústria e na logística. O protocolo
RFID permite que uma fábrica seja controlada e monitorada apenas com ferramentas de hardware
e software. Estes sensores têm uma grande utilidade por parte dos profissionais de saúde e dos
pacientes, uma vez que permitem garantir o conforto e nível de satisfação dos mesmos. Pois estes
sistemas permitem reduzir erros médicos, melhorar o monitoramento e melhorar a atenção aos
pacientes (Occhiuzzi et al., 2019).
Os sistemas de localização em tempo real (RTLS) consistem numa classe de sistemas que
fornecem informações em tempo real sobre a localização de objetos, pessoas ou animais. O melhor
exemplo de um RTLS é o GPS, que permite localizar ou encontrar um determinado caminho em
locais desconhecidos. Essa localização ocorre através de uma tecnologia baseada em satélite com
software e hardware apropriados (DecaWave, 2014). Esta tecnologia é aplicada nos processos de
negócios das empresas devido ao facto de através de informações de localização precisas ser
possível diminuir os custos, melhorar serviços e melhorar os lucros (DecaWave, 2014).
Estes dispositivos e aplicações móveis são utilizadas por muitas das outras soluções
tecnológicas.

2.2.1.10 Fabricação aditiva (impressão 3D)
A 3D consiste num processo no qual um material é adicionado ao produto camada por
camada. Este utiliza os materiais de maneira mais eficiente e económica. Os materiais mais usados
são os metais, materiais inteligentes (ex.: “piezoelectric”), materiais especiais (ex.: têxtil) e
hidráulica e eletrónica (ex.: impressão multimaterial, “conductives”, etc) (Kaleem e Khan, 2020).
Este processo permite menores custos e tempo de fabricação.
A 3D permite que os dispositivos microfluídicos com estruturas intrincadas sejam
reproduzidos rapidamente e de forma simples, permite fabricar sensores e reduzir o trabalho na
plataforma de deteção de sensores. Permite que os sensores impressos em 3D possam atingir
grande sensibilidade de deteção (ex.: deteção em padrão de radiação omnidirecional). Pode mudar
a geometria do sensor para encaixe de sensores elétricos ou óticos, ou encaixe com outros produtos
comerciais cujas dimensões são conhecidas ou podem ser medidas (Ni et al., 2020).
Esta tecnologia pode ser usada em sensores de impressão direta, plataformas de pesquisa
de impressão para serem integradas com sensores comerciais e em moldes de impressão para
sensores de fundição (Ni et al., 2020).
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2.3 Impactos
Atualmente, o conceito de i4.0 tem especial atenção por parte de muitos autores que se
dedicam a estudar este conceito, assim como os seus principais impactos. Com isto, faz sentido
verificar quais os benefícios e desafios/barreiras que a implementação de práticas i4.0 trazem
consigo, assim como recomendações que possam ser feitas para ajudar na implementação dessas
práticas.

2.3.1 Benefícios da implementação da indústria 4.0
Os benefícios da implementação de práticas da i4.0 são importantes, uma vez que estes
podem funcionar como um impulso à aplicação destas práticas.
Para Pereira e Romero (2017) a implementação da i4.0 tem impactos em toda a cadeia de
valor, aprimora a qualidade dos produtos e serviços e melhora os processos de engenharia e de
produção, melhora o relacionamento entre clientes e organizações de forma otimizada, cria
modelos de negócios e muda o ambiente de trabalho.
Para Da Silva et al. (2020) estas práticas também trazem benefícios ao nível económico,
social e ambiental, permitem benefícios ao nível financeiro como o aumento da produtividade, o
aumento das receitas, a redução de custos, entre muitos outros.
Alguns benefícios da indústria 4.0 acabam por estar interligados e é possível através de
algumas afirmações de alguns autores mostrar os potencias benefícios que a i4.0 pode trazer. Neste
sentido, para alguns autores como Mohamed (2018) alguns dos benefícios da i4.0 são:
Aumento da produtividade e eficiência: Para Mohamed (2018) a implementação de
práticas i4.0 permitem um aumento significativo nas eficiências operacionais onde são melhorados
processos através dos dados aproveitados e, consequentemente, há uma redução anual dos custos.
Os desenvolvimentos tecnológicos têm impacto nos produtos e processos, permitindo melhorias
de produtividade e eficiência nas empresas que usarem essas tecnologias. Outra forma de
aumentar a produtividade é através da inovação (Pereira e Romero, 2017). O planeamento e o
controlo avançado dos dados mais importantes em tempo real também permitem um aumento de
produtividade. A redução de erros cometidos no “Chão de Fábrica” é possível, nomeadamente
através da observação em tempo real das instruções de trabalho e do processo, o que leva a maior
produtividade (Mohamed, 2018). Segundo Fonseca (2018) a tecnologia de sensores, a análise de
dados e a interconectividade permitem integração nas cadeias de valor, aumento da eficiência e
customização em massa.
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Aumento das receitas: As práticas de i4.0 levam a um aumento das receitas. Comparando
as receitas aos custos incorridos para automatizar ou digitalizar o processo de fabricação da i4.0, a
receita aumenta mais e mais rápido do que estes custos (Mohamed, 2018). Segundo o BCG study
(2015) assim que a indústria estiver totalmente implementada, está previsto um aumento de 10%
a 20% nas receitas só no setor da indústria automóvel. O aumento das receitas também está
relacionado com o aumento da produtividade, uma vez que estas duas possuem uma forte relação.
Aumento de vantagem competitiva: De acordo com Mohamed (2018) através da criação
de novas tecnologias e do sucesso da implementação dos modelos de negócios digitais, é possível
levar a um aumento de vantagem competitiva. A inovação tem também um papel importante neste
aumento de vantagem competitiva, através da criação de novos modelos de negócios inovadores
(Pereira e Romero, 2017).
Redução dos custos: Para Mohamed (2018) as práticas de i4.0 permitem uma redução dos
custos através do aumento da produtividade.

No geral, alguns dos outros benefícios,

nomeadamente redução dos custos de eficiência produtiva, assim como a redução de desperdícios
levam à redução dos custos (Da Silva et al., 2020). O que significa que algumas reduções em aspetos
que permitem gastar menos permitem, consequentemente, a redução dos custos.
Benefícios ao nível dos RH: Para Pereira e Romero (2017) é necessária a aquisição de novas
competências através de formações com maior qualidade. Pois os trabalhadores têm tarefas
manuais que não são rotineiras e com novas informações e têm de adquirir capacidades de
resolução de problemas não estruturados. Dizendo o mesmo de outra forma, os trabalhadores têm
tarefas mais complexas e indiretas. Assim, o trabalho é realizado com maior qualidade. Estes podem
ainda ter de se adaptar a novos locais de trabalho, mas têm mais segurança nas condições de
trabalho e um equilíbrio entre o trabalho e a vida (Mohamed, 2018). Os processos de tomada de
decisão acontecem em tempo real tendo em conta dados e informações consistentes (Da Silva et
al., 2020).
Benefícios ao nível do emprego: Para Pereira e Romero (2017) através da transformação
de empregos e habilidades está-se a impedir despedimentos, pois são criados empregos. Nos
próximos dez anos prevê-se um aumento no emprego de 6% com os novos postos de trabalho que
a i4.0 originará (Mohamed, 2018). Tendo em conta os dados da PORDATA de 2013 a 2019, no geral,
à medida que o número de indústrias transformadoras aumenta o número de população
empregada também aumenta nessas empresas. À medida que a produção industrial no setor de
manufatura em Portugal aumentou ao longo dos anos a taxa de desemprego diminuiu e a
população empregada nas indústrias transformadoras aumentou.
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Benefícios ao nível da produção: As práticas de i4.0 permitem uma personalização dos
produtos e uma redução dos desperdícios. Esta redução ocorre principalmente na fase de
desenvolvimento do produto (Mohamed, 2018). Esta diminuição de desperdício origina aumento
na eficiência produtiva. Segundo Pereira e Romero (2017) existem benefícios ao nível do
autocontrolo, pois os elementos da produção conseguem autocontrolar-se. Permite flexibilidade
de processos produtivos (Da Silva et al., 2020). Permite um controlo produtivo ao trabalhador.
Permitem obter respostas rápidas a mudanças na produção e respostas rápidas nas falhas ao longo
da cadeia produtiva industrial (Da Silva et al., 2020). Para além disso, permite maior qualidade
(Mohamed, 2018).
Benefícios ao nível ambiental: Para Mohamed (2018) estas práticas levam a uma redução
do consumo de energia, através do aproveitamento de energia de recuperação para todo o sistema.
Permite uma redução da utilização dos recursos naturais. Contribuindo assim, para a extensão
ambiental das fábricas existentes. Segundo alguns autores os benefícios passam também pela
otimização dos processos logísticos o que origina menores desperdícios e um melhor
aproveitamento dos recursos (Da Silva et al., 2020).
Benefícios ao nível da logística: As estatísticas e a logística são geradas e recolhidas através
da automatização, tornando as respostas mais rápidas. Estas práticas trazem benefícios ao nível do
tempo de entrega, das mudanças no volume de stock (caso necessário), da precisão da previsão
nas incertezas da procura, dos custos de logística, de confiança, flexibilidade e ao nível das
aplicações adequadas à digitalização nos processos de logística (Mohamed, 2018). Isto é, segundo
Da Silva et al. (2020) um dos benefícios é a redução nos prazos de processamento e entrega de
produtos.
Benefícios ao nível do desempenho financeiro: A manufatura inteligente permite um
crescimento de vendas e reduções de custos, melhorando assim as margens de lucro e a
consequente melhoria do desempenho financeiro de uma empresa. As empresas procuram criar
fontes de receitas de modo a melhorar financeiramente (Da Silva et al., 2020). A fabricação
inteligente permite uma maior eficiência de produção e eficiência de recursos e reduz os custos
unitários do produto (Yang et al., 2020).

2.3.2 Desafios/Barreiras no caminho para a i4.0
É essencial que as empresas estejam conscientes dos desafios que podem afetar o sucesso
da adoção de práticas i4.0, numa perspetiva de conseguirem vir a superá-los.
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O desafio para os negócios passa pelo caminho a seguir rumo à transformação digital. Por
isso, é importante criar uma estratégia digital nas empresas, quer nas pequenas, médias ou
grandes. Ainda existe pouca literatura sobre a questão de como lidar e implementar estratégias
deste novo conceito e por isso torna-se um desafio para as empresas (Horváth e Szabó, 2019).
Para Agostini e Filippini (2019) e Horváth e Szabó (2019) alguns dos maiores desafios para
a adoção de práticas i4.0 são essencialmente de segurança e proteção, padronização e
confiabilidade, mas também existem outros. Repare-se em alguns desses desafios:
✓ Problemas de padronização, insuficiente compreensão de integração e as preocupações
com a segurança de dados;
✓ Questões legais de segurança cibernética;
✓ Risco de utilização de informações privadas de forma segura;
✓ Risco de re-identificação das tecnologias que protegem os dados e a privacidade individual
através de soluções tecnológicas;
✓ Risco de fragilidade, através de incertezas no ecossistema;
✓ A confiabilidade e estabilidade dos sistemas.
Alguns dos outros desafios para a adoção de práticas i4.0 para Horváth e Szabó (2019) são:
✓ Pesquisa e desenvolvimento (P&D);
✓ Natureza da especialização de produtos;
✓ Tomada de decisão;
✓ Alianças com universidades ou institutos de pesquisa;
✓ Dependência de redes colaborativas, clientes e fornecedores;
✓ Desafios de engenharia e manufatura;
✓ Desafios de produtividade e eficiência de recursos.

Para Mohamed (2018) outros desafios para a implementação de i4.0 são:
✓ Big Data: A quantidade de dados é elevada e diversa e por isso torna-se difícil incorporar
vários repositórios de dados com semânticas diferentes na análise, de forma a garantir a
alta qualidade e integridade dos dados registados no sistema.
✓ Flexibilidade na produção: com o aumento da digitalização devido à elevada procura e
exigência por parte dos consumidores, os mercados exigem uma maior flexibilidade na
produção. Ou seja, que a produção seja flexível (através da alternação das máquinas) a
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ponto de conseguir dar resposta às diferentes exigências dos consumidores. Contudo, isto
torna-se difícil de fazer.
✓ Redução dos prazos de desenvolvimento e inovação: é necessária grande e rápida
capacidade de inovação, mas é difícil fazê-lo.
✓ Maior sustentabilidade: é necessário aumentar a eficiência ecológica, económica e na
produção, mas torna-se mais difícil devido à mudança social ecológica e ao aumento dos
preços dos recursos.
Para além destes desafios a ter em conta para a implementação da i4.0, é importante
estarmos conscientes de mais barreiras para a adoção dessas práticas.
Segundo Da Silva et al. (2020) o projeto que impulsionou o conceito da Indústria 4.0 trouxe
juntamente centros de pesquisa, as universidades, as indústrias e o governo. Para os mesmos
autores o governo deve implementar políticas, técnicas e regulamentos de infraestrutura,
nomeadamente através da melhoria de serviços, a expansão de redes digitais, incentivos
económicos à pesquisa e à educação. As faltas destas ações ajudam na criação de barreiras para a
implementação de práticas i4.0.
Assim, para Da Silva et al. (2020) existem barreiras ao nível da tecnologia, como a
complexidade (uso de tecnologias de manufatura avançadas) e a fraca infraestrutura tecnológica
da empresa.
Para os mesmos autores existem também barreiras ao nível da gestão organizacional,
devido à má gestão organizacional, à falta de fornecedores especializados e colaboração dos
mesmos com as empresas, falta de conhecimento prático, falta de compreensão do conceito i4.0,
dos potenciais benefícios, entre outros.
Outra grande barreira é o capital humano, devido à falta de mão de obra qualificada e
devido às resistências que ocorrem internamente às mudanças organizacionais (nomeadamente a
dificuldade de coordenação entre unidades organizacionais e resistência organizacional na
automação, cultura organizacional) (Da Silva et al., 2020).
Segundo Da Silva et al. (2020) a necessidade de investir e a falta de recursos financeiros é
outra grande barreira, pois as empresas têm necessidade de investir em infraestrutura tecnológica,
pesquisa e desenvolvimento, tecnologia da informação e na aquisição de conhecimento,
habilidades e competências técnicas. É necessário investir em recursos financeiros maciços e num
curto período. Este investimento inclui um aumento de custos que pode ter um impacto negativo
no desempenho de curto prazo da empresa. Para além de ainda existirem incertezas quanto à
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mensuração do retorno do investimento necessário e quanto ao tempo de espera dos esforços
feitos.

2.3.3 Abordando os desafios da i4.0
De forma a abordar alguns dos desafios/barreiras que existem para a implementação da
i4.0, esta secção apresenta alguns aspetos a ter em conta para a implementação da i4.0 e algumas
sugestões para ultrapassar esses desafios/barreiras.
Para Alcácer e Cruz-Machado (2019) a conexão das áreas de produção, marketing,
engenharia, operações da cadeia de suprimentos e fornecedores devem originar um cenário
colaborativo de integração de sistemas, tendo em conta os níveis de automação e fluxo de
informações. Assim, a integração de sistemas tem duas abordagens que são vistas como aspetos
importantes a ter em conta para a implementação de práticas i4.0. Estas duas abordagens
designam-se por Integração Vertical e a Integração Horizontal e para Alcácer e Cruz-Machado
(2019) são definidas como:
Integração horizontal: é a integração inter-empresarial e funciona como a base para uma
colaboração de alto nível entre várias empresas. Isto acontece através de sistemas de informação
para enriquecer o ciclo de vida do produto, dando origem a um ecossistema interconectado dentro
da mesma rede de criação de valor. No desenvolvimento destes sistemas de informação é
necessária uma plataforma independente para alcançar a interoperabilidade (consiste num sistema
que se comunica de forma transparente com outro sistema) baseada em padrões industriais, de
forma a possibilitar a troca de informações ou de dados.
Integração vertical: é a integração intra-empresa e é um sistema de manufatura em rede,
que serve como base para troca de informações e a colaboração entre os níveis de hierarquia da
empresa. Este conceito permite a digitalização de todo o processo dentro de uma organização,
nomeadamente nos processos de fabricação. Exemplos destes processos são a gestão da qualidade,
o planeamento de operações em tempo real e a eficiência do processo. Este conceito pode originar
a transformação em Fábrica Inteligente.
Segundo Alcácer e Cruz-Machado (2019) existe outra dimensão entre integração horizontal
e integração vertical que considera todo o ciclo de vida do produto, a integração digital.
Integração digital: Segundo os mesmos autores este conceito consiste numa visão de
engenharia digital como um “todo”, que tem em conta um modelo digital interativo e persistente.
Este permite “tapar” as lacunas existentes entre a fabricação, design do produto e o cliente. Este
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processo vai desde a aquisição de matérias-primas, material para o sistema de manufatura, a
utilização do produto até ao fim da vida do produto.
Alguns aspetos só se tornam benefícios após ultrapassarem alguns desafios/barreiras,
assim faz sentido fazer recomendações para os desafios/barreiras de forma a que as empresas
consigam atingir o benefício. Com grupos de trabalho que lidem exclusivamente com cada situação
e tema é possível ultrapassar esses desafios/barreiras. Estas recomendações são feitas tendo em
conta as afirmações de Kagermann et al. (2013) Assim, apresentam-se algumas possíveis
recomendações.
Desafios de padronização e confiabilidade:
Sugere-se a criação de um grupo de trabalho que lide exclusivamente com este tema, onde
devam incluir algumas tarefas como:
✓ Definir e compreender os objetivos, os riscos, os benefícios e o potencial do conceito i4.0,
assim como criarem estratégias de implementação, de forma a se adquirir confiança;
✓ Definir padrões que permitam uma descrição funcional e processual ao nível de
automação, assim como ter terminologias;
✓ Compreender os sistemas auto-organizáveis e autónomos, assim como a sua operação,
planeamento e segurança;
✓ Verificar as características de manutenção;
✓ Ter ferramentas de desenvolvimento;
✓ Ter infraestrutura de comunicação aberta;
É importante criar um plano que tenha em conta aspetos como o custo-benefício e as
limitações de tempo. Através de uma abordagem holística é possível atingir o equilíbrio entre a
individualidade e a padronização. Outras tarefas que este grupo deve ter em conta são a avaliação,
comunicação, moderação, recomendações e motivações.
Desafios de engenharia e manufatura:
O grupo de trabalho deve tratar do tema da modelagem como meio de gestão de sistemas
complexos, nomeadamente no domínio da engenharia de manufatura. Por isso é importante:
✓ Pesquisar de forma a estabelecer os requisitos mais urgentes da modelagem, de forma a
dar só importância aos aspetos mais importantes da implementação;
✓ Trabalhar no desenvolvimento de ações recomendadas e diretrizes apropriadas;
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✓ Adquirir competências, conhecimento e habilidades de forma contínua. Esta aquisição deve
ser feita de forma diferente para colaboradores jovens e para colaboradores experientes
com as medidas apropriadas;
✓ Criar projetos apropriados de forma a implementar, testar métodos e testar ferramentas já
existentes.
Desafios de segurança e proteção, nomeadamente segurança cibernética:
O grupo de trabalho deve dar atenção a este tema.
✓ Devem ser criadas estratégias, arquiteturas e padrões de segurança e proteção integrados.
Estas estratégias de segurança e proteção devem ser modificadas, juntamente com a
aplicação sistemática dos princípios e métodos relevantes ao longo de todo o ciclo de vida
do sistema. Devem ser desenvolvidas estratégias de segurança e proteção para sistemas
colaborativos que pertencem a diferentes operadores e fabricantes. Para isso é importante
realizar uma pesquisa e desenvolver estratégias e sistemas relevantes que sejam
coordenados com outros projetos de pesquisa de segurança e proteção e que permitam
troca de conhecimento entre indústrias.
✓ A estratégia sobre "Identidades Seguras" deve ser expandida para incluir "produtos",
“processos” e “Máquinas” e devem incorporar produtos físicos e virtuais.
✓ É necessário o desenvolvimento de métodos que possibilitem um cálculo mais claro dos
riscos que a i4.0 pode trazer consigo.
✓ É importante ter conhecimento das questões de segurança de TI. Quando as soluções de
segurança são implementadas numa empresa os funcionários devem possuir o
conhecimento necessário sobre os requisitos de segurança. Esse conhecimento deve ser
adquirido por toda a empresa, desde os operadores de máquinas qualificados até aos
desenvolvedores de software de segurança e engenheiros de planeamento de engenharia
de instalações.
Desafios de capital humano:
O grupo de trabalho também pode ajudar a ultrapassar estes desafios.
✓ Devem ser criados e promovidos projetos modelo que incorporem ações que permitam
desenvolver estratégias que permitam adquirir conhecimento, competências e habilidades.
Estes projetos devem envolver estratégias que promovam a interação entre a formação
profissional e académica e entre sistemas de formação e diferentes cursos. Devem também
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perceber as competências que cada colaborador tem fora da sua área de especialização e
aproveitá-las.
✓ É necessário desenvolver novos métodos de ensino e sistemas de apoio à aprendizagem,
nomeadamente relativamente aos meios digitais e às tecnologias inovadoras.
✓ É necessário desenvolver estratégias de formação, métodos de análise e modelos de gestão
adequados a todos os funcionários, desde os mais jovens aos mais velhos, dos que possuem
menos qualificações aos que possuem mais.
Desafios de Pesquisa e desenvolvimento (P&D):
É necessário realizar pesquisas interdisciplinares nas áreas onde a tecnologia e a
regulamentação estão em contacto. Por isso, é importante a presença de especialistas jurídicos em
todo o processo de P&D.
Desafios de produtividade e eficiência de recursos:
Os grupos de trabalho também têm um papel nestes temas.
✓ É necessário demonstrar os recursos económicos tendo em conta a produtividade e
eficiência de recursos no ambiente da manufatura.
✓ Calcular e avaliar compensações entre os recursos adicionais que são necessários para
implementar o CPS e a infraestrutura associada, assim como a potencial economia gerada.
✓ Os KPIs (indicadores-chave de desempenho) permitem avaliar a produtividade, eficiência
dos recursos e a ecologia em atuais projetos e iniciativas, assim é necessário o
desenvolvimento destes indicadores de forma a apoiarem a decisão.
Desafio Big Data:
Os sistemas em nuvem podem ser uma boa solução para lidar com o excesso de dados do
Big Data (Oztemel e Gursev, 2020). Pois, os sistemas em nuvem permitem o armazenamento de
dados num servidor virtual em grande quantidade e possibilitam o acesso dos mesmos dados ao
mesmo tempo por parte de clientes e funcionários a qualquer momento.

2.4 Modelos de avaliação de maturidade
Ao longo dos anos têm sido cada vez mais os investigadores, empresas e países que se têm
interessado no conceito da digitalização e na sua implementação, pois apesar de ser um tema que
já é conhecido, são cada vez mais as empresas que têm a necessidade de inovar constantemente
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de forma a conseguirem estar um passo à frente das outras empresas. Por isso é necessário apostar
em processos de digitalização.
A constante necessidade de inovar advém do facto de estarem a ocorrer constantemente
mudanças rápidas na concorrência, na tecnologia, na procura e nas regulamentações. Estas
mudanças pressionam as empresas a reformular a sua estratégia de negócios, pois estas devem ter
a capacidade de responderem a estas mudanças e de se adaptarem a esta nova realidade (Teichert,
2019).
A estrutura competitiva, o comportamento e expectativas dos clientes, a condução dos
negócios, a fabricação dos produtos, a entrega de serviços e a forma de trabalhar estão a mudar
com a digitalização (Teichert, 2019).
Muitas são as áreas das empresas afetadas pela transformação digital e por isso é
importante que as empresas definam uma estratégia de transformação adequada (Teichert, 2019).
Portanto, é importante que os gestores das empresas percebam o estado atual tendo em conta a
transformação digital, definam itens de ação para o caminho a seguir rumo à transformação digital
e definam uma estratégia adequada (Teichert, 2019).
Todavia, nem todas as empresas têm a capacidade de definir estratégias adequadas
sozinhas, de forma a obter os resultados pretendidos, o que pode resultar em falhas na
implementação das práticas de digitalização. A falta de conhecimento do conceito também pode
estar relacionada com essas falhas. Portanto, de forma a entender melhor este conceito, o seu atual
estado, ajudar a definir uma estratégia adequada e implementar as práticas de digitalização são
desenvolvidos modelos de maturidade (Kumar et al., 2020).
Os modelos de maturidade vão dos mais complexos aos menos complexos. Identificam
aquilo que já existe em cada empresa e identificam a forma como podem utilizar o que já existe de
maneira a definirem uma estratégia adequada tendo em conta os objetivos. Podem apoiar na
gestão e apoiar os funcionários a desenvolver um plano para as suas atividades de transformação,
de forma a originar uma maior maturidade nas empresas (Teichert, 2019).
Para além disso, de forma a fazer a melhoria nas empresas é necessário fazer uma avaliação
para perceber e analisar em que nível se encontra a preparação da indústria para implementar as
práticas de digitalização ou melhorá-las, e preparar um plano a seguir para que a indústria alcance
um nível mais elevado de maturidade. Essa avaliação é feita com base nos modelos de maturidade
já existentes que ajudam uma empresa a atingir esse nível mais elevado (Kumar et al., 2020).
Os modelos de maturidade avaliam as empresas com base em níveis de maturidade digital.
Há evidencias de que as empresas com níveis mais elevados de maturidade digital ultrapassam os
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concorrentes do setor em diferentes dimensões do desempenho financeiro, o que demonstra a
importância da maturidade digital na vantagem competitiva (Teichert, 2019).
Assim, torna-se importante entender o conceito de maturidade. Este conceito consiste
numa medida que permite as empresas industriais melhorarem continuamente uma área
especializada. A ideia é que a maturidade seja o quanto maior possível, pois quanto maior a
maturidade maior serão as oportunidades para uma empresa ter melhoria no uso dos seus recursos
e na qualidade.
Deste modo, segundo Simetinger e Zhang (2020) já existem alguns modelos de maturidade
significativos, como:
✓ RAMI 4.0- Modelo de Arquitetura de Referência Indústria 4.0 (VMDA, 2016);
✓ Modelo de Componente Indústria 4.0 (Bedenbender et al., 2017);
✓ IMPULS- Prontidão da Indústria 4.0 (Lichtblau et al., 2015);
✓ SIMMI 4.0- Modelo de Integração de Maturidade da indústria 4.0 ((Leyh et al., 2016);
✓ APM- Modelo de Maturidade de Gestão de Desempenho de Ativos (Dennis et al.,2017);
✓ Avaliação da preparação da indústria 4.0 para empresas de manufatura (Halenár et al.,
2016);
✓ Grau de Digitalização da Indústria de Transformação (Bogner et el., 2016);
✓ Modelo de maturidade de três estágios em PMEs em direção à Indústria 4.0 (Ganzarain e
Errasti, 2016);
✓ “Roadmap Industry 4.0” (Pessl et al., 2017);
✓ Indústria 4.0-MM- Modelo de avaliação para Indústria 4.0 (Gökalp et al., 2017);
✓ M2DDM- Modelo de Maturidade para Manufatura Orientada a Dados (Weber et al., 2017);
✓ Modelo de maturidade para avaliar a prontidão e maturidade da Indústria 4.0 de empresas
de manufatura (Schumacher et al., 2016);
✓ Indústria 4.0- Autoavaliação da operação digital (Geissbauer et al., 2016);
✓ O modelo de maturidade da empresa conectada (Rockwell Automation, 2014);
✓ Firma4.cz- Avaliação da maturidade digital da empresa (Firma4.cz., n.d.);
✓ Pathfinder i4.0 (Centro de inovação para a indústria 4.0- GbR, 2018);
✓ Modelo de Maturidade Acatech Indústria 4.0 (Schuh et al., 2018).
Todos estes modelos de maturidade significativos incluem níveis de maturidade e critérios
de forma a se conseguir perceber em que fase da maturidade estão as empresas (Simetinger e
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Zhang, 2020). Contemplam dimensões que ajudaram a perceber em que níveis as empresas se
encontram tendo em conta cada dimensão (Santos e Martinho, 2019).
Dos modelos de maturidade existentes foram escolhidos 3 modelos interessantes para
apresentar e fazer uma análise comparativa. Assim, escolheu-se o modelo IMPULS- Prontidão da
Indústria 4.0, Modelo de Maturidade Acatech Indústria 4.0 e o Pathfinder i4.0.

2.4.1 Modelo de maturidade IMPLUS
A Fundação IMPULS vê-se como um “think tank” para o VDMA e para a engenharia
mecânica e de plantas na Alemanha. Tem como foco essencialmente a política regulatória e a
política da inovação. Dá uma grande relevância aos estudos e por isso o apoio dela passa
essencialmente pelos principais institutos científicos. O objetivo desta fundação é impulsionar a
engenharia de instalações e mecânica devido ao facto destas duas serem as indústrias que mais
valor acrescentam, que geram mais empregos e proteção do futuro (Fundação IMPULS, 2019).
A política de inovação trata de inovações técnicas, sociais e organizacionais. Aqui a criação
de novos produtos e processos devem ser desenvolvidos, compreendidos e aplicados. Outro aspeto
importante aqui é a inovação da educação (Fundação IMPULS, 2019).
A política regulatória refere-se à estrutura que o Estado deve criar de forma a que as
empresas e os cidadãos possam agir de forma responsável e livre (Fundação IMPULS, 2019).
Esta fundação apoia a integração e implementação da inovação na indústria de engenharia
mecânica e por isso visa impulsionar a pesquisa, as inovações e a educação de forma a garantir a
viabilidade futura da Alemanha e da Europa (Fundação IMPULS, 2019).
Assim, esta fundação cria o modelo de maturidade IMPULS na Alemanha que visa ajudar as
empresas a integrar ou implementar práticas de Indústria 4.0 (Lichtblau et al., 2015). Este modelo
define seis níveis de implementação de i4.0 (Lichtblau et al., 2015) (Figura 2).
Figura 2 Seis níveis de implementação de i4.0
Nível 0- Sem competências
Recém-chegados
Nível 1- Principiante
Nível 2- Intermediário

Aprendizes

Nível 3- Experiente
Nível 4- Especialista

Líderes

Nível 5- Desempenho de topo
Fonte: Adaptado de Lichtblau et al. (2015)
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Este modelo envolve também todo um conjunto de dimensões onde há potencial para
implementar práticas de i4.0, nomeadamente Estratégia e Organização, Fábrica Inteligente,
Produtos Inteligentes, Operações Inteligentes, Serviços Baseados em Dados e a dimensão Recursos
Humanos. Cada uma das 6 dimensões é constituída por critérios que são um total de 18. Apresentase uma descrição mais detalhada de cada dimensão (Lichtblau et al., 2015).

Estratégia e Organização (EO):
A implementação da i4.0 tem grande importância estratégica, devido ao facto da i4.0
melhorar produtos e serviços e, essencialmente, permitir desenvolver novos modelos de negócios.
Dentro desta dimensão existem alguns critérios a ter em conta:
- Nível de implementação da estratégia;
- Retificação da estratégia através de indicadores;
- Atividades de investimento de i4.0;
- A utilização de tecnologia e a gestão da inovação.
Os principais obstáculos a ter em conta na estratégia por níveis são:
-Níveis 0 e 1: i4.0 tem pouco ou nenhum impacto no processo estratégico;
-Nível 2: Já faz parte do processo estratégico, no entanto ainda não tem estratégia especifica
definida.
-Níveis 3,4 e 5: A estratégia ainda não foi implementada e/ou o processo estratégico ainda não
possui sistema de indicadores.

Fábrica Inteligente (FI):
Consiste na interconexão direta entre os sistemas de produção com os sistemas de TI
subjacentes (ou sistemas MES, ERP, SCM, etc) e com os produtos inteligentes.
Onde,
ERP- “Planeamento de Recursos Corporativos (Enterprise Resource Planning) é um sistema
de informação que integra todos os dados e processos de uma organização num único sistema.”
MES- “Sistemas de execução de manufatura (Manufacturing Execution System) são
sistemas digitais usados na fabricação, para rastrear e documentar a transformação de matériasprimas em produtos acabados.”
CAD- “Desenho assistido por computador (Computer-Aided Design) é o nome genérico de
sistemas de computadores (software) utilizados pela engenharia e design para facilitar o projeto e
desenho técnico.”
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PPS- “O sistema de planeamento da produção (Production Planning System) é o
planeamento de módulos de produção e fabricação numa empresa ou indústria. Utiliza a alocação
de recursos de atividades de funcionários, materiais e capacidade de produção, a fim de atender os
diferentes clientes.”
SCM- “A Gestão da Cadeia de Fornecedores (Supply Chain Manegement) é uma ferramenta
que usando a tecnologia da informação (TI) possibilita à empresa gerir a aquisição de bens e
serviços com maior eficácia e eficiência.”
PLM- “A gestão do ciclo de vida do produto (Product Lifecycle Management) é o processo
de gerir todo o ciclo de vida de um produto desde o início, passando pelo projeto e fabricação,
engenharia, até ao serviço e descarte de produtos manufaturados.”
MDC- “A recolha de dados das máquinas (Machine Data Colletion) inclui todas as
informações que descrevem o desempenho atual da máquina. Isso inclui os tempos de atividade e
inatividade, o tempo de execução de tarefas e a quantidade produzida.”
PDM- “A gestão de dados do produto (Product Data Management) ou gestão de
informações do produto (PIM) é a função de negócios geralmente na gestão do ciclo de vida do
produto (PLM) que é responsável pela gestão e publicação dos dados do produto.”
PDA- “A aquisição de dados de produção (Production Data Acquisition) fornece a base para
a otimização do produto, levando em consideração a responsabilidade pelo produto e a garantia
da qualidade”.
Fonte: Questionário online Shift4.0.

Os critérios a ter em conta nesta dimensão são:
- Modelos digitais;
- Infraestrutura de equipamentos;
- Utilização de dados;
- Sistemas de TI.
O principal obstáculo é o custo de investimento. No entanto, os principais obstáculos por
níveis são:
-Níveis 0 e 1: Infraestrutura de equipamento não conectada a sistemas de TI de nível superior; Não
existem máquinas e dados recolhidos no processo.
-Nível 2: A infraestrutura do equipamento não está totalmente conectada aos sistemas de TI; A
capacidade é limitada para atualizações de infraestrutura de equipamentos.
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-Níveis 3,4 e 5: A infraestrutura da máquina e do sistema ainda não atende a todos os requisitos
futuros; A recolha de dados da máquina e do processo não é digitalizada de forma consistente.

Operações Inteligentes (OI):
Esta dimensão é importante, na medida em que a integração de todos os sistemas e
componentes são essenciais na i4.0 e funcionam como a base para a integração horizontal e vertical
da cadeia de valor. Esta integração de sistemas de produção permite aumentar a qualidade, a
produtividade e a flexibilidade. Os critérios a ter em conta nesta dimensão são:
- Informações partilhadas;
- Utilização da nuvem;
- Segurança de TI;
- Processos autónomos.
Os principais obstáculos por níveis são:
- Níveis 0 e 1: Pouca ou nenhuma partilha de informações na empresa, integradas ao sistema;
- Nível 2: Nenhuma etapa inicial para a partilha de informações integradas ao sistema com parceiros
externos;
- Níveis 3,4 e 5: Peças guiadas autonomamente que ainda não estão a ser utilizadas;
Ainda não estão a usar processos de auto-reação.

Produtos Inteligentes (PI):
Esta dimensão é importante na medida em que os produtos inteligentes são a base para a
fábrica e para as operações inteligentes.
Os critérios a ter em conta nesta dimensão são:
- Funcionalidades TIC;
- Análise de dados.
Os principais obstáculos tendo em conta os níveis são:
- Níveis 0 e 1: Os produtos não oferecem funcionalidades complementares de TIC ou tentam
oferecer, mas estão numa fase muito inicial;
- Nível 2: Não existir nenhuma análise ou uso de dados recolhidos para otimizar produtos ou
processos;
- Níveis 3,4 e 5: Os produtos oferecem funcionalidades complementares de TIC limitadas a apenas
algumas áreas.
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Serviços Baseados em Dados (SBD):
Esta dimensão é importante na medida em que permite aumentar o benefício para o cliente
através da digitalização de modelos de negócios e do desenvolvimento de modelos de negócios
novos tendo em conta a recolha e a análise de dados. Os critérios para esta dimensão são:
- Disponibilidade dos serviços baseados em dados;
- Participação das receitas oriundas dos serviços baseados em dados;
- Partilha de dados usados.
Os principais obstáculos por dimensão são:
- Níveis 0 e 1: Foco nos produtos tradicionais; serviços baseados em dados não oferecidos ou sem
integração com os clientes;
- Nível 2: Uso de dados de 20-50% ainda não alcançado;
- Níveis 3,4 e 5: Serviços baseados em dados ainda não integrados digitalmente com os clientes; os
serviços baseados em dados ainda não são significativos nas receitas (> 7,5%).

Recursos Humanos (RH):
Esta dimensão é importante na medida em que os funcionários desempenham um papel
muito importante: ajudar as empresas a realizar a transformação digital. Os critérios a ter em conta
são:
- Competências existentes;
- Aquisição de competências.
Os obstáculos a ter em conta por dimensão são:
- Níveis 0 e 1: Conjunto de habilidades específicas do funcionário ausentes ou insignificantes;
- Nível 2: Conjunto de habilidades ainda não são adequadas em algumas áreas;
- Níveis 3,4 e 5: Conjunto de habilidades específicas ainda não existem totalmente em todas as
áreas.
As tabelas que se seguem mostram alguns aspetos que ajudam a identificar o nível de
maturidade tendo em conta cada dimensão (Tabelas 5 e 6).
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Tabela 5 Requisitos da E&O, FI e OI
Níveis
0- Sem
competências

E&O
-Nenhum requisito
foi atendido.

1Principiante

-Iniciativas piloto nos
departamentos;
-Investimentos
iniciais da Indústria
4.0.

2Intermediário

-Estratégia da
Indústria 4.0
desenvolvida e
sistema de
indicadores definido;
-Investimentos na
Indústria 4.0 num
nível baixo.

3- Experiente

-Estratégia da
Indústria 4.0
formulada;
-Investimentos na
Indústria 4.0 em
algumas áreas;
-Gestão da inovação
em áreas isoladas.

4- Especialista

5Desempenho
de topo

-Estratégia em
implementação e
revisada
esporadicamente;
-Investimentos da
i4.0 em várias áreas;
-Gestão da inovação
estabelecida em
vários
departamentos.
-Estratégia
implementada e
regularmente
revisada;
-Investimentos em
toda a empresa i4.0;
-Gestão de inovação
uniforme em toda a
empresa.

FI
- Nenhum requisito foi
atendido.
-A infraestrutura do
equipamento satisfaz alguns
dos requisitos futuros;
-O principal processo de
negócios é suportado por
sistema de TI.
-Funcionalidades futuras
parcialmente satisfeitas ou
atualizáveis até certo ponto;
-Os dados são recolhidos
(em grande parte
manualmente) e usados
para algumas atividades;
-Algumas áreas da empresa
suportadas por sistemas de
TI e integradas.

OI
- Nenhum requisito foi
atendido.
-Início de partilha interna de
informações integradas ao
sistema;
-Soluções iniciais de
segurança de TI planeadas.

-Partilha de informações
internas parcialmente
implementada;
- Múltiplas soluções de
segurança de TI planeadas ou
soluções iniciais em
desenvolvimento.

-Funcionalidades futuras
parcialmente satisfeitas ou
totalmente atualizáveis;
-Os dados relevantes são
recolhidos digitalmente e
usados em algumas áreas;
-Os sistemas de TI suportam
processos e estão ligados
por meio de interfaces.

-Alguma partilha de
informações integradas ao
sistema;
- Soluções de segurança de TI
parcialmente
implementadas;
- Soluções iniciais para
software baseado em nuvem,
armazenamento de dados e
análise de dados.

-A infraestrutura do
equipamento atual atende
aos requisitos ou pode ser
atualizada;
-A maioria dos dados são
recolhidos e são usados
alguns dados;
-Suporte de TI abrangente
de processos (integrado ao
sistema).

-Partilha de informações
integradas ao sistema de
longo alcance;
-Teste de controlo autónomo
e processos de auto-reação;
- Soluções de segurança de TI
e utilização de nuvem de
longo alcance.

-A infraestrutura de
equipamentos já satisfaz
futuras funcionalidades;
-Todos os dados são
recolhidos e usados;
- Suporte abrangente de
sistemas de TI para
processos.

-Partilha de informações
integradas a todo o sistema;
-Controlo autónomo e
processos auto-reativos
implementados;
-Soluções abrangentes de
segurança de TI e utilização
de nuvem.

Fonte: Adaptado de Lichtblau et al. (2015)
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Tabela 6 Requisitos dos PI, SBD e RH
Níveis

PI

SBD

RH

0- Sem
competências

- Nenhum requisito foi
atendido.

- Nenhum requisito foi
atendido.

- Nenhum requisito foi
atendido.

1- Principiante

-Os produtos
apresentam os
primeiros sinais de
funcionalidades
adicionais.

-Serviços baseados em
dados, mas sem
integração com o cliente:
-Receita inicial gerada de
serviços (<1%).

-Os funcionários têm
baixos níveis de
habilidades numa área
relevante.

2Intermediário

-Os produtos têm as
primeiras
funcionalidades
adicionais;
-Os dados são
recolhidos, mas não
analisados / utilizados.

-Serviços baseados em
dados, mas sem
integração com o cliente;
-Baixa receita gerada de
serviços (<2,5%);
- Baixo uso de dados da
fase de utilização (<20%
dos dados recolhidos).

-Os funcionários têm
baixos níveis de
habilidades em algumas
áreas relevantes.

3- Experiente

-Os produtos têm
várias funcionalidades
complementares
interconectadas;
-Alguns dos dados
recolhidos são
utilizados para análise.

-Serviços baseados em
dados, mas sem
integração com o cliente;
-Baixa receita gerada de
serviços (<7,5%);
-Uso de dados (20% –50%
dos dados recolhidos).

-Os funcionários têm
níveis de habilidades
adequados em algumas
áreas relevantes.

4- Especialista

-Os produtos
apresentam
funcionalidades
complementares em
diferentes áreas;
-Uso direcionado dos
dados recolhidos para
certas funções.

-Serviços baseados em
dados por meio da
integração do cliente;
-Receitas geradas de
serviços (<10%);
-Uso de dados (20% –50%
dos dados recolhidos).

-Os funcionários têm
níveis de habilidade
adequados em várias
áreas relevantes.

5-Desempenho
de topo

-Os produtos
apresentam
funcionalidades
complementares
abrangentes;
-Uso abrangente dos
dados recolhidos para
várias funções.

-Serviços baseados em
dados por meio da
integração do cliente;
-Receitas geradas de
serviços (> 10%);
-Alta percentagem de uso
de dados (> 50% dos
dados recolhidos).

-Todas as habilidades
disponíveis em diversas
áreas relevantes.

Fonte: Adaptado de Lichtblau et al. (2015)
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2.4.2 Modelo de maturidade Acatech
A ACATECH (Academia Nacional de Ciência e Engenharia) consiste numa academia de
projetos que resultam da colaboração dos seus membros científicos internos e especialistas
externos da ciência e da indústria. É uma consultora alemã especializada e de confiança para os
formuladores de políticas e para o público e, para além disso, fornece apoio para a formulação de
políticas no campo da inovação. A acatech tem o intuito de garantir que as ideias se tornam
inovações e que essas inovações originam um aumento da qualidade, prosperidade e bem-estar
(Schuh et al., 2017).
Assim, de forma a orientar a inovação necessária para alcançar este objetivo, a acatech
depende da colaboração entre a indústria e a ciência através de especialistas da academia e da P&D
industrial, de forma a desenvolverem propostas de soluções em grupos de projetos conjuntos. Este
trabalho feito pela acatech contribui para os debates informativos sobre questões relacionadas à
tecnologia e tomada de decisões estrategicamente robustas (Schuh et al., 2017).
Deste modo, a acatech cria o modelo de maturidade acatech na i4.0. Segundo Schuh et al.
(2017) este modelo pretende ajudar as empresas a perceber em que nível se encontra atualmente
a transformação numa empresa ágil e que está em aprendizagem. Faz uma avaliação tendo em
conta a tecnologia, a cultura e a organização, tendo como foco os processos de negócios das
empresas de manufatura. Este modelo é apresentado tendo em conta as afirmações de Schuh et
al. (2017).
Segundo este modelo é importante começar por analisar a situação atual e os objetivos
atuais de cada empresa, assim como perceber quais os objetivos estratégicos para os próximos
anos, as áreas em que pretende criar valor com a implementação ou melhoramento da i4.0, em
que medida espera fazê-lo e os indicadores que podem ser utilizados para medir os resultados
(Schuh et al., 2017).
Os objetivos mais sintéticos que uma empresa pode querer para a implementar práticas de
i4.0 podem ser o aumento da produtividade da fábrica (através da redução de custos de produção
ou aumento da produção), a sustentabilidade (através de medidas de eficiência energética) e o
aumento da agilidade logística (através da redução dos prazos de entrega) (Schuh et al., 2017).
Após as empresas terem os objetivos definidos, faz-se a medição do nível de
implementação atual, verifica-se as tecnologias e sistemas já implementados e como funcionam
nas empresas. Após se obterem os resultados às questões anteriores é importante identificar as
capacidades que as empresas precisam de adquirir para implementar ou melhorar com sucesso as
práticas de i4.0. Essa identificação de capacidades a adquirir, de forma a atingir os objetivos
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estratégicos, pode ser feita com base numa análise de lacunas que compara as capacidades atuais
com os objetivos (Schuh et al., 2017).
Este modelo de maturidade possui vários estágios de desenvolvimento baseados em valor,
que ajudam as empresas a implementar desde o início até ao fim a i4.0 (Schuh et al., 2017).

Estágios:
Para ajudar na implementação é necessário passar por seis estágios, em que cada estágio
se baseia no anterior e descreve os recursos necessários para alcançá-lo, assim como os benefícios
para as empresas (Schuh et al., 2017) (Figura 3).

Figura 3 Estágios no caminho de desenvolvimento da Indústria 4.0

Fonte: Adaptado de Schuh et al. (2017).

As empresas têm de perceber em qual estágio se encontram e qual o estágio que
representa melhor o equilíbrio entre os seus benefícios e os seus custos, tendo em conta as
circunstâncias, de forma a atingir o estágio pretendido (Schuh et al., 2017).
A implementação da i4.0 obriga a que as competências e as capacidades digitais das
empresas de manufatura estejam sempre em atualização e origina mudanças na organização o que
faz com que este processo demore alguns anos a ser implementado. E, por este motivo, é
importante que essa implementação seja feita por estágios ao longo da transformação (Schuh et
al., 2017).
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Cada estágio possui benefícios, durante todo o processo de transformação é importante
que esses benefícios fiquem visíveis, pois isso permitirá ter ganhos mais rápidos (Schuh et al., 2017).

Deste modo, são apresentados os seis estágios descritivamente (Schuh et al., 2017).
Estágio 1- informatização (Computerisation): É neste estágio que começa a digitalização.
Na informatização são usadas diferentes tecnologias de informação de forma isolada dentro de
uma empresa com o intuito de executar tarefas repetidas com mais eficiência. Esta permite um
menor custo de fabricação, maiores padrões e com um bom grau de precisão. Nos casos em que
ainda não existe interface digital nas máquinas os terminais são usados para ligar as máquinas às
aplicações de negócios. Aqui as máquinas ainda não estão conectadas, assim como os sistemas de
aplicações de negócios não estão conectados ao sistema ERP de uma empresa o que pode originar
problemas de qualidade nos pedidos.
Na informatização a estrutura organizacional tradicional das empresas foca-se na operação
eficiente dos departamentos individuais. Uma mudança e inovação aqui são da responsabilidade
de quem gere. Os colaboradores ficam a saber desta mudança através de canais fixos de
comunicação.

Estágio 2- conectividade (Connectivity): Aqui as informatizações das tecnologias da
informação são substituídas por componentes conectados. As aplicações dos negócios estão todas
conectadas umas às outras, de forma a mostrar os principais processos de negócios da empresa.
Aqui os sistemas de tecnologia operacional fornecem interoperabilidade e conectividade, no
entanto ainda não ocorreu total integração entre esses sistemas e as tecnologias da informação.
Através de um protocolo de internet é possível ter uma comunicação padronizada no “Chão de
Fábrica” e por isso a nova tecnologia de sensores permite que os ativos que permanecem muito
produtivos, possam ser facilmente conectados de forma a fornecer dados de produção. Entendese por conectividade um projeto de engenharia onde os dados são enviados para a produção de
forma a que as fases de produção sejam executadas em conformidade (processos CAM/CAD). Após
a conclusão da fase da fabricação é fornecida automaticamente e em tempo real a confirmação,
através de um Sistema de Execução de Fabricação (MES). É possível fabricação remota em produtos
e uma produção de qualidade. Nesta fase o “Chão de Fábrica" ainda possui máquinas bastante
antigas.
Neste estágio verifica-se já alguma vontade em desenvolver esta inovação nas empresas,
contudo ainda se nota um grande uso dos métodos tradicionais de gestão de projetos, o que
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demonstra que ainda existe alguma dificuldade na implementação deste estágio devido à falta de
agilidade da organização.

Estágio 3- visibilidade (visibility): Neste estágio as empresas devem criar um modelo/ uma
sombra digital da situação atual de toda a empresa a cada momento. A diminuição dos preços de
sensores, tecnologias de rede e microchips permitem que os eventos e estados possam ser
registados em tempo real. Isto possibilita ter um modelo digital de fábricas (sombra digital da
empresa) sempre atualizado, de modo a permitir uma melhor decisão da gestão baseada em dados
reais. As empresas ainda possuem alguma dificuldade em adotar este modelo devido ao facto de
algumas áreas ainda possuírem poucos dados recolhidos, para além disso os dados recolhidos, de
um modo geral, são acessíveis apenas para as pessoas que conseguem ter acesso e compreender
os sistemas.
A integração dos sistemas ERP, PLM e MES fornece uma imagem abrangente que cria
visibilidade. Para criar essa visibilidade é necessário haver mudanças ao nível tecnológico,
mudanças na estrutura organizacional e na cultura corporativa de uma empresa de forma a haver
respostas mais rápidas. Aqui o papel dos funcionários é importante pois o envolvimento deles no
processo de mudança ajudará a dar essas respostas mais rápidas e a mostrarem as suas
capacidades.

Estágio 4- transparência (transparency): Aqui são identificadas e interpretadas as
interações na sombra digital e, para isso, é necessário que os dados que são capturados sejam
analisados através de conhecimentos de engenharia. Essas interações devem criar informações e
contextualização de forma a fornecer o conhecimento do processo necessário para se obter uma
rápida e complexa tomada de decisão.
Com isto as novas tecnologias acabam por suportar grandes volumes de dados e como os
métodos tradicionais já não conseguem suportar essa quantidade, é importante analisar e
processar esses dados em massa, muitas vezes heterogéneos, através de tecnologias e aplicações
de Big Data. Aqui as aplicações de Big Data são utilizadas ao mesmo tempo que os sistemas de
aplicações de negócios (ERP, MES, etc), obtendo-se assim uma plataforma comum que revela as
interações na sombra digital da empresa. O Big Data permite também o uso dos dados na tomada
de decisão em toda a hierarquia e uma colaboração entre especialistas de diferentes
departamentos. Aqui os funcionários ajudam na implementação.
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A transparência é um requisito para a manutenção preditiva e pode ser utilizada no
monitoramento das condições dos equipamentos e das máquinas.

Estágio 5- Capacidade preditiva (Predictive capacity): Aqui a empresa é capaz de simular
diversos cenários futuros e perceber quais os mais prováveis, através da projeção da sombra digital
no futuro. Isto permite às empresas antecipar desenvolvimentos futuros de forma a ajudar na
tomada de decisão e a implementação de medidas adequadas em menor tempo. Permite prever
eventuais problemas logísticos de forma a serem evitados. Para esta previsão ser de alto padrão é
necessário que a criação da sombra digital no estágio da visibilidade seja adequada e tenha em
conta o conhecimento das interações importantes. Esta previsão ajuda a minimizar eventuais
impactos negativos de futuros eventos. Esta previsão acarretará mudanças organizacionais e
culturais dentro da empresa. Os funcionários deverão poder tomar decisões de forma mais rápida
e para isso é necessário que a estrutura organizacional seja alterada de modo a que a capacidade
de cada um e a decisão possa ser a mais adequada em situações novas.
Assim, esta capacidade preditiva permitirá automatizar ações e tomadas de decisão.

Estágio 6- Adaptabilidade (Adaptability): O ambiente dos negócios está em constante
mudança, por isso é necessário que a adaptação seja contínua. Esta adaptação contínua permitirá
que uma empresa transmita determinadas decisões aos sistemas de TI o mais rápido possível. A
automatização de processos deverá ser individual e deverão ser avaliados os riscos dessa
automatização cautelosamente.
Neste estágio a empresa deverá possuir a capacidade de utilizar os dados da sombra digital
de forma a tomar decisões que originem os melhores resultados no menor tempo possível e
implementar medidas adequadas através da automatização.
A adaptabilidade tem impacto em toda a rede de valor, pois permite perceber de forma
contínua as habilidades já existentes e as competências que são necessárias, de forma a ajustaremnas adequadamente. Isto implicará uma aprendizagem e conhecimento continuo ao longo do
tempo.
Cada um destes estágios depende do estágio anterior, por isso nenhum deles poderá ser
passado à frente e é importante que cada um deles seja cumprido da melhor forma (Schuh et al.,
2017).
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Áreas estruturais:
Através de quatro áreas estruturais (recursos, sistemas de informação, cultura e estrutura
organizacional) é possível as empresas perceberem as capacidades que ainda estão em falta para a
implementação (Schuh et al., 2017).
As áreas estruturais possuem critérios de modo a guiarem o desenvolvimento continuo.
Esses critérios possuem algumas capacidades que devem ser desenvolvidas em cada estágio de
desenvolvimento. A implementação dessas capacidades permite identificar o estágio de
maturidade do critério (Schuh et al., 2017).
De maneira a que uma empresa perceba o seu atual estágio de desenvolvimento na área
estrutural é necessário combinar o estágio de maturidade desses critérios (Schuh et al., 2017).
Assim, apresentam-se as áreas estruturais (Schuh et al., 2017):
Recursos Humanos: Neste modelo de maturidade, esta área estrutural refere-se à força de
trabalho da empresa, máquinas e equipamentos, materiais, ferramentas e ao produto final. Esta
força de trabalho deve prover competências de forma a conseguir aproveitar ao máximo as
informações que são capturadas. Para além disso, é importante que as empresas consigam garantir
a interface entre o mundo digital e físico nos recursos. Isto permite um aumento da agilidade de
uma empresa através da facilitação da aprendizagem. Assim, existem critérios e capacidades a
serem desenvolvidas (Tabela 7).

Tabela 7 Critérios e capacidades a ser desenvolvidas nos recursos
Recursos
Capacidade digital:
Comunicação estruturada:
- Adquisição de competências digitais;
- Obtenção automatizada de dados através de
- Eficiência na comunicação;
atuadores e sensores;
- Projeto de interface apoiado nas tarefas.
- Processamento descentralizado dos dados do
sensor;
Fonte: Elaboração própria.

Em suma, os recursos de uma empresa de manufatura após atingir o estágio de maturidade
de “adaptabilidade” devem ampliar as habilidades de TI nos seus funcionários, adicionar uma
camada de processamento de dados aos recursos tecnológicos de maneira a conseguirem controlar
os atuadores e sensores conectados e permitir dar feedback através de dados gerados. Deve existir
uma interação entre os recursos de forma a agrupar os dados e criar a sombra digital. Deverá ser
feita uma comunicação homem-máquina, homem-homem e máquina-máquina e deverá ser
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configurada de forma a que os dados e as informações possam ser trocados em tempo real e que
os interessados sejam incluídos no processo de comunicação.
Sistemas de informação: Nesta área estrutural a informação é dada com base em critérios
económicos das pessoas e das TIC. Estes sistemas permitem preparar, processar, armazenar e
transferir os dados e as informações. A sombra digital veio permitir decisões mais rápidas baseadas
em tempo real nas empresas de manufatura. Mas ainda existem muitas empresas de fabricação
que não utilizam estes sistemas de informação, contudo uma entrega de forma amigável dos dados
ajudaria a aumentar essa utilização. Assim, de forma a apoiar a tomada de decisão os dados devem
ser preparados e processados adequadamente. Para além disso, é importante que os dados
centralizados sejam utilizados por toda a empresa e para isso os sistemas devem ser integrados de
forma a permitir esse uso de dados em toda a cadeia de valor e aumentar a agilidade. Deste modo,
na tabela seguinte apresentam-se os dois critérios e as capacidades que devem ser desenvolvidas
(Tabela 8).
Tabela 8 Critérios e capacidades a serem desenvolvidas nos sistemas de informação
Sistemas de informação
Autoaprendizagem no processamento de
Integração dos sistemas de informação:
informação:
- Análise de dados automatizada;
- Integração de sistemas de informação horizontal
- Entrega de dados contextualizada;
e vertical;
- Interfaces de utilizadores específicas para tarefas; - Governança de dados;
- Infraestrutura de TI resiliente e implementação
- Padronização de interface de dados;
de armazenamento de dados baseada no contexto. - Segurança das TI atualizada.
Fonte: Elaboração própria.

Em conclusão, os sistemas de informação após atingirem o último estágio de maturidade
“adaptabilidade” numa empresa de manufatura devem armazenar centralmente os dados de alta
qualidade e analisá-los automaticamente. Como essa análise dos dados e o seu processamento são
de autoaprendizagem, permitem uma adaptação continua destes sistemas às novas circunstâncias.
Tendo em conta o trabalho de cada funcionário, estes recebem os conhecimentos de forma
contextualizada. Pois a integração de sistemas de informação horizontal e vertical juntamente com
a padronização de interfaces permite criar sistemas altamente flexíveis.
Estrutura organizacional: A implementação dessa transformação necessita de uma
estrutura organizacional adequada. Essa estrutura consiste na organização interna de uma empresa
(estrutura e processos operacionais) e na posição na rede de valor. De forma a obrigar a uma
colaboração interna e externa numa empresa a estrutura organizacional possui dois critérios de
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organização interna orgânica e colaboração dinâmica dentro da rede de valor. Assim, serão
apresentados esses critérios e as capacidades a adquirir (Tabela 9).
Tabela 9 Critérios e capacidades a serem desenvolvidas na estrutura organizacional
Estrutura organizacional
Organização interna orgânica:
Colaboração dinâmica dentro da rede de valor:
- Comunidades flexíveis;
- Gestão de direitos de decisão;
- Foco nos benefícios do cliente;
- Sistemas de metas motivacionais;
- Cooperação dentro da rede de valor.
- Gestão ágil.
Fonte: Elaboração própria.

Em suma, após a estrutura organizacional atingir o último estágio “adaptabilidade” uma
empresa internamente possui estruturas ágeis, nomeadamente comunidades internas e gestão
ágil. Externamente, uma empresa deve ter a noção do mercado de trabalho onde as cadeias de
valor são configuradas a cada pedido.
Cultura: Esta área estrutural baseia-se na agilidade de uma empresa tendo em conta o
comportamento dos funcionários, pois para se conseguir mudar a cultura empresarial é necessário
mudar a mentalidade dos funcionários. É necessário que os funcionários confiem e estejam
preparados para aceitar sugestões de sistemas de assistência digital de forma a criar valor. O
desejável para uma empresa é que toda a força de trabalho esteja disposta a mudar e que os
funcionários acreditem que as suas ações devem ser inteiramente orientadas por conhecimento
baseado em dados. Para além disso, os funcionários devem estar dispostos a compartilhar
conhecimento de forma a estabelecerem relações de confiança e sociais. Assim, apresentam-se os
critérios e as capacidades a desenvolver nesta área estrutural (Tabela 10).

Tabela 10 Critérios e capacidades a desenvolver na cultura
Cultura
Vontade de mudar:
Colaboração social:
- Capacidade de reconhecer os erros (o valor
deles);
- Ter um estilo de liderança democrática;
- Capacidade de inovar abertamente;
-Capacidade de comunicar abertamente;
- Aprender tendo em conta a tomada de decisão e
-Confiar nos sistemas de informação e nos
os dados;
processos.
- Evoluir profissionalmente e continuamente;
- Capacidade de saber como mudar.
Fonte: Elaboração própria.
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Em suma, após atingir o estágio de maturidade “adaptabilidade”, uma empresa de
manufatura deve possuir colaboração social entre os funcionários e os clientes e, entre os
funcionários e os parceiros. Os funcionários devem confiar nos sistemas de modo a criar
estabilidade no processo e participar na formação de processos de mudança. Existe disposição de
compartilhar conhecimento entre os funcionários e disposição em mudar, de adquirir
competências e habilidades continuamente. Existe uma cultura de comunicação aberta.

Projeto geral do modelo:
O projeto modelo que sustenta o índice de maturidade acatech da indústria 4.0 designa-se
por projeto geral. Aqui o índice de maturidade baseia-se na estrutura da produção e gestão que
divide os aspetos internos de uma empresa na estrutura corporativa, desenvolvimentos
corporativos e processos corporativos. Repare-se nas definições (Schuh et al., 2017):
Estrutura corporativa: consiste nos aspetos empresariais necessários para a produção de
serviços e de bens.
Desenvolvimento corporativo: consiste no desenvolvimento estratégico e operacional de
uma empresa.
Processos corporativos: consiste nas cadeias de processos em todas as áreas de uma
empresa.
Tendo em conta este modelo, é importante que o desenvolvimento corporativo mantenha
o sucesso do nível de desempenho que a empresa já atingiu (operações), é importante melhorar
continuamente esse desempenho (otimização) e, se for preciso, realinhá-lo radicalmente
(realinhamento) (Schuh et al., 2017).
Cada área estrutural é orientada tendo em conta as capacidades necessárias. Essas
capacidades devem realizar os estágios de desenvolvimento e permitir que as empresas de
manufatura fiquem ágeis. Para além disso, cada área estrutural possui os dois princípios
orientadores para o seu desenvolvimento contínuo (Schuh et al., 2017).
Para além dessas áreas estruturais, existem as áreas funcionais de desenvolvimento, como
a logística, a produção, os serviços e vendas e marketing que são delineadas de forma a mostrarem
as características das empresas ágeis e que estão em aprendizagem. Cada uma das áreas funcionais
estuda cada uma das áreas estruturais. Cada área funcional possui um estágio de maturidade
específico, pois pode não ser igual em todas estas áreas. Para além disso, a base das áreas
funcionais são os processos corporativos (Schuh et al., 2017).
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De forma a determinar a maturidade geral de uma empresa de manufatura e a maturidade
de áreas funcionais individuais, é necessária uma combinação dos estágios de maturidade, das
áreas estruturais e das áreas funcionais (Schuh et al., 2017).
De forma a entender melhor, os processos corporativos servem como base para as áreas
funcionais, cada uma das áreas funcionais estuda cada uma das áreas estruturais de forma a
identificar individualmente o estágio de maturidade. Posto isto, apresenta-se o projeto do modelo
do índice de maturidade acatech (Schuh et al., 2017) (Figura 4).

Figura 4 Projeto modelo do índice de maturidade acatech

Fonte: Schuh et al. (2017).
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2.4.3 Modelo de maturidade de Pathfinder i4.0
A “Digital Competence as a service” é uma plataforma que permite fornecer conhecimento,
habilidades e mentalidades bem fundamentadas de forma a impulsionar de forma sustentável a
digitalização. Permite resolver todas as questões da digitalização através da orientação de soluções.
Esta plataforma tem o intuito de interligar uma estratégia organizacional com uma estratégia de
aprendizagem de forma a desenvolver competências digitais, desenvolver estratégias digitais,
indicar o caminho para o desenvolvimento dessas competências através da tomada de decisão e
através do desenvolvimento dos funcionários e, independentemente das unidades de negócio,
poder-se ensinar temas específicos da digitalização e i4.0 (German Innovation Center for Industry
4.0, 2020).
Assim, esta plataforma possui “e-learning” de forma a ajudar possíveis parceiros a
desenvolverem competências digitais e a aprenderem sobre a i4.0 e a digitalização. Para além disso,
esta plataforma possui cursos de capacitação de i4.0 e digitalização e presta serviços de consultoria
estratégica de forma a orientar a empresa no caminho do futuro. Esta plataforma tem como foco a
estratégia, as pessoas, a tecnologia, a cultura e a empresa (German Innovation Center for Industry
4.0, 2020).
De forma a perceber e apoiar o “status quo” atual (nível atual) de uma empresa e apoiar a
digitalização surge a Pathfinder i4.0 (German Innovation Center for Industry 4.0, 2020).
A Pathfinder i4.0 consiste numa ferramenta de pesquisa que permite perceber o “status
quo” digital de uma empresa, assim como identificar as medidas que já estão a ser implementadas
e a qualidade da 0comunicação numa empresa. Essa determinação do “status quo” digital é feita
através da realização de um questionário online à empresa, onde todos os funcionários de todos os
departamentos respondem anonimamente. Posteriormente, são seguidas análises detalhadas no
local com executivos através de workshops e, em seguida, é desenvolvido um roteiro para a i4.0
que permite a implementação e pode ser adaptado. Este questionário possui 23 questões divididas
em quatro dimensões (German Innovation Center for Industry 4.0, 2020):
- Gestão e Liderança;
- Organização e Recursos Humanos;
- Tecnologia e Infraestrutura;
- Consciência e perceção do mercado.
No fim, é questionada a área de influência e obtêm-se os resultados por dimensão.
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Assim, este modelo de maturidade possui quatro dimensões que se dividem em temas
específicos (Figura 5). Cada uma destas dimensões possui os seguintes requisitos (German
Innovation Center for Industry 4.0, 2020):

Gestão e Liderança: tem foco na importância da digitalização/i4.0, na visão estratégica já
desenvolvida, no modelo de negócio intensamente refinado com a ajuda de elementos digitais, na
cultura e no apoio do processo de transformação digital. Para além disso, tem foco na
implementação da i4.0 por um processo estruturado de gestão de mudanças. Assim, os temas desta
dimensão são:
- Visão;
- Missão;
- Estratégia;
- Modelo de negócios;
- Cultura corporativa.

Organização e Recursos Humanos: tem foco no conhecimento do conceito da digitalização
e nas oportunidades que este conceito traz consigo. Para além disso, tem foco nos níveis de
qualificação necessários, no envolvimento dos funcionários nos projetos de digitalização, na gestão
de projetos tendo em conta a agilidade e equipas multifuncionais, no poder dos funcionários para
propor ideias para projetos e na capacidade de implementá-las. Assim, os temas desta dimensão
são:
- Responsabilidades;
- Unidades;
- Modelo de trabalho flexível;
- Conhecimentos e habilidades de processos;
- Cultura.

Tecnologia e Infraestrutura: tem foco na importância dos dados, na estrutura de TI
baseada na conectividade, flexibilidade e automatização, nos serviços baseados em nuvem e nos
seus benefícios, na conectividade e integração de sistemas, na existência de uma cópia digital de
todo o processo operacional, na utilização sistemática dos dados e na utilização dos conceitos de
produtos inteligentes. Neste sentido, esta dimensão apresenta os seguintes temas:
- Estrutura de TI;
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- Aquisição de dados;
- Agregação de dados;
- Análise de dados;
- Atribuição de dados;
- Ações de dados.

Consciência e perceção do mercado: tem foco na consciência das novas exigências do
mercado tendo em conta a transformação digital, no trabalho conjunto de uma empresa com os
seus clientes nos novos requisitos de produtos digitais e serviços, na liderança digital de uma
empresa no mercado, na consciência dos requisitos de rede de fornecedores e parceiros digitais.
Para além disso, tem foco na consciência das eventuais mudanças que esta transformação digital
pode trazer no setor da empresa. Neste sentido, esta dimensão apresenta os seguintes temas:
- Clientes;
- Fornecedores;
- Sócios;
- Posição competitiva.
Figura 5 Dimensões e temas do modelo Pathfinder i4.0

Fonte: Centro de inovação para a indústria 4.0 (2020).
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2.4.4 Análise comparativa dos 3 modelos
É importante fazer uma análise comparativa dos modelos de maturidade, pois assim é
possível fazer uma melhor escolha do modelo de maturidade mais indicado para cada empresa,
assim como possibilitar uma melhoria e melhor compreensão do modelo. Podem ainda possibilitar
a criação de novas plataformas tendo em conta estas plataformas, mas melhoradas.
Os modelos de maturidade facilitam o desenvolvimento de projetos, nomeadamente a
qualidade e produtividade desses projetos.
Dos 3 modelos de maturidade escolhidos, verificou-se que cada um deles possui níveis de
maturidade, dimensões e critérios a ter em conta. Com base nisto, a comparação dos modelos
passará essencialmente pelos níveis de maturidade, pelas dimensões e pelos critérios de cada
modelo.

Níveis de maturidade:
São comparados os níveis de maturidade apenas dos modelos IMPULS e acatech, pois na
plataforma do modelo Pathfinder i4.0 não é possível ver uma descrição dos níveis.
Os níveis dos dois modelos são distintos devido ao facto do modelo IMPULS ser mais claro
e objetivo e, por outro lado, o modelo acatech ser mais genérico. Isto verifica-se nas descrições de
cada um destes níveis. No IMPULS em cada descrição dos níveis verifica-se um conjunto de
requisitos a atingir para que uma empresa possa ser considerada desse nível, permitindo facilmente
identificar o nível de maturidade e orientar tendo em conta o nível desejado, atribuindo assim uma
designação a cada empresa tendo em conta o nível atual. No entanto, no acatech os estágios de
maturidade apresentam um conjunto de capacidades genéricas que uma empresa deve possuir
para que uma empresa consiga implementar a digitalização. Assim, apresentam-se os níveis de
maturidade dos dois modelos (Tabela 11).
Tabela 11 Comparação dos níveis de maturidade IMPULS e acatech
IMPULS
Nível 0- Sem competências
Nível 1- Principiante
Nível 2- Intermediário
Nível 3- Experiente
Nível 4- Especialista
Nível 5-Desempenho top

ACATECH
Estágio 1- informatização
Estágio 2- conectividade
Estágio 3- visibilidade
Estágio 4- transparência
Estágio 5- Capacidade preditiva
Estágio 6- Adaptabilidade
Fonte: Elaboração própria.
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Dimensões:
Outro aspeto que pode ser comparado nestes modelos de maturidade são as dimensões e
os respetivos requisitos. Aqui a comparação é feita para os três modelos de maturidade.
O modelo de maturidade IMPULS possui um conjunto de dimensões organizadas, de fácil
compreensão, objetivo e muito completo. Por outro lado, o modelo acatech possui as áreas
estruturais mais generalizadas e que são apenas quatro, o que dificulta a compreensão e a clareza.
Relativamente ao modelo Pathfinder i4.0, apesar estar apenas dividido em quatro dimensões,
quando colocados na tabela de comparação foi possível dividir ainda mais. Essas dimensões são
bastante completas por conseguirem abordar bastantes assuntos e aspetos importantes para a
implementação das práticas i4.0, para além de permitirem uma compreensão mais clara. Deste
modo, apresenta-se a comparação dos 3 modelos de maturidade tendo em conta as dimensões
(Tabela 12).

Tabela 12 Comparação dos 3 modelos de maturidade
IMPULS

ACATECH

Estratégia e Organização

Estrutura organizacional

Recursos Humanos

Recursos Humanos
Cultura

Recursos Humanos

Sistemas de informação

Tecnologia e Infraestrutura

------

Consciência e perceção do
mercado

Serviços Baseados em Dados
Fábrica Inteligente
Produtos Inteligentes
Operações Inteligentes

Pathfinder
Gestão e Liderança
Organização

Fonte: Elaboração própria.

De um modo geral, verifica-se que os 3 modelos de maturidade se preocupam e abordam
a maioria dos mesmos assuntos, ainda que nem sempre dentro das mesmas dimensões. Nota-se
que os modelos IMPULS e Pathfinder abordam os mesmos temas, ainda que de forma diferente. O
modelo acatech é o que não aborda de forma tão clara todos os assuntos dos outros dois modelos.
Na tabela acima exposta verificam-se as correspondências que cada modelo tem em
relação aos outros dois modelos. A gestão e liderança e organização do modelo Pathfinder
corresponde à estrutura organizacional do modelo acatech e à estratégia e organização do modelo
IMPULS.
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Os recursos humanos do Pathfinder correspondem aos RH e cultura do modelo acatech e
aos RH do modelo IMPULS. A dimensão de tecnologia e infraestrutura do Pathfinder corresponde
aos sistemas de informação do acatech e aos serviços baseados em dados, fábrica inteligente,
produtos inteligentes e operações inteligentes do IMPULS.
Por fim, a consciência e perceção do mercado do Pathfinder correspondem às operações
inteligentes do IMPULS. No modelo IMPULS as operações inteligentes correspondem aos sistemas
de informação do acatech e consciência e perceção do mercado do Pathfinder. Estas
correspondências são feitas com base nos critérios, isto é, esta correspondência é realizada desde
que pelo menos um critério de uma dimensão corresponda a outro critério da outra dimensão.

Critérios:
Com base nos critérios também é possível fazer uma comparação destes 3 modelos. Estes
critérios consistem nas capacidades a desenvolver para a implementação da i4.0. Essas capacidades
abordam todos os assuntos principais da i4.0, ainda que de forma ligeiramente diferente. Deste
modo, analisando de forma mais detalhada cada critério e comparando as correspondências das
dimensões mais detalhadamente, faz-se uma breve análise.
Os critérios são, de um modo geral, ligeiramente distintos. Pois o modelo IMPULS está mais
focado na estratégia de implementação ao nível operacional e não operacional, no seu
investimento, nas tecnologias utilizadas e na gestão de inovação. No acatech há um foco na gestão
ágil e dos direitos de decisão, nas metas, na flexibilidade e cooperação dentro da rede de valor e
nos benefícios dos clientes. No Pathfinder o foco é na flexibilidade e na estratégia, nos modelos de
negócios e nos valores e padrões da empresa. Os critérios em comum são a estratégia, a gestão e
a flexibilidade (Tabela 13).

Tabela 13 Comparação dos critérios dos 3 modelos
IMPULS
Estratégia e Organização:
-Nível de implementação da
estratégia;
- Retificação da estratégia
através de indicadores;
- Atividades de investimento de
i4.0;
- O uso de tecnologia e a gestão
da inovação.

ACATECH
Estrutura organizacional:
- Comunidades flexíveis;
- Gestão de direitos de decisão;
- Sistemas de metas
motivacionais;
- Gestão ágil;
- Foco nos benefícios do cliente;
- Cooperação dentro da rede de
valor.

Pathfinder
Gestão e Liderança:
- Visão;
- Missão;
- Estratégia;
- Modelo de negócios;
- Cultura corporativa.
Organização:
- Responsabilidades;
- Unidades;
- Modelo de trabalho flexível;

Fonte: Elaboração própria.
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Analisando a tabela que se segue, verifica-se que os modelos possuem alguns critérios
iguais, nomeadamente a necessidade de adquirir competências e a cultura. Por outro lado, existem
também critérios diferentes, nomeadamente relativos aos dados, à sua aquisição automatizada e
ao seu processamento descentralizado, eficiência na comunicação e o projeto de interface tendo
em conta as tarefas (Tabela 14).

Tabela 14 Comparação dos critérios dos 3 modelos-1
IMPULS
Recursos Humanos:
-Competências existentes;
-Aquisição de competências.

ACATECH
Recursos Humanos:
- Adquisição de competências
digitais;
- Obtenção automatizada de
dados através de atuadores e
sensores;
- Processamento
descentralizado dos dados do
sensor;
- Eficiência na comunicação;
- Projeto de interface apoiado
nas tarefas.
Cultura:
- Capacidade de reconhecer os
erros (o valor deles);
- Capacidade de inovar
abertamente;
- Aprender tendo em conta a
tomada de decisão e os dados;
- Evoluir profissionalmente e
continuamente;
- Capacidade de saber como
mudar.
- Ter um estilo de liderança
democrática;
-Capacidade de comunicar
abertamente;
-Confiar nos sistemas de
informação e nos processos.
Fonte: Elaboração própria.

Pathfinder
Recursos Humanos:
- Responsabilidades;
- Modelo de trabalho flexível;
- Conhecimentos e habilidades de
processos.
- Cultura.

Ao analisar a tabela seguinte, verifica-se que comparando os 3 modelos de maturidade
existem bastantes critérios em comum, nomeadamente questões relacionadas com os dados, o uso
da nuvem e questões relacionadas com as TI. O modelo IMPULS e Pathfinder possuem em comum
o facto de ambos se preocuparem com questões relativas aos fornecedores e clientes (Tabela 15).
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Tabela 15 Comparação dos critérios dos 3 modelos-2
IMPULS
Serviços Baseados em Dados:
-Disponibilidade dos serviços
baseados em dados;
-Participação das receitas
oriundas dos serviços baseados
em dados;
-Partilha de dados usados.
Fábrica Inteligente:
- Modelos digitais;
- Infraestrutura de
equipamentos;
- Uso de dados;
- Sistemas de TI.
Produtos Inteligentes:
-Funcionalidades TIC;
-Análise de dados.
Operações Inteligentes:
-Informações compartilhadas;
-Uso da nuvem;
-Segurança de TI;
-Processos autónomos.

ACATECH
Sistemas de informação:
- Análise de dados
automatizada;
- Entrega de dados
contextualizada;
- Interfaces de utilizadores
específicas para tarefas;
- Infraestrutura de TI resiliente e
implementação de
armazenamento de dados
baseada no contexto;
- Integração de sistemas de
informação horizontal e vertical;
- Governança de dados;
- Padronização de interface de
dados;
- Segurança das TI atualizada.

------

Pathfinder
Tecnologia e Infraestrutura:
- Estrutura de TI;
- Aquisição de dados;
- Agregação de dados;
- Análise de dados;
- Atribuição de dados;
- Ações de dados;

Consciência e perceção do
mercado:
- Clientes;
- Fornecedores;
- Sócios;
- Posição competitiva.

Fonte: Elaboração própria

De um modo geral, ainda existem alguns critérios em comum entre os 3 modelos, sendo
que o modelo que possui menos em comum é o acatech.
As principais conclusões que se retiram destes 3 modelos de maturidade mostram que
estes modelos focam essencialmente em dimensões que dependem da decisão de níveis superiores
hierárquicos. Essas dimensões são:
- Estratégia;
- Liderança;
- Recursos humanos;
- Tecnologia.
Explicando de outra forma, a avaliação do nível de maturidade é realizada por chefes de
gestão e de departamentos. Contudo, o modelo Pathfinder permite que cada funcionário participe
e contribua para melhorar ou implementar as práticas de i4.0. A participação de cada funcionário
permite ter uma visão mais clara daquilo que de facto acontece na empresa e se pode mudar. Só
posteriormente é realizada uma análise mais detalhada ao local com os executivos.
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Outra diferença entre os modelos é o facto do modelo Pathfinder, ao contrário dos outros
modelos não devolver um documento final com o caminho a seguir rumo à i4.0, mas devolve um
documento de trabalho que pode ser alterado/adaptado de maneira a implementar o mais
adequadamente possível.
O modelo acatech é dos modelos de maturidade mais complexos, pois todo o processo de
determinação de maturidade é demorado e bastante complexo e normalmente só se consegue
aplicar este modelo com a intervenção dos membros científicos da acatech e os seus especialistas
externos. Para além disto, o modelo acatech, ao contrário dos outros dois modelos, não possui
questionário online o que dificulta ainda mais identificar a maturidade das empresas que utilizam
este modelo.
Posto isto, cada um dos 3 modelos de maturidade possuem aspetos importantes para
identificar a maturidade das empresas e ajudar na implementação de práticas i4.0. Contudo, cada
empresa deve perceber qual o modelo que melhor se adequa à sua empresa.
O modelo IMPULS é o modelo de mais fácil compreensão e de mais fácil utilização para
identificar essa maturidade e implementar ou melhorar as práticas de i4.0. O modelo Pathfinder
4.0 é complexo, mas também equilibrado e possui a vantagem de começar a sua avaliação pelos
níveis inferiores de hierarquia, que muitas vezes são os que podem fornecer melhor informação. O
modelo acatech é mais demorado e mais difícil de implementar.
A criação de um modelo onde fosse implementado um conjunto de critérios e questões
que resultassem da união dos 3 modelos daria uma melhor plataforma para perceber o estado atual
de maturidade, assim como ajudar na implementação de práticas i4.0.

2.5 Indústria 4.0 vs tamanho das empresas
Alguns autores defendem que pode existir relação entre o tamanho das empresas e a
preparação que elas possuem para a implementação destes processos, assim como acreditam que
o nível de maturidade pode estar relacionado com o tamanho das empresas.

2.5.1 Preparação das empresas vs tamanho
A preparação que as empresas possuem para adotar práticas de i4.0 pode depender do
tamanho delas. Por isso, é cada vez mais importante perceber se as empresas estão preparadas
para este novo paradigma i4.0 e é relevante perceber se as empresas tendo em conta o tamanho
possuem a mesma preparação.
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Tendo em conta a dimensão das empresas as PMEs, regra geral, têm poucas oportunidades
de investir e por isso estão menos preparadas para a utilização das novas tecnologias e possuem
menos expetativas. Nestas, a falta de recursos financeiros pode prejudicar significativamente os
projetos de desenvolvimento de PME. Relativamente às grandes empresas, estas apresentam mais
oportunidades de investir em novas tecnologias e por isso podem utilizar tecnologias de
manufatura mais avançadas do que as PMEs (Horváth e Szabó, 2019). Assim, as grandes empresas
possuem vantagens competitivas em relação às PMEs.
As empresas que apresentem poucos recursos e estejam inseridos em pequenos mercados
têm uma maior tendência a ter falta de recursos, o que pode levar a um desempenho organizacional
abaixo do que seria ideal (Horváth e Szabó, 2019).
Segundo os mesmos autores ainda que a manufatura das PMEs possam tirar mais proveito
das capacidades operacionais relativamente às grandes empresas multinacionais, a falta de
experiência, a falta de recursos financeiros, as restrições de capacidade, podem limitar as
oportunidades de desenvolvimento. As grandes empresas multinacionais possuem mais
oportunidades para realizar projetos de pesquisa externa do que as PMEs.
Para Horváth e Szabó (2019) as PMEs em comparação com as grandes empresas
multinacionais possuem menos fornecedores e conexões de rede mais fracas, o que as “obrigada”
a serem mais dependentes delas próprias.
A falta de conhecimento, o receio de aumento de custos, os baixos níveis de apoio da alta
administração e dos fornecedores, faz com que as PMEs tenham menos flexibilidade de
manufatura. Por outro lado, as grandes empresas multinacionais à medida que a concorrência
aumenta tornam-se mais flexíveis (Horváth e Szabó, 2019).
Devido a este conjunto de barreiras para a implementação a maioria das PMEs aparentam
ser as menos dispostas a iniciar o processo de transformação digital (Horváth e Szabó, 2019). Assim,
de um modo geral verifica-se que as grandes empresas possuem uma maior facilidade de adotar
práticas de digitalização.

2.5.2 Nível de maturidade vs tamanho
É importante verificar os resultados de outros estudos de caso para poder comparar com
este estudo empírico.
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Estudo de caso- Lichtblau et al.
Tendo em conta um estudo de caso elaborado por Lichtblau et al. (2015) que decorreu de
abril a julho de 2015 na Alemanha através de um questionário e uma amostra de 289 empresas e
que teve por base o modelo IMPULS foi possível retirar algumas conclusões.
Algumas empresas já estão bastante adiantadas na implementação de processos e
tecnologias de i4.0, contudo a maioria pequenas e médias empresas ainda estão muito no início.
Isto provém do facto de haver falta de informações relativamente aos riscos e oportunidades que
a i4.0 traz consigo (Lichtblau et al., 2015).
Este estudo mostrou que o tamanho é importante relativamente à estratégia, pois quanto
maior o tamanho da empresa, maior é a probabilidade de existir uma estratégia i4.0 em vigor. O
mesmo acontece relativamente ao conceito de i4.0, as grandes empresas abordam mais o conceito
do que as outras. Para alem disso, nota-se que as grandes empresas estão com maior destaque em
todas as dimensões do modelo IMPULS (EO, FI, OI, PI, SBD e RH) quando comparadas com as
pequenas e médias empresas (Lichtblau et al., 2015).
Nota: não foram consideradas as microempresas devido ao facto ter uma amostra muito
pequena.
A maioria das empresas possuem níveis muito baixos de maturidade em todas as
dimensões, à exceção da dimensão OI que apesar de possuir 38,2% das empresas no nível 0, possui
45,3% das empresas no nível 2 e à exceção da dimensão RH que possui valores muito próximos
entre os níveis 0 e 1, onde 29,8% das empresas não possuem competências de i4.0 e 33,5% das
empresas estão iniciadas (Lichtblau et al., 2015) (Tabela 16).

Tabela 16 Nível de maturidade por dimensão

Nível 5
Nível 4
Nível 3
Nível 2
Nível 1
Nível 0

EO
0,3
3,7
4,6
14,8
21,8
54,8

FI
OI
PI
0,3
0,9
6,4
1,2
0,3
5,5
3,1
13,9
4,9
18,3
45,3
14,6
20,5
1,5
13,4
56,5
38,2
55,3
Fonte: Elaboração própria.

SBD
0,6
0,6
3,9
5,2
5,5
84,1

RH
5,3
8,8
10,3
12,2
33,5
29,8

Nas dimensões EO, FI, OI, PI e RH, verifica-se que as diferenças por tamanho das empresas
são estatisticamente significativas, contudo na dimensão SBD não há diferenças estatisticamente
significativas entre os diferentes tamanhos das empresas (Lichtblau et al., 2015) (Figura 6).
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Figura 6 Medição de prontidão por categoria de tamanho da empresa

Fonte: Lichtblau et al. (2015)

Nota: foram retirados do estudo caso apenas resultados gerais para uma posterior
comparação com os resultados do estudo da tese.

Estudo caso- SHIFT 4.0
Tendo em conta o relatório do “SHIFT TO 4.0” com o título “Avaliação da maturidade i4.0
de empresas nacionais- Resultados do estudo SHIFTo4.0” que foi realizado a 64 empresas
portuguesas em 2019, foi possível retirar algumas conclusões.
As dimensões mais críticas são as PI (60,9%), FI (43,8%) e SBD (65%), onde a maioria das
empresas não apresentam competências de i4.0 (nível 0). Na dimensão EO a 64,1% das empresas
são iniciadas (nível 1). Na dimensão RH 43,8% das empresas são intermédias (nível 2) e 42,2% são
experientes (nível 3). Na dimensão OI 46,9% das empresas são experientes (nível 3) e 40,6% das
empresas são intermédias (nível 2).
Para além destas conclusões, podem-se retirar conclusões tendo em conta o tamanho das
empresas em estudo.
Na dimensão EO a moda é o nível 1 e é igual para todas as empresas independentemente
do tamanho, com 72,7% nas microempresas, 58,8% nas PMEs e 68,4% nas grandes empresas. Na
dimensão FI 54,5% das microempresas e 47,1% das PMEs estão no nível 0 e 52,6% das grandes
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empresas estão no nível 2. Na dimensão OI 45,5% das microempresas e 57,9% das grandes
empresas encontram-se no nível 3. Relativamente às PMEs 44,1% das empresas estão no nível 2 e
41,2% no nível 3. Na dimensão PI 63,6% das microempresas e 70,6% das PMEs estão no nível 0,
enquanto que 47,4% das grandes empresas estão no nível 1. Relativamente à dimensão RH 45,5%
das microempresas estão no nível 3, 44,1% das PMEs e 52,6% das grandes empresas estão no nível
2.

2.6 Discussão e questões de investigação
Como resultado da revisão da literatura nota-se que a digitalização abrange um conjunto
de tecnologias ou soluções digitais que permitem fundir o mundo físico e o mundo digital. A
digitalização muda sociedades, culturas, economia, o ambiente, as empresas, entre outros. Quando
se olha para a digitalização numa perspetiva industrial, nota-se que a indústria sofreu uma evolução
grande ao longo dos anos que permitiu que o mundo e as empresas obtivessem um conjunto de
vantagens. A indústria atual (indústria 4.0) não é exceção, pois traz consigo um conjunto de
vantagens através dos seus dispositivos e tecnologias digitais. Contudo, não traz apenas vantagens,
traz também um conjunto de desafios e barreiras a ultrapassar.
O facto de a transformação digital ainda ser vista como complexa e ser um tema em
contante evolução desperta curiosidade e interesse em aprofundar mais o tema. Para além disso,
a i4.0 é pouco clara, o que motiva a procurar estudá-la melhor. Assim, com a ajuda das empresas
em estudo é possível fazê-lo numa perspetiva de i4.0.
Os modelos de maturidade digital possuem alguns aspetos em comum, nomeadamente o
nível de maturidade, dimensões e critérios, assim torna-se interessante estudá-los mais
aprofundadamente e identificar o estado de maturidade em cada dimensão e em cada critério. O
modelo estudado é o IMPULS e através da sua aplicação podem ser identificadas eventuais
melhorias no modelo de forma a melhorar os resultados obtidos.
Ainda existem poucos estudos na literatura e estudos empíricos relativamente à relação da
indústria 4.0 com tamanho das empresas. Na literatura, acredita-se que as grandes empresas
possuem uma maior facilidade em adotar práticas de digitalização, pois estão mais preparadas.
Empiricamente, no estudo de caso da Alemanha utilizado como exemplo, o tamanho importa
quando se trata das empresas implementarem estratégias, pois as grandes empresas implementam
mais do que as PMEs. As grandes empresas possuem maior conhecimento do conceito de i4.0 do
que as PMEs. Para além disso, as grandes empresas já possuem um melhor nível de maturidade em
todas as dimensões do modelo IMPULS (EO, FI, OI, PI, SBD e RH) do que as PMEs.
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Outro aspeto importante é a existência de diferenças estatisticamente significativas
quando se relacionam as dimensões EO, FI, OI, PI e RH ao tamanho das empresas, contudo quando
se compara a dimensão SBD e o tamanho não há diferenças significativas.
Neste estudo, a maioria das empresas, independentemente da dimensão, possuem níveis
muitos baixos de maturidade em todas as dimensões.
No estudo de caso português a maioria das empresas também apresentam níveis muito
baixos de maturidade, onde as dimensões FI, PI e SBD são as mais críticas e a dimensão OI é a
dimensão com nível mais elevado neste estudo. Para além disso, no que diz respeito ao tamanho
das empresas nota-se que há alguns resultados inesperados, pelo que seria importante fazer este
estudo com uma amostra maior e com mais setores para verificar se os resultados neste estudo se
verificam numa amostra maior e perceber se o tamanho importa na adoção de práticas i4.0
Todas estes aspetos mencionados originam algumas questões curiosas, nomeadamente ao
nível nacional. Par além disso, Portugal tem escassez de estudos empíricos recentes sobre a i4.0,
pelo que faz todo sentido estudar a maturidade das empresas portuguesas tendo em conta as
práticas de i4.0.
Assim, desta revisão de literatura surgem algumas questões interessantes relativamente a
este tema. Questões como:
✓ Qual o estado de maturidade digital das empresas em Portugal?
✓ Quais as dimensões com mais maturidade digital?
✓ Quais os critérios dentro de cada dimensão onde as empresas portuguesas possuem
maior nível de maturidade?
✓ Qual a relação entre o tamanho das empresas e o conhecimento do conceito i4.0, as
motivações, os objetivos e o nível de implementação de atividades de i4.0?
✓ Qual a relação entre o nível de maturidade das empresas e o conhecimento,
motivações, objetivos e o nível de implementação de atividades de i4.0?
✓ Qual a relação entre o tamanho das empresas e o nível de maturidade?
✓ Qual a relação entre o tamanho das empresas e cada dimensão?
✓ Qual a relação entre os fatores que determinam a adoção de práticas i4.0 dentro de
cada dimensão?
Para dar resposta a estas questões são reunidas informações relativamente a um conjunto
de empresas portuguesas e as suas práticas para a adoção de atividades de i4.0. Para além disso,
são também realizados testes estatísticos adequados a cada questão.
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3. Contexto empírico, Dados e Metodologia
Neste capítulo apresenta-se o contexto empírico, a fonte de dados, assim como a
metodologia utilizada no estudo.

3.1 Contexto empírico
No contexto empírico expõem-se algumas iniciativas e programas em Portugal,
nomeadamente a iniciativa Portugal i4.0 e mais algumas iniciativas e programas do IAPMEI.

3.1.1 Iniciativa Portugal i4.0
A iniciativa Portugal i4.0 foi lançada por parte do Governo português (Ministério da
Economia) com o propósito de criar condições favoráveis para a evolução da indústria e serviços
nacionais tendo em conta a digitalização, de forma a reconhecer as necessidades do tecido
industrial e orientar as devidas medidas. Esta iniciativa pretende essencialmente atingir 3 objetivos
(COTEC Portugal, 2017):
✓ Estimular e apressar a implementação das tecnologias e
conceitos da Indústria 4.0 no tecido empresarial
português;
✓ Impulsionar as empresas tecnológicas nacionais internacionalmente;
✓ Transformar Portugal num polo interessante para se investir em Indústria 4.0.
Em janeiro de 2017 a COTEC Portugal (Associação Empresarial
para a Inovação) através de um protocolo celebrado com o Governo
português assumiu o acompanhamento e a monitorização do Programa
“Indústria 4.0”. Assim, as atividades que competem à COTEC em Portugal no âmbito desse
programa são (COTEC Portugal, 2017):
▪

Na fase da implantação das práticas de i4.0, supervisionar e acompanhar no terreno a
implementação da estratégia nacional na digitalização. Na fase em que as atividades i4.0
estão em curso garantir a monitorização de todas essas atividades e os seus resultados.
Sempre que for necessário a COTEC deve dinamizar as atividades de i4.0, através dos seus
stakeholders e garantir as interligações entre as entidades privadas e públicas (que sejam
chamadas a interceder no desenvolvimento do programa) e entre os respetivos players. A
COTEC tem também a função de mobilizar as empresas, o Sistema Tecnológico e Científico
e a sociedade civil.
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▪

Com base na monitorização das atividades a COTEC deve propor recomendações ao
Governo de política pública.

▪

Gerir e coordenar a Plataforma Portugal Indústria 4.0.

▪

Estar sempre a par das tendências de mercado, acompanhar continuamente o debate e as
decisões políticas mais importantes tendo em conta as instâncias europeias relativas à i4.0.

▪

Com grupos de trabalho e a criação de think tanks nas principais áreas afetadas pela i4.0,
nomeadamente no apoio e financiamento ao investimento, na formação e capacitação de
Recursos Humanos, na adaptação normativa e legal, na roadmap de tecnologias e na
segurança cibernética, é possível criar determinadas iniciativas específicas.

▪

Criar, guardar e partilhar o repositório de conhecimento originado pela i4.0.
As principais iniciativas são os grupos de trabalho, ferramentas de apoio, webinars, open

Shop Floor, missões internacionais e conferências nacionais e internacionais (COTEC Portugal,
2017).
As entidades envolvidas nesta iniciativa são mais de 100 empresários e instituições
importantes em Portugal (COTEC Portugal, 2017).
A estratégia de atuação desta iniciativa passa pela execução de entrevistas privadas, por
sessões de debate em grupo e pelo estudo de outras iniciativas europeias, o que origina mais de 60
medidas de i4.0. Essas medidas são organizadas em seis eixos prioritários (COTEC Portugal, 2017)
(Tabela 17).

Tabela 17 Descrição dos seis eixos prioritários das medidas da estratégia
Capacitação de
Recursos Humanos
Cooperação
tecnológica
Startup 4.0
Financiamento e
apoio ao
investimento
Internacionalização
Adaptação legal e
normativa

Promover medidas de requalificação e formação de profissionais e adaptar os
conteúdos formativos do sistema de ensino nacional às atuais soluções
tecnológicas de i4.0.
Estimular a cooperação para a criação e posterior adoção de tecnologias e de
soluções inovadoras de i4.0.
Criar medidas para a i4.0 tendo em conta a estratégia para o empreendedorismo
da startup em Portugal e admitir a importância das startups na inovação
tecnológica.
Estimular a implementação de práticas i4.0 e apressar os investimentos por parte
do tecido empresarial português através da criação instrumentos de
financiamento para projetos de i4.0.
Incitar as empresas nacionais a internacionalizarem-se e a atrair investimento no
país, através da estimulação da tecnologia para o mercado externo.
Atrair o investimento e desenvolvimento tecnológico através da garantia da
normalização técnica e da adaptabilidade legal tendo em conta os desafios da
i4.0.
Fonte: Elaboração própria.
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Outro instituto que decidiu criar sistemas de incentivos para a implementação da indústria
4.0 é o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI) cujo nome atual
é Agência para a Competitividade e Inovação.
O IAPMEI permite a criação de condições para a evolução dos serviços
nacionais na Economia Digital e para a evolução da indústria, e apoia as
empresas na sua adaptação, nomeadamente através da disponibilização de sistemas de incentivos.
Estes sistemas de incentivos têm o intuito de modernizar e inovar os produtos, serviços e modelos
de negócio de uma empresa, de forma a aumentar a competitividade no âmbito da i4.0 e dividemse em três tipologias (IAPMEI, 2020):
✓ Investigação&Desenvolvimento (I&D): aplica-se a projetos de I&D em Sistemas
ciberfísicos, Inteligência Artificial, Virtualização e Simulação, Digitalização, Energia,
realidade Aumentada e wearables e Nanotecnologia e materiais avançados.
As medidas a ter em conta aqui são:
-SI I&D Empresas: apoia projetos que incluem atividades de desenvolvimento experimental
e investigação industrial, que originem novos produtos, processos ou sistemas ou originem
melhorias significativas nesses.
-SI Núcleos de I&D: apoia projetos que tenham o intuito de criar ou reforçar competências
e capacidades internas das empresas por meio de criação de estruturas de I&D e por meio
de certificação dos sistemas de gestão de investigação, desenvolvimento e inovação pela
norma NP 4457, tendo em conta os custos diretos e indiretos.
-Vale I&D: destina-se a projetos que permitam adquirir serviços em atividades de
investigação e desenvolvimento tecnológico e de transferência de tecnologia.
✓ Inovação Produtiva: aplica-se a projetos de Inovação Produtiva em Conetividade, Produção
aditiva, máquina inteligentes, Processos produtivos inteligentes, Materiais avançados,
impressão 3D, operações modulares e Robôs autónomos.
As medidas a ter em conta são:
-SI Inovação Produtiva: destina-se à promoção de inovação empresarial, na produção de
novos bens e serviços ou melhorias significativas da atual produção por meio de
transferência e aplicação de conhecimento e a essa promoção na adoção de novos ou
melhorados processos ou métodos de fabrico, de logística e distribuição e de organização
nas PME.
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-SI Empreendedorismo Qualificado e Criativo: sistema de apoio que inclui um incentivo
reembolsável e um incentivo não reembolsável (associado à aferição do cumprimento dos
resultados em função dos objetivos alcançados).
-Vale Indústria 4.0: destina-se à promoção da definição de uma própria estratégia
tecnológica, com o intuito de melhorar a competitividade da empresa. Permite a adoção
de tecnologias que permitam mudanças interruptivas nos modelos de negócio de PME.
✓ Economia Digital: aplica-se a cloud computing e cyber security, Infraestrutura digital,
Advanced analytics e AI, User-Centered, WCM e CRM - Web Content & Customer
Relationship

Management,

Web

Analytics,

SEO

e

SEA

(Search

Engine

Optimization/Advertising Social media, content & mobile Marketing), E-Commerce e EMarketplaces.
As medidas a ter em conta são:
-SI Qualificação - Projeto Individual: através da inovação organizacional, destina-se a
reforçar a capacidade empresarial das PME. Aplica novos processos e métodos
organizacionais e incrementa a capacidade de resposta e flexibilidade no mercado global.
-Vale Indústria 4.0: tal como na inovação produtiva, destina-se à promoção da definição de
uma própria estratégia tecnológica, com o intuito de melhorar a competitividade da
empresa. Permite a adoção de tecnologias que permitam mudanças interruptivas nos
modelos de negócio de PME.
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3.1.2 Outras Iniciativas e programas- IAPMEI
Com a finalidade de apoiar as empresas na transição para a transformação digital, para
além dos sistemas de incentivos Portugal 2020, o IAPMEI promove e participa em mais iniciativas e
programas, que se expõem a seguir (IAPMEI, 2020) (Tabela 18).
Tabela 18 Iniciativas e programas- IAPMEI
Iniciativas e programas

Descrição
Consiste num conjunto de medidas, como o Capacitar i4.0 ou os
Open Days i4.0, que têm como objetivo: dotar o tecido empresarial
com informação e conhecimento através do programa Capacitar
i4.0, implementar em conjunto com a iniciativa InCoDe.2030 e
promover um conjunto de ferramentas que permitam a
transformação nas empresas; promover os fornecedores
tecnológicos como players i4.0 através da capitalização do
ecossistema tecnológico e científico, de forma a facilitar o
desenvolvimento de startups i4.0 que consigam apresentar
projetos com impacto na digitalização da economia; comunicar
Portugal enquanto HUB de partilha de experiências e know-how de
maneira a atrair recursos, facilitando o investimento i4.0.
Os Open Days i4.0, visam demonstrar como as empresas podem
implementar os diferentes conceitos de i4.0 e promover a partilha
de experiências entre os vários intervenientes na cadeia de valor.
Visa garantir inclusão digital e a literacia, incentivar a especialização
em tecnologias e aplicações digitais para a qualificação do emprego
e acrescentar mais valor à economia. Para além disso, visa criar
procedimentos em cooperação internacional.
Tem o intuito de capacitar o tecido empresarial para conseguir
responder aos desafios colocados pela i4.0.
Tem como objetivo avaliar a maturidade digital das empresas,
através de um inquérito, e orientar o caminho a seguir rumo à i4.0.
Surge para dar continuidade a iniciativas como a “SHIFT to 4.0”, de
maneira a aumentar rapidamente a transformação das empresas
tendo em conta a i4.0.
Consiste num plano de ação desenhado de forma a ser o motor de
transformação digital de Portugal. Tem o intuito de capacitar as
pessoas, transformar digitalmente as empresas e digitalizar o
Estado.
Tem como principal objetivo ajudar as empresas portuguesas,
especialmente as PME e startups, a serem mais inovadoras e
competitivas em mercados internacionais, através de serviços de
apoio e informação estratégica.
Fonte: Adaptado de IAPMEI (2020).
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3.2 Fonte de dados
Os dados usados nesta tese foram disponibilizados pelo Consórcio liderado pelo ISQ, e
que detém a ferramenta SHIFT i4.0. Os dados correspondem a questionários preenchidos entre
março e julho de 2019, de empresas que participaram num exercício de aplicação no terreno,
pelo que foram validadas no terreno por equipas do consórcio do projeto Shift i4.0, do qual faz
parte a Universidade Aveiro. Para além desta, outras entidades fazem parte do projeto (IAPMEI,
2020) (Figura 7).

Figura 7 Entidades do projeto

Fonte: Elaboração própria.

3.2.1 Projeto Shift 4.0
O projeto SHIFT 4.0 tem como objetivos avaliar o estado de maturidade digital das
empresas tendo em conta os conceitos de i4.0 através do conhecimento da sua atual condição,
elaborar um mapeamento do tecido empresarial português na adoção desses conceitos e orientar
as empresas, através de recomendações, de modo a aumentar a adoção de práticas i4.0 e,
consequentemente, o seu nível de maturidade. Estas recomendações são feitas com base nos
objetivos definidos a médio prazo pelas empresas (IAPMEI, 2020).
Esta iniciativa SHIFT 4.0 traz consigo bastantes benefícios, nomeadamente permitir que as
empresas conheçam o seu atual estado de maturidade i4.0 e permitir ter um documento de
reflexão por onde as empresas se podem orientar de modo a atingir o nível de maturidade
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pretendido. Para além destas vantagens a empresa pode ainda beneficiar de um roadmap de forma
a atingir as metas desejadas. Contudo, só é possível ter acesso a este último benefício se a empresa
permitir um diagnóstico assistido (IAPMEI, 2020).

3.3 Instrumento de recolha de dados – a ferramenta shift i4.0
O questionário é constituído por 46 questões fechadas no total que pertencem a temas
distintos. Disponível em https://shift4.isq.pt/shift.html#TOP ou em anexo (Anexo O).
O questionário começa pela caracterização genérica da empresa, recolhendo dados sobre
a atividade da empresa, sua dimensão, passando depois para recolha de respostas sobre o
conhecimento de i4.0, motivações, objetivos e as atividades já planeadas, em curso e
implementadas no âmbito da transformação digital (Modelo base da ferramenta SHIFTo4.0, 2020).
Seguidamente são expostas questões sobre cada dimensão em análise.
Por fim, é apresentada uma secção designada por “Grupos de Comparação”, onde são
colocadas questões que permitem comparar cada empresa a outras empresas tendo em conta os
conceitos i4.0 (Modelo base da ferramenta SHIFTo4.0, 2020).
Após a conclusão do questionário é apresentado automaticamente um relatório final com
a devida avaliação global e classificação individual por dimensão e tema. É apresentado o estado
atual da empresa e os objetivos para daqui a 5 anos, assim como são dadas orientações gerais sobre
o caminho a seguir para que a empresa evolua do nível atual para o nível pretendido (Modelo base
da ferramenta SHIFTo4.0, 2020).
Dos caminhos digitais que uma empresa pode seguir, a ferramenta SHIFT i4.0 usa o modelo
de maturidade IMPLUS, exposto de seguida.

3.3.1 Níveis de maturidade
O modelo IMPULS possui 6 níveis de maturidade i4.0, que vão desde o nível 0 (nível mínimo)
ao nível 5 (nível máximo) de maturidade. Os níveis 3,4 e 5 são os que representam níveis de
maturidade maiores apresentando-se como líderes. Seguindo-se o nível 2 com menor nível de
maturidade que é considerado aprendiz e por fim os níveis 0 e 1 que são considerados recémchegados e representam os menores níveis de maturidade. Assim, uma empresa pode ser
considerada desde uma empresa sem competências de i4.0 (nível 0) a executor de topo (nível 5).
Uma empresa que tenha de maturidade nível 1 é considera iniciante, se possuir nível 2 é
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considerada intermédia, se possuir nível 3 é considerada experiente e se possuir nível 4 é
considerada especialista (Modelo base da ferramenta SHIFTo4.0, 2020).
Deste modo, apresentam-se os 6 níveis de maturidade tendo em conta o modelo de
maturidade IMPULS e as respetivas correspondências (Figura 8).

Figura 8 Níveis de maturidade de acordo com o modelo de maturidade IMPULS.

Nível 5

•Líderes

Nível 4

•Líderes

Nível 3

•Líderes

Nível 2

•Aprendizes

Intermédio

Nível 1

•Recém-chegados

Iniciado

Nível 0

•Recém-chegados

Sem competências i4.0

Executor
de topo
Especialista
Experiente

Fonte: Adaptado do Modelo base da ferramenta SHIFTo4.0 (2020).

3.3.2 Dimensões
O modelo de maturidade IMPULS engloba um conjunto de dimensões que ajudam a
identificar o nível de maturidade atual de cada empresa, assim como ajudar na implementação de
práticas i4.0 tendo em conta os objetivos definidos por cada empresa. Essas dimensões encontramse divididas num conjunto de temas importantes para a análise. Neste sentido, apresentam-se as
dimensões e os respetivos temas (Modelo base da ferramenta SHIFTo4.0, 2020) (Tabela 19 e Figura
9).
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Tabela 19 Dimensões e temas do modelo de maturidade IMPULS
Dimensões

Temas
- Estratégia;
Estratégia e Organização
- Investimentos;
- Gestão da Inovação.
- Infraestrutura de equipamentos;
- Modelos Digitais;
Fábrica Inteligente
- Dados;
- Sistemas TI.
- Partilha de informação;
- Processos autónomos;
Operações Inteligentes
- Segurança TI;
- Cloud.
- Funcionalidades TIC;
Produtos Inteligentes
- Análise de Dados.
- Serviços baseados em dados;
Serviços Baseados em Dados
- Fonte da receita;
- Nível de Utilização.
- Competências existentes;
Recursos Humanos
- Aquisição de competências.
Fonte: Adaptado do Modelo base da ferramenta SHIFTo4.0 (2020).
Figura 9 Dimensões e temas do modelo de maturidade IMPULS

Fonte: Adaptado do Modelo base da ferramenta SHIFTo4.0 (2020).
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De modo a entender melhor cada dimensão deste modelo de maturidade apresenta-se
uma breve descrição de cada dimensão tendo em conta a revisão de literatura deste estudo e
alguns autores (Tabela 20).

Tabela 20 Descrição de cada dimensão
Dimensões

Descrição

Estratégia e
Organização

A transformação digital ainda é vista como um processo complexo, e por isso é
importante ter uma estratégia adequada a cada empresa de modo a implementar
as práticas de i4.0. Uma estratégia adequada numa empresa permitirá desenvolver
novos modelos de negócios. Todavia, a estratégia ainda é vista como um desafio
para as empresas. E por isso, é importante criar estratégias em várias áreas de
modo a se conseguir implementar melhor.

Fábrica
Inteligente

Entende-se por Fábrica Inteligente uma categoria de manufatura que permite
otimizar os sistemas de produção e logísticos através de sistemas de digitalização
autónoma. O objetivo é possibilitar uma produção altamente flexível e mais rápida
possível através de tecnologias avançadas (Oztemel e Gursev, 2020).
A Fábrica Inteligente consiste na interconexão direta entre os sistemas de
produção com os sistemas de TI subjacentes (ou sistemas MES, ERP, SCM, etc) e
com os produtos inteligentes.

Operações
Inteligentes

A digitalização e a quantidade infinita de dados disponíveis possibilitaram novas
abordagens das cadeias de valor (nomeadamente na integração horizontal e
vertical da cadeia de valor) e da gestão dos Sistemas de Planeamento da Produção.
As Operações Inteligentes consistem na integração de todos os sistemas e
componentes essenciais na i4.0, de modo a aumentar a qualidade, a produtividade
e a flexibilidade.

Produtos
Inteligentes

Os Produtos Inteligentes são a base para a Fábrica Inteligente e para as Operações
Inteligentes. A conexão de Produtos Inteligentes cria oportunidades nas novas
funcionalidades e permite aproveitar melhor as capacidades dos produtos (Galati e
Bigliardi, 2019). Para além disso, a utilização destes produtos traz algumas
vantagens, nomeadamente na facilitação da produção automática, no aumento de
eficiência, na monitorização dos produtos individuais e uma possível criação de
serviços durante a fase de utilização destes produtos.

Serviços
Baseados em
dados

Os Serviços Baseados em Dados permitem melhorar o benefício para o cliente
através da digitalização de modelos de negócios convencionais e do possível
desenvolvimento de modelos de negócios futuros tendo em conta a recolha e a
análise de dados.

Recursos
Humanos

Esta dimensão é das mais debatidas devido ao facto de fazer com que as pessoas
tenham de se adaptar à nova realidade e tenham de adquirir novas competências e
qualificações, para além de que são os funcionários que devem ajudar as empresas
a realizar a transformação digital.
Fonte: Elaboração própria.
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3.3.3 Requisitos e algoritmo
Tendo em conta o modelo de maturidade IMPULS cada nível de maturidade possui um
conjunto de requisitos mínimos para cada tema. E uma vez que este estudo é feito com base nesse
modelo, é importante consultar as tabelas dos requisitos (Tabelas 5 e 6) de modo a perceber os
critérios a ter em conta em cada dimensão para identificar o nível de maturidade de i4.0.
Segundo o modelo de maturidade IMPULS este nível de maturidade é calculado em cada
uma das dimensões tendo em conta a menor classificação obtida por um ou mais temas dentro de
cada dimensão. Repare-se no exemplo (Modelo base da ferramenta SHIFTo4.0, 2020) (Figura 10).

Figura 10 Peso das dimensões e temas do modelo de maturidade IMPULS

Fonte: Modelo base da ferramenta SHIFTo4.0 (2020).
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Tendo em conta essa modelo de maturidade através da média ponderada da classificação
de cada dimensão é obtida a classificação final da maturidade. Essa classificação possui o seguinte
peso em cada dimensão (Modelo base da ferramenta SHIFTo4.0, 2020):
-Estratégia e Organização - 25%;
-Fábrica Inteligente - 14%;
-Operações inteligentes - 10%,
-Produtos Inteligentes - 19%;
-Serviços Baseados em Dados - 14%;
-Recursos Humanos - 18%.

Esta classificação final do nível de maturidade é fornecida automaticamente por um
algoritmo que a ferramenta SHIFT 4.0 possui e que tem em conta estes aspetos mencionados acima.

3.4 Amostra
A população-alvo deste questionário são todas as organizações portuguesas que queiram
verificar o seu estado atual de i4.0, assim como melhorar.
A abordagem deste questionário é totalmente qualitativa e algumas das escalas utilizadas
são ordinais e outras nominais. Para a análise de dados algumas escalas foram convertidas em
numéricas.
A amostra deste estudo é válida, pois um conjunto representativo de empresas
responderam a este questionário. Este estudo foi realizado a 123 empresas portuguesas de
diferentes dimensões e setores que queriam identificar o nível de maturidade i4.0 no período entre
março e julho 2019. O nível de maturidade obtido em cada empresa foi obtido através de um
algoritmo da ferramenta Shift 4.0.
Os dados foram recolhidos através do questionário online e no terreno por uma equipa de
consultores da rede do projeto.
Das 123 empresas, 78 são PME (Pequenas Médias Empresas), 19 são micro (15,4%) e 26
são grandes empresas (21,1%).
Das 123 empresas, 78 são do setor de manufatura (63,4%) e 45 são do setor de serviços
(36,6%).
Tendo em conta a dimensão e o setor, apenas uma empresa de manufatura é micro, 19
empresas são pequenas, 34 empresas são médias e 24 empresas são grandes. Relativamente ao
setor de serviços há 18 empresas micro, 16 pequenas, 9 médias e apenas 2 grandes (Tabela 21).
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Tabela 21 Número e % de empresas por setor
Manufatura

Serviços

N

%

N

%

Micro

1

1,3

18

40,0

Pequena
Média
Grande

19
34
24

24,4
43,6
30,8

16
9
2

35,6
20,0
4,4

Fonte: Elaboração própria.

O programa escolhido para a análise de dados foi o SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences) que permite apoiar a tomada de decisão através de aplicação analítica, mineração de
dados, mineração de texto e estatística que transformam os dados em informações.

3.5 Metodologia
A metodologia está dividida em duas subsecções, onde primeiramente se apresentam as
variáveis utilizadas no estudo em questão. Seguidamente apresenta-se a descrição da análise e
apresentam-se as análises que permitem identificar as relações entre variáveis.

3.5.1 Variáveis usadas
Para fazer uma melhor análise de dados é necessário escolher um conjunto de variáveis
adequadas ao estudo. Neste questionário foram escolhidas variáveis que, quando presentes ao
mesmo tempo, dão uma boa indicação de presença ou capacidade de adotar práticas de i4.0. Assim,
apresentam-se as variáveis em questão tendo em conta as dimensões (Tabela 22).
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Tabela 22 Variáveis em análise
Variáveis
Conhecimento do conceito i4.0
Motivações para abraçar os desafios i4.0
Objetivos pretendidos com a implementação i4.0
Atividades planeadas/ em curso/ implementadas de i4.0
Nível de implementação da estratégia
Indicadores de monitorização
Tecnologias utilizadas
Áreas de investimento nos últimos 2 anos
Áreas de investimento nos próximos 5 anos
Áreas com gestão sistemática
Funcionalidades de infraestrutura
Adaptabilidade das funcionalidades
Recolha de dados
Forma da recolha
Utilização dos dados recolhidos
Sistemas TI utilizados
Sistemas TI com interface
Não possuir "Chão de Fábrica"- FI
Informação partilhada internamente
Informação partilhada externamente
Casos de controlo autónomo
Processos de produção autónomos
Tecnologias da Informação
Estado das soluções de segurança TI
Serviços de nuvem utilizados
Produtos com TIC
Analisa os dados
Finalidade da análise de dados
Não possuir "Chão de Fábrica"- PI
Dados recolhidos permitem novos serviços
Importância SBD nas receitas
Nível de utilização dos dados recolhidos
Competências dos RH (i4.0)
Esforços na aquisição de competências

Genérico

E&O

FI

OI

PI

SBD
RH

Fonte: Elaboração própria.

Nota: A partir daqui de forma a distinguir as dimensões (tamanhos da empresa) e as
dimensões dos temas em análise, será referido como “dimensões” quando falar do tamanho da
empresa e como “Secções” quando falar das dimensões dos temas em análise (EO, FI, OI, PI, SBD e
RH).
Poderá existir uma correlação entre o tamanho de uma empresa e sua prontidão para a
Indústria 4.0. Isto verifica-se devido ao facto das grandes empresas estarem mais adiantadas na
adoção de práticas i4.0 em relação às PMEs (Lichtblau et al., 2015). Pois tendo em conta alguns
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outros autores mencionados na revisão de literatura, como Horváth e Szabó (2019), as grandes
empresas possuem uma maior facilidade de adotar práticas de i4.0.
Neste sentido, para a análise deste questionário são analisadas as variáveis acima referidas
tendo em conta o tamanho das empresas e as secções em análise. E, por isso, é avaliada a
maturidade digital na sua generalidade e por micro, pequenas, médias e grandes empresas.
Esta identificação de dimensões é feita com base na categorização da União Europeia,
nomeadamente tendo em conta o volume de negócios de uma empresa, assim como o número de
trabalhadores dessa empresa (Tabela 23).

Tabela 23 Categorização das dimensões das empresas
Categoria da empresa

Unidade de trabalho ano

Volume de negócios anual

Grandes

≥ 250

> 50 milhões de euros

Médias

< 250

≤ 50 milhões de euros

Pequenas

< 50

≤ 10 milhões de euros

Micro

< 10

≤ 2 milhões de euros

Fonte: Adaptado do Guia do utilizador relativo à definição de PME (2020).

3.5.2 Descrição da análise
Os dados são analisados estatisticamente aplicando os testes adequados a cada questão
em particular. É realizada uma análise tendo em conta o tamanho, maturidade e dimensões de um
modo genérico e de seguida individualmente tendo em conta cada dimensão e as questões do
questionário. Posteriormente são realizados testes de correlação (não implicam causalidade) para
identificar se existe relação entre as variáveis, testes paramétricos e não paramétricos, atendendo
à presença de normalidade (teste para distribuição normal, Shapiro-Wilk (Ni≤50)).
Para comparar 3 ou mais grupos independentes relativamente à variável dependente de
tipo ordinal utiliza-se o teste Kruskal-Wallis e o teste de comparações múltiplas de Dunn-Bonferroni
para quando existem diferenças significativas. Para comparar 3 ou mais grupos independentes
relativamente à variável dependente do tipo quantitativa quando os grupos não seguem
distribuição normal também se utiliza o teste Kruskal-Wallis e o teste de comparações múltiplas de
Dunn-Bonferroni para quando existem diferenças significativas (Tabelas 24 a 30).
As hipóteses para o teste de Kruskal-Wallis são:
H0: Não há diferenças significativas
H1: Há diferenças significativas
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De forma a que a distribuição se assuma como normal para a realização de testes
paramétricos, para uma variável dependente quantitativa (Ni>30) evoca-se o TLC (Teorema de
Limite Central). Este teorema tem que obrigatoriamente respeitar as seguintes condições para que
se possa assumir que a distribuição é aproximadamente normal: Assimetria |Sk|<3 e Curtose
|Ku|<7. Em testes em que a distribuição é normal é necessário verificar a homogeneidade. As
hipóteses do teste de homogeneidade são:
H0: Há homogeneidade (variâncias =)
H1: Não há homogeneidade (variâncias ≠)
Para testar homogeneidade utiliza-se o teste de Levene.
Para comparar 3 ou mais grupos independentes em relação à variável dependente do tipo
quantitativa quando os grupos seguem distribuição normal o teste indicado é ANOVA F. As
hipóteses deste teste são:
H0: Não há diferenças
H1: Há diferenças em pelo menos 2 grupos
Se houver diferenças em pelo menos 2 grupos, é necessário saber quais através de testes
de comparação de médias. Na existência de homogeneidade, ou seja, as variâncias são iguais,
utiliza-se o Dunn-Bonferroni.
No caso de não haver homogeneidade utiliza-se correção de Welch na ANOVA F e, como as
variâncias são diferentes, para descobrir em quais grupos há diferenças utiliza-se o Games-Howell.
Assim, são apresentadas a seguir as variáveis a analisar e os respetivos testes a realizar
entre variáveis e entre grupos na caracterização geral, EO, FI, OI, PI, SBD e RH (Tabelas 24 a 30).
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Caracterização geral:

Tabela 24 Variáveis e testes- caracterização geral

Variável
independente

Dimensão

Nível de
maturidade

Variáveis
dependentes

Distribuição

Conhecimento
do conceito i4.0

Não se testou

Motivações para
abraçar os
desafios i4.0

Não segue
distribuição
normal

Objetivos
pretendidos com
a implementação
i4.0

Não segue
distribuição
normal

Atividades
planeadas/em
curso/implement
adas de i4.0

Evocar TLC
assumindo
distribuição
normal

Nível de
maturidade

Não segue
distribuição
normal

Conhecimento
do conceito i4.0

Não se testou

Motivações para
abraçar os
desafios i4.0

Não segue
distribuição
normal

Objetivos
pretendidos com
a implementação
i4.0

Não segue
distribuição
normal

Atividades
planeadas/em
curso/implement
adas de i4.0

Evocar TLC
assumindo
distribuição
normal

Paramétricos

Testes
correlação

Teste

Não
paramétricos

KruskalWallis

Paramétrico

ANOVA F

Spearman

Não
paramétricos

KruskalWallis

Paramétrico

ANOVA F

Fonte: Elaboração própria.
Nota: Testagem da normalidade em anexo (Anexo A).
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Secção EO:

Tabela 25 Variáveis e testes- EO
Variável
independente

Dimensão

Nível de
implementação
da estratégia

Variáveis
dependentes

Distribuição

Nível de
implementação
da estratégia

Não se testou

Indicadores de
monitorização

Não se testou

Tecnologias
utilizadas

Não segue
distribuição
normal

Áreas de
investimento
nos últimos 2
anos

Não segue
distribuição
normal

Áreas com
gestão
sistemática

Não segue
distribuição
normal

Indicadores de
monitorização

Não se testou

Tecnologias
utilizadas

Não segue
distribuição
normal

Áreas de
investimento
nos últimos 2
anos

Não segue
distribuição
normal

Gestão
sistemática

Não segue
distribuição
normal

Nível de
maturidade

Não segue
distribuição
normal

Paramétricos

Testes
correlação

Teste

Não
paramétricos

Spearman

KruskalWallis

Fonte: Elaboração própria.
Nota: Testagem da normalidade em anexo (Anexo B).
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Secção FI:

Tabela 26 Variáveis e testes- FI
Variável
independente

Dimensão

Funcionalidades
de
infraestrutura

Variáveis
dependentes

Distribuição

Funcionalidades
de
infraestrutura

Não segue
distribuição
normal

Adaptabilidade
das
funcionalidades

Não segue
distribuição
normal

Recolha de
dados

Não se testou

Forma da
recolha

Não se testou

Utilização dos
dados
recolhidos

Não segue
distribuição
normal

Sistemas TI
utilizados

Não segue
distribuição
normal

Sistemas TI com
interface

Não segue
distribuição
normal

Sistemas TI
utilizados

Não segue
distribuição
normal

Sistemas TI com
interface

Não segue
distribuição
normal

Nível de
maturidade

Não segue
distribuição
normal

Paramétricos

Testes
correlação

Não
paramétricos

Teste

KruskalWallis

Spearman

Não
paramétricos

KruskalWallis

Fonte: Elaboração própria.
Nota: Testagem da normalidade em anexo (Anexo C).
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Secção OI:

Tabela 27 Variáveis e testes- OI
Variável
independente

Variáveis
dependentes
Informação
partilhada
internamente

Dimensão

Processos de
produção
autónomos

Informação
partilhada
externamente
Casos de
controlo
autónomo
Processos de
produção
autónomos
Tecnologias da
Informação
Estado das
soluções de
segurança TI
Serviços de
nuvem
utilizados
Casos de
controlo
autónomo
Tecnologias da
Informação
Serviços de
nuvem
utilizados
Nível de
maturidade

Distribuição
Evocar TLC
assumindo
distribuição
normal
Não segue
distribuição
normal

Paramétricos

Testes
correlação

Paramétrico

Teste

ANOVA F

Não se testou

Não se testou
Não se testou
Não segue
distribuição
normal
Não segue
distribuição
normal

Spearman
Não
paramétricos

KruskalWallis

Não se testou
Não se testou
Não segue
distribuição
normal
Não segue
distribuição
normal
Fonte: Elaboração própria.

Nota: Testagem da normalidade em anexo (Anexo D).
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Secção PI:
Tabela 28 Variáveis e testes- PI
Variável
independente

Dimensão

Analisa os
dados

Variáveis
dependentes

Distribuição

Produtos com
TIC

Não segue
distribuição
normal

Analisa os
dados

Não se testou

Finalidade da
análise de
dados

Não segue
distribuição
normal

Produtos com
TIC

Não segue
distribuição
normal

Nível de
maturidade

Não segue
distribuição
normal

Paramétricos

Testes
correlação

Teste

Não
paramétricos

Spearman

KruskalWallis

Fonte: Elaboração própria.
Nota: Testagem da normalidade em anexo (Anexo E).

Secção SBD:
Tabela 29 Variáveis e testes- SBD
Variável
independente

Dimensão

Dados
recolhidos
permitem
novos serviços

Variáveis
dependentes
Dados recolhidos
permitem novos
serviços
Importância SBD
nas receitas
Nível de
utilização dos
dados recolhidos
Importância SBD
nas receitas
Nível de
utilização dos
dados recolhidos
Nível de
maturidade

Distribuição

Paramétricos

Testes
correlação

Teste

Não
paramétricos

Spearman

KruskalWallis

Não se testou
Não se testou
Não se testou
Não se testou
Não se testou
Não segue
distribuição normal
Fonte: Elaboração própria.

Nota: Testagem da normalidade em anexo (Anexo F).
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Secção RH:

Tabela 30 Variáveis e testes- RH
Variável
independente

Dimensão

Esforços na
aquisição de
competências

Variáveis
dependentes

Distribuição

Competências
dos RH (i4.0)

Não segue
distribuição
normal

Esforços na
aquisição de
competências

Não se testou

Competências
dos RH (i4.0)
Nível de
maturidade

Paramétricos

Não
paramétricos
Não segue
distribuição
normal
Não segue
distribuição
normal
Fonte: Elaboração própria.

Testes
correlação

Teste

Spearman

KruskalWallis

Nota: Testagem da normalidade em anexo (Anexo G).
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4. Resultados Empíricos
Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos. Numa primeira fase são
apresentados os resultados globais relativamente ao nível de maturidade das empresas, seguindose uma caracterização geral e, por fim, são expostas as análises e resultados por secções (EO, FI, OI,
PI, SBD e RH). Dentro de cada secção são apresentados os resultados tendo em conta as tabelas de
frequência, seguindo-se uma análise às relações entre variáveis e entre grupos. Por fim, discutemse os resultados e apresentam-se recomendações.

4.1 Resultados globais
Os níveis de maturidade das empresas em estudo variam entre 0 (sem competências de
i4.0/recém-chegados) e 4 (especialista/líder). Em média, o nível de maturidade das 123 empresas
em estudo é baixo, ou seja, 1,39, com um desvio-padrão de 0,898 (Tabela 31).

Tabela 31 Avaliação global do nível de maturidade

Avaliação global
Nível final

N
123
123

Mínimo
0
0

Máximo
4,04
4

Média
1,39
0,93

Erro Desvio
0,898
0,934

Fonte: Elaboração própria.

Através de uma análise discriminada dos níveis de maturidade existentes neste estudo,
observa-se que a maioria das empresas são recém-chegadas, com 41,5% das empresas no nível 1 e
37,4% das empresas no nível 0. Apenas 9 empresas (7,3%) possuem o nível 3 de maturidade, e só
uma empresa possui o nível máximo de maturidade neste estudo (0,8%). Dez empresas são
consideradas líderes (ou seja, nível 3/4).
No global, o nível de maturidade baixo e o facto de apenas 10 empresas serem líderes
demonstra que as empresas ainda têm um longo caminho a percorrer para implementar i4.0
(Figura 11).
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Figura 11 Percentagens da amostra pelos diferentes níveis de maturidade
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Fonte: Elaboração própria.

Tendo em conta as secções existentes neste estudo (EO, FI, OI, PI, SBD e RH), cerca de 73%
das empresas encontram-se no nível 0 na secção PI, cerca de 73% das empresas também se
encontram no nível 0 na SBD e cerca de 63% das empresas encontram-se no nível 0 na secção FI. O
que significa que a maioria das empresas nestas secções apresentam um nível de maturidade muito
baixo e não possuem competências de i4.0.
Cerca de 47% das empresas na secção OI encontram-se no nível 3 (experiente/líderes) e
cerca de 41% das empresas encontram-se no nível 2 (intermédio/aprendiz) na secção RH.
Relativamente à secção EO cerca de 51% das empresas encontram-se no nível 1, o que
demonstra que mais de metade das empresas em estudo já iniciaram o caminho para a i4.0 nesta
secção (Figura 12).

Figura 12 Avaliação por níveis de maturidade e secções
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Fonte: Elaboração própria.
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No geral, os valores médios de maturidade em todas as secções são muito baixos, contudo
espera-se que no futuro os níveis de maturidade médios sejam bastante melhores. Assim, esperase que nos próximos 5 anos os níveis de maturidade variem entre o nível 3 e 4. Isto demonstra que
há vontade por parte das 123 empresas em investir no futuro e em todas as secções em análise
(EO, FI, OI, PI, SBD e RH) (Figura 13).

Figura 13 Avaliação média por secção da empresa- atual e futura
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
EO

FI

OI

Média total atual

PI

SBD

RH

Média total futura

Fonte: Elaboração própria.

Através de uma análise à maturidade, tendo em conta as dimensões, de um modo geral, a
variação do valor médio global é muito pequena e estão todas dentro do nível 1
independentemente

do

tamanho.

O

que

significa

que

em

média

as

empresas,

independentemente do tamanho, ainda estão apenas iniciadas no caminho rumo à i4.0 (Tabela
32).

Tabela 32 Avaliação global por dimensão

Valor médio global (valores obtidos)

Micro
1,24

Pequenas
1,33

Nível médio (com valores finais arredondados a nível) 0,84
0,86
Fonte: Elaboração própria.

Médias
1,47

Grandes
1,42

Total
1,39

1,00

0,96

0,93

O nível máximo de maturidade observado (nível 4) aconteceu apenas numa microempresa.
Este facto é inesperado uma vez que 57,9% das microempresas não tem competências i4.0.
Contudo, este facto é explicado devido a esta microempresa já ter alguns projetos pilotos a decorrer
de i4.0, as atividades de i4.0 já estão implementadas ou em curso, a estratégia está em
implementação, possuem um sistema de indicadores para monitorizar um estado de
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implementação de i4.0 considerado adequado, entre outros. Cerca de 58% das microempresas e
49% das pequenas empresas apresentam nível 0 de maturidade. Cerca de 42% das médias
empresas e cerca de 69% das grandes empresas apresentam nível 1. Isto significa que a maioria
das empresas, independentemente da dimensão, são recém-chegadas e ainda têm um longo
caminho pela frente (Figura 14).

Figura 14 Avaliação por níveis de maturidade e dimensão
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Fonte: Elaboração própria.

4.2 Caracterização geral
Cerca de 53% das microempresas e 60% das pequenas empresas já conhecem
superficialmente o conceito i4.0 e pretendem saber mais para avaliar o seu potencial na empresa.
Cerca de 49% das médias empresas e cerca de 62% das grandes empresas já conhecem o suficiente
para já terem alguns projetos piloto a decorrer. De um modo geral, verifica-se que cerca de 42%
das empresas, independentemente da dimensão, já conhecem superficialmente o conceito e
pretendem saber mais para avaliar o seu potencial na empresa (Figura 15). Isto demonstra que há
vontade por parte da maioria das empresas em digitalizar.
A falta de conhecimento e compreensão do conceito i4.0 que eram consideradas na
literatura como barreiras (Da Silva et al., 2020) já estão a ser ultrapassadas através da vontade
que a maioria das empresas já possuem em digitalizar.
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Figura 15 Nível de conhecimento do conceito I4.0
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Fonte: Elaboração própria.

O que motiva a maioria das microempresas a abraçarem os desafios i4.0 é a oportunidade
para se diferenciarem no mercado (63,2%) e o espírito inovador (63,2%).
Para cerca de 63% das pequenas empresas a maior motivação é a oportunidade para se
diferenciar no mercado, para cerca de 67% das médias empresas é o espírito inovador e para cerca
de 54% das grandes empresas são os requisitos de mercado e a pressão competitiva. De um modo
geral, o que mais preocupa as empresas em análise é o espírito inovador (Figura 16).

Figura 16 Motivações para abraçar os desafios de i4.0
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Fonte: Elaboração própria.

O principal objetivo que 68,4% das microempresas e 80% das pequenas empresas
pretendem atingir é o aumento da eficiência do sistema de gestão. Para cerca de 84% das médias
empresas e cerca de 92% das grandes empresas é o aumento da eficiência do sistema de produção.
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De um modo geral, os dois principais objetivos que a maioria das empresas pretendem
atingir é o aumento da eficiência do sistema de produção (78,9%) e o aumento da eficiência do
sistema de gestão (74,8%) (Tabela 33). Assim, nota-se uma preocupação por parte das empresas
em aumentar essencialmente a sua eficiência.

Tabela 33 Principais objetivos desejados com a adoção dos conceitos i4.0
Micro Pequenas
Aumento da eficiência do sistema de produção 52,6
77,1
Aumento dos proveitos
57,9
57,1
Aumento da eficiência do sistema de gestão
68,4
80,0
Fonte: Elaboração própria.

Médias
83,7
34,9
67,4

Grandes
92,3
46,2
84,6

Total
78,9
47,2
74,8

A maioria das microempresas indica que todas as atividades de i4.0 mencionadas no
estudo, não são relevantes ou não estão planeadas.
A maioria das pequenas, médias e grandes empresas possuem 3 das atividades de i4.0 em
curso, nomeadamente a digitalização de processos com a implementação de sistemas de
informação, a integração entre sistemas e/ou equipamentos com recurso ao IoT e a implementação
de sistemas que permitam o controlo eficiente dos processos, produtos e serviços e a análise do
desempenho em tempo real.
Nas outras duas atividades de i4.0 que são ao nível de RH a maioria das micro, pequenas,
médias e grandes empresas indicam que as atividades de i4.0 ou não são relevantes ou não estão
planeadas.
No geral, independentemente da dimensão, a maioria das empresas já têm em curso
algumas atividades de i4.0, nomeadamente digitalização de processos com a implementação de
sistemas de informação (39%), implementação de sistemas que permitam o controlo eficiente dos
processos, produtos e serviços e a análise do desempenho em tempo real (37,4%) e integração
entre sistemas e/ou equipamentos com recurso ao IoT (35%). Este último possui a mesma
percentagem de 35% das empresas em “não planeados”, o que leva a crer que é necessário aplicar
medidas e propostas para as empresas implementarem atividades de i4.0. Para além deste último,
nas atividades maioritariamente não planeadas encontram-se as atividades ao nível de RH,
nomeadamente a contratação de técnicos essenciais para a transformação digital (36,6%) e
reconversão de técnicos para dar resposta à transformação digital (34,1%) (Tabela 34 e Figura 17).
A falta de mão de obra qualificada continua a ser uma barreira para a digitalização (Da
Silva et al., 2020).
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Tabela 34 Atividades i4.0 planeadas/em curso/implementadas na empresa por dimensão

Digitalização de processos
com a implementação de
sistemas de informação
Integração entre sistemas
e/ou equipamentos com
recurso ao IoT (Internet das
coisas)
Implementação de sistemas
que permitam o controlo
eficiente dos processos,
produtos e serviços e a
análise do desempenho em
tempo real
Contratação de técnicos
essenciais para a
transformação digital
Reconversão de técnicos
para dar resposta à
transformação digital

Não relevante e não planeada
Planeada
Em curso
Implementada
Não relevante e não planeada
Planeada
Em curso
Implementada
Não relevante e não planeada
Planeada
Em curso

Micro
42,1%
31,6%
5,3%
21,1%
63,2%
10,5%
15,8%
10,5%
52,6%
15,8%
15,8%

Pequena
14,3%
25,7%
34,3%
25,7%
42,9%
20,0%
31,4%
5,7%
14,3%
34,3%
40,0%

Média
2,3%
27,9%
51,2%
18,6%
27,9%
18,6%
41,9%
11,6%
16,3%
23,3%
44,2%

Grande
0,0%
7,7%
50,0%
42,3%
30,8%
23,1%
42,3%
3,8%
7,7%
26,9%
38,5%

Implementada

15,8%

11,4%

16,3%

26,9%

Não relevante e não planeada
52,6%
Planeada
15,8%
Em curso
10,5%
Implementada
21,1%
Não relevante e não planeada
52,6%
Planeada
26,3%
Em curso
15,8%
Implementada
5,3%
Fonte: Elaboração própria.
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Figura 17 Atividades i4.0 planeadas/em curso/implementadas na sua empresa
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Fonte: Elaboração própria.
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4.2.1 Análise de relações
A dimensão possui associação positiva com o conhecimento do conceito i4.0, com os
objetivos pretendidos, com as atividades planeadas/ em curso/ implementadas de i4.0 e com o
nível de maturidade, contudo o coeficiente de correlação apenas é estatisticamente significativo
entre a dimensão e o conhecimento de i4.0 e a dimensão e as atividades planeadas/ em curso/
implementadas de i4.0. Existe associação negativa entre a dimensão e as motivações para abraçar
os desafios de i4.0, mas não é estatisticamente significativa (Tabela 35).

Tabela 35 Teste de correlação entre dimensão e algumas variáveis- Caracterização geral
Dimensão da empresa
Conhecimento do conceito i4.0
Motivações para abraçar os desafios i4.0
Objetivos pretendidos com a
implementação i4.0
Atividades planeadas/em
curso/implementadas de i4.0
Nível de maturidade

,381**
<0,001
-0,011
0,907
0,085
0,352
,310**
<0,001
0,161
0,075

Coeficiente de Correlação
Sig. (2 extremidades)
Coeficiente de Correlação
Sig. (2 extremidades)
Coeficiente de Correlação
Sig. (2 extremidades)
Coeficiente de Correlação
Sig. (2 extremidades)
Coeficiente de Correlação
Sig. (2 extremidades)

Fonte: Elaboração própria.
Legenda: ** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).

O nível de maturidade possui associação positiva com o conhecimento do conceito i4.0,
com as motivações, os objetivos e as atividades planeadas/ em curso/ implementadas de i4.0 e são
todas as relações estatisticamente significativas, à exceção da relação entre o nível de maturidade
e os objetivos (Tabela 36).

Tabela 36 Teste de correlação entre nível de maturidade e algumas variáveis- caracterização geral

Nível de
maturidade

Coeficiente de
Correlação
Sig. (2
extremidades)

Conhecimento
do conceito i4.0

Motivações
para abraçar
os desafios
i4.0

Objetivos
pretendidos com
a implementação
i4.0

Atividades
planeadas/em
curso/implementadas
de i4.0

,410**

,206*

0,135

,665**

<0,001

0,022

0,137

<0,001

Fonte: Elaboração própria.
Legenda: ** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades); * A correlação é significativa no
nível 0,05 (2 extremidades).
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Quando analisadas as relações por grupos, nota-se que a dimensão e o conhecimento do
conceito i4.0 possuem diferenças significativas (H(3)=18,793, p<0,001). As grandes empresas têm
conhecimento superior às microempresas (Dunn-Bonferroni, p<0,001) e às pequenas empresas
(Dunn-Bonferroni, p=0,004).
Na relação entre a dimensão e as atividades planeadas/em curso/ implementadas de i4.0
verifica-se que há homogeneidade de variâncias (p=0,347) (Anexo H1) e há diferenças em pelo
menos dois grupos (Z(3)=4,841, p=0,003), que são entre as grandes empresas e as microempresas
(Dunn-Bonferroni, p=0,005).
Relativamente à relação da dimensão com as variáveis motivações para abraçar os desafios
i4.0 (H(3)=1,431, p=0,698), objetivos pretendidos (H(3)=5,676, p=0,128) e o nível de maturidade
(H(3)=3,724, p=0,293) não há diferenças significativas por grupos (Tabela 37).
Tendo em conta a “mean rank” à medida que a dimensão é maior há mais conhecimento
do conceito i4.0 e há mais atividades planeadas/em curso/implementadas de i4.0 (Anexo H2).

Tabela 37 Testes por grupos entre dimensão e algumas variáveis- caracterização geral

Conhecimento do
conceito i4.0

Motivações para
abraçar os desafios
i4.0
Objetivos
pretendidos com a
implementação i4.0
Atividades
planeadas/em
curso/implementa
das de i4.0
Nível de
maturidade

Dimensão

Média

Desviopadrão

Micro
Pequenas
Médias
Grandes
Micro
Pequenas
Médias

2,79
3,26
3,40
3,92
1,74
1,97
1,72

1,273
0,657
0,821
0,628
0,872
1,014
0,882

Grandes

1,85

0,881

Micro
Pequenas
Médias
Grandes
Micro
Pequenas
Médias
Grandes
Micro
Pequenas
Médias
Grandes

1,79
2,14
1,86
2,23
4,47
5,69
7,07
8,15
0,84
0,86
1,00
0,96

0,855
0,879
0,774
0,710
4,364
3,306
3,508
3,437
1,259
1,061
0,816
0,662

ANOVA
(Z)

KruskalWallis (H)

p

Dunn-Bonferroni
p

18,793

<0,001

Grande>pequena
0,004;
grande>micro
<0,001

1,431

0,698

Não há diferenças

5,676

0,128

Não há diferenças

0,003

Grande>micro
0,005

0,293

Não há diferenças

4,841

3,724

Fonte: Elaboração própria.
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Nos testes por grupos há diferenças entre o nível de maturidade e o conhecimento de i4.0
(H(3)=22,556, p<0,001), as motivações (H(3)=12,504, p=0,006), os objetivos (H(3)=8,851, p=0,031) e
as atividades planeadas/em curso/implementadas (Z(3)=45,172, p<0,001). Não há homogeneidade
na relação nível de maturidade e atividades planeadas/em curso/implementadas (Anexo H3).
As empresas que possuem nível experiente ou especialista, intermédio e iniciado têm mais
conhecimento do que as que não apresentam competências (Dunn-Bonferroni, p=0,026; DunnBonferroni, p=0,004; Dunn-Bonferroni, p<0,001, respetivamente).
As empresas que possuem nível experiente ou especialista têm mais motivações do que as
intermédias (Dunn-Bonferroni, p=0,028) e do que as que não têm competências (Dunn-Bonferroni,
p=0,006).
As empresas que possuem nível experiente ou especialista têm mais atividades
planeadas/em curso/implementadas de i4.0 do que as iniciadas (Games-Howell, p=0,011) e do que
as que não possuem competências (Games-Howell, p<0,001). As empresas que possuem nível
intermédio (Games-Howell, p<0,001) e iniciado (Games-Howell, p<0,001) têm mais atividades
planeadas/em curso/implementadas do que as que não têm competências (Tabela 38).
Tendo em conta a “mean rank” à medida que o nível de maturidade é maior é maior o
conhecimento do conceito i4.0 e são mais as atividades planeadas/ em curso/ implementadas de
i4.0 (Anexo H3).
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Tabela 38 Testes por grupos entre nível de maturidade e algumas variáveis- caracterização geral
Nível de
maturidade

Conhecimento
do conceito i4.0

Motivações
para abraçar os
desafios i4.0

Objetivos
pretendidos
com a
implementação
i4.0

Atividades
planeadas/em
curso/impleme
ntadas de i4.0

Média

Desviopadrão

Sem
competências
i4.0

2,98

0,802

Iniciado

3,59

0,779

Intermédio
Experiente ou
especialista
Sem
competências
i4.0
Iniciado

3,75

0,775

3,50

1,354

1,61

0,829

1,88

0,840

Intermédio

1,63

0,885

2,80

1,135

1,87

0,806

Iniciado

2,10

0,806

Intermédio
Experiente ou
especialista
Sem
competências
i4.0

1,75

0,775

2,60

0,699

3,41

2,535

Iniciado

7,82

3,386

Intermédio

8,75

1,983

Experiente ou
especialista

10,40

1,838

Experiente ou
especialista
Sem
competências
i4.0

ANOVA
(Z)

KruskalWallis (H)

p

Dunn-Bonferroni p

<0,001

Experiente e
especialista> sem
competências 0,026;
Intermédio>sem
competências 0,004;
iniciado>sem
competências <0,001

12,504

0,006

Experiente ou
especialista>intermé
dio 0,028;
Experiente ou
especialista>sem
competências 0,006

8,851

0,031

*Há diferenças
significativas.

<0,001

Experiente ou
especialista>iniciado
0,011; Experiente ou
especialista>sem
competências
<0,001;
intermédio>sem
competências
<0,001; iniciado>
sem competências
<0,001

22,556

45,172

Fonte: Elaboração própria.
Legenda: *Há diferenças significativas, contudo como p=0,031 é muito próximo do α=0,05, não se
identificam nas comparações múltiplas diferenças significativas entre grupos.

4.2.2 Discussão de resultados- Caracterização geral
A maioria das empresas tem vontade em digitalizar, nomeadamente a maioria das médias
e grandes empresas já têm alguns projetos piloto a decorrer. De um modo geral, a maioria das
empresas, independentemente da dimensão, já possuem algumas motivações para inovar e os
principais objetivos são aumentar a eficiência do sistema de produção e de gestão. Assim, é cada
vez mais necessário criar mecanismos que facilitem a implementação de i4.0.
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A maioria das pequenas, médias e grandes empresas já possuem um caminho para a i4.0,
já têm algumas atividades de i4.0 em curso, todavia as microempresas ainda têm um longo caminho
a seguir.
À medida que a dimensão é maior o conhecimento do conceito i4.0 tem tendência a ser
maior, assim como os objetivos pretendidos, as atividades planeadas/em curso/ implementadas de
i4.0 que tendem a ser mais (vice-versa). Para além disso, à medida que a dimensão é maior o nível
de maturidade tende a ser maior (vice-versa). Por outro lado, à medida que a dimensão é maior, as
motivações para abraçar os desafios de i4.0 tendem a ser menos (vice-versa). Assim, o aumento de
uma variável tem influência na outra e há relação entre elas.
As grandes empresas têm conhecimento superior às microempresas e às pequenas
empresas. As grandes empresas têm mais atividades planeadas/ em curso/ implementadas de i4.0
do que as microempresas. Apesar de existirem algumas diferenças de grupos entre as variáveis,
apenas entre os grupos do conhecimento do conceito i4.0 e das atividades planeadas/ em curso/
implementadas é que se pode afirmar que à medida que a dimensão é maior há mais
conhecimento do conceito i4.0 e há mais atividades planeadas/em curso/implementadas.
À medida que o nível de maturidade é maior, o conhecimento do conceito i4.0 tende a
aumentar, as motivações tendem a ser mais, os objetivos tendem a ser mais e as atividades
planeadas/em curso/implementadas tendem a ser mais (vice-versa). As empresas que possuem
nível intermédio e iniciado têm mais conhecimento do que as que não apresentam competências.
As empresas que possuem nível experiente têm mais motivações do que as que não têm
competências. As empresas que possuem nível experiente, intermédio e iniciado têm mais
atividades planeadas/em curso/implementadas de i4.0 do que as que não possuem competências.
Apesar de existirem diferenças por grupos, apenas para o conhecimento do conceito i4.0 e
das atividades planeadas/ em curso/ implementadas é que se pode afirmar que à medida que o
nível de maturidade é maior, há mais conhecimento do conceito i4.0 e há mais atividades
planeadas/em curso/implementadas de i4.0.

4.3 Estratégia e Organização
A implementação de i4.0 tem uma importância estratégica devido ao facto de permitir
desenvolver novos modelos de negócio. Deste modo, nesta secção é analisada a estratégia, os
investimentos e a gestão da inovação.
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Em 47,4% das microempresas em análise não existe estratégia. Em 31,4% das pequenas
empresas, em 30,2% das médias empresas e em 38,5% das grandes empresas a estratégia está em
desenvolvimento. De um modo geral, em 30,1% das empresas a estratégia está em
desenvolvimento (Figura 18). Isto demonstra vontade por parte da maioria das empresas em
implementar práticas de i4.0.
Apesar da criação de uma estratégia ser vista como um desafio na literatura (Horváth e
Szabó, 2019), os resultados deste estudo demonstram que a maioria das empresas já têm uma
estratégia em desenvolvimento.

Figura 18 Nível de implementação da estratégia i4.0 na empresa
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Micro

Pequena

Média

Grande

Total

Não existe estratégia

Foram lançadas algumas iniciativas piloto

A estratégia está em desenvolvimento

A estratégia está formulada

A estratégia está em implementação

A estratégia está implementada

Fonte: Elaboração própria.

De um modo geral, na maioria das empresas, em todas as dimensões não existe uma
abordagem claramente definida, isto é, não existem indicadores para monitorizar o estado de
implementação da estratégia i4.0 (Figura 19).

Figura 19 Indicadores para monitorizar o estado de implementação da estratégia i4.0
100,0
50,0
0,0
Micro

Pequena

Média

Grande

Total

Sim, possuímos um sistema de indicadores considerado adequado
Sim, possuímos um sistema de indicadores que nos dá alguma orientação
Não, a nossa abordagem ainda não está claramente definida

Fonte: Elaboração própria.
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As tecnologias da i4.0 mais utilizadas nas microempresas são tecnologias em nuvem como
infraestruturas escaláveis de TI (52,6%) e outras que não constam neste estudo (57,9%). Nas
pequenas empresas os dispositivos móveis (57,1%), os sistemas de localização em tempo real
(31,4%) e o Big data (40%) foram as tecnologias mais utilizadas. Nas médias empresas os sensores
(48,8%), dispositivos móveis (55,8%), as tecnologias em nuvem como infraestruturas escaláveis de
TI (46,2%) e sistemas de TI embebidos (46,2%) são os mais utilizados. Nas grandes empresas já se
verifica a utilização de grande parte das tecnologias em análise, dando-se maior destaque aos
sensores (84,6%) e aos dispositivos móveis (76,9%).
No geral, os dispositivos móveis (56,1%), os sensores (48,8%) e as tecnologias em nuvem
como infraestruturas escaláveis de TI (48,8%) são as tecnologias mais utilizadas (Tabela 39). Isto
demonstra que já há alguma preocupação na utilização de tecnologias i4.0, contudo é necessário
incentivar a utilização de mais, devido aos inúmeros benefícios que estas tecnologias permitem
obter, nomeadamente obter modelos e circuitos autónomos em toda a cadeia de valor (CasteloBranco et al., 2019).

Tabela 39 Drivers tecnológicos da i4.0 utilizados vs dimensão
Micro Pequena
Sensores
10,5
42,9
Dispositivos móveis
26,3
57,1
RFID - Identificação por radiofrequência
5,3
8,6
Sistemas de localização em tempo real
10,5
31,4
Grande volume de dados (Big data) para armazenar e
26,3
40,0
avaliar dados em tempo real
Tecnologias em nuvem como infraestruturas escaláveis
52,6
57,1
de TI – Tecnologias de Informação
Sistemas TI embebidos
26,3
14,3
Comunicações M2M
10,5
14,3
Outras
57,9
25,7
Fonte: Elaboração própria.

Média
48,8
55,8
16,3
18,6

Grande
84,6
76,9
50,0
30,8

Total
48,8
56,1
19,5
23,6

34,9

50,0

38,2

41,9

46,2

48,8

34,9
34,9
23,3

46,2
42,3
19,2

30,1
26,8
28,5

Das 123 empresas a maioria não tem ou tem pouco investimento em todas as áreas em
análise, destacando-se o nenhum ou pouco investimento na área das compras, vendas e serviços.
Contudo, 47,2% das empresas responderam que têm investimento médio ou grande na área da
produção/fabricação e 41,5% das empresas na área de TI (Tabela 40). Assim, na maioria das
empresas ainda há algum receio em investir e por isso é necessário haver mais incentivos para o
investimento i4.0.
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O investimento inicial poder ter um impacto negativo a curto prazo no desempenho da
empresa, para além disso existem incertezas quanto à mensuração do retorno do investimento
necessário e quanto ao tempo de espera dos esforços feitos (Da Silva et al., 2020). Este desafio
inicial pode justificar o receio em investir por parte da maioria das empresas.

Tabela 40 Áreas onde houve investimento i4.0 nos últimos 2 anos
Nenhum ou pequeno (<1% vv)

Médio ou grande (>1% do VV)

Investigação & Desenvolvimento

67,5

32,5

Produção/Fabricação

52,8

47,2

Compras

82,1

17,9

Vendas

77,2

22,8

Serviços

75,6

24,4

TI

58,5
41,5
Fonte: Elaboração própria.
Legenda: Investimento anual Grande: >3% do volume de negócios; Médio: >1 e <3% do volume de
negócios; Pequeno: <1% do volume de negócios

No geral, verifica-se que à medida que o nível de maturidade é maior a percentagem de
empresas com investimento médio ou alto aumenta. A empresa do nível 4, apesar de ser uma
microempresa investe em tudo (Figura 20). Assim, nota-se que apesar de ainda haver algum receio
em investir, as empresas que possuem maior nível de maturidade arriscam mais, investindo mais
do que as que possuem nível de maturidade menor.

Figura 20 Empresas com investimento médio ou alto, por níveis de maturidade
120
100
80
60
40
20
0

Nível 0

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Total

Fonte: Elaboração própria.
Legenda: Investimento anual Grande: >3% do volume de negócios; Médio: >1 e <3% do volume de
negócios; Pequeno: <1% do volume de negócios
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Das 123 empresas em análise cerca de 73% delas ainda possuem algum receio em investir
nos próximos 5 anos, essencialmente na área das compras. Contudo, na área da
produção/fabricação 65% das empresas responderam que estão a planear ter um investimento
anual médio ou grande. No geral, mais de metade das empresas em estudo ou não vão investir ou
vão investir pouco (Tabela 41).
Comparando o investimento nos últimos 2 anos com o investimento pretendido nos
próximos 5 anos, nota-se que apesar das empresas pretenderem arriscar mais do que nos últimos
2 anos, ainda há algum receito em investir no futuro. Para além disso, nota-se que há mais
algumas empresas a planear fazer um investimento maior nos próximos 5 anos.
Isto demonstra que as empresas já começam a perder o receio do investimento inicial e
do impacto negativo que o investimento pode trazer a curto prazo para a empresa e focam-se
numa visão a longo prazo.

Tabela 41 Áreas onde as empresas pretendem investir em i4.0 nos próximos 5 anos

Investigação &
Desenvolvimento
Produção/Fabricação
Compras
Vendas
Serviços
TI

Nenhum ou pequeno: <1% do
volume de negócios

Médio ou Grande Investimento anual
Médio: >1% do volume de negócios

53,7

46,3

35
65
73,2
26,8
55,3
44,7
56,9
43,1
46,3
53,7
Fonte: Elaboração própria
Legenda: Investimento anual Grande: >3% do volume de negócios; Médio: >1 e <3% do
volume de negócios; Pequeno: <1% do volume de negócios; Nenhum 0%
.

À medida que se observa um nível de maturidade superior, no geral, a percentagem de
empresas com investimento médio ou alto aumenta. Isto é, das empresas que estão dispostas a
investir mais nos próximos 5 anos à medida que o nível de maturidade aumenta a vontade de
investir mais em todas as áreas aumenta (Figura 21).
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Figura 21 Percentagem de empresas com investimento médio ou alto por áreas vs níveis de
Maturidade
120
100
80
60
40
20
0

Nível 0

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Total

Fonte: Elaboração própria.

Nas microempresas a área onde existe maior gestão sistemática da Tecnologia e Inovação
é a dos serviços (52,6%). A maioria das pequenas empresas indicam ter mais gestão sistemática nas
áreas das tecnologias da produção (37,1%), “centralizada, em gestão integrada” (37,1%), todavia
37,1% destas empresas não possuem uma gestão sistemática da tecnologia e inovação. As médias
empresas possuem maior gestão sistemática nas áreas TI (60,5%), tecnologias da produção (55,8%)
e desenvolvimento de produto (39,5%). Ao observar as grandes empresas, estas são as que
possuem mais gestão sistemática nas áreas das TI (73,1%), das tecnologias da produção (65,4%) e
em desenvolvimento de produto (57,7%).
De um modo geral, as áreas onde existe maior gestão sistemática são as TI (52%) e
tecnologias da produção (45,5%) (Tabela 42).
As áreas onde há maior gestão sistemática (TI e tecnologias da produção) também são as
áreas onde há um maior investimento nos últimos 2 anos, de um modo geral.

Tabela 42 Áreas com gestão sistemática da Tecnologia e Inovação vs dimensão
Micro
36,8

Pequena
34,3

Média
60,5

Grande
73,1

Total
52,0

Tecnologias da Produção

10,5

37,1

55,8

65,4

45,5

Desenvolvimento de Produto

26,3

31,4

39,5

57,7

39,0

Serviços

52,6

31,4

14,0

15,4

25,2

Centralizada, em gestão integrada

26,3

37,1

34,9

38,5

35,0

Não possuímos

31,6

37,1

11,6

7,7

21,1

TI - Tecnologias da Informação

Fonte: Elaboração própria.
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É importante identificar o nível de maturidade tendo em conta o tamanho da empresa e os
temas desta secção. A maioria das empresas nesta secção são recém-chegadas. Em 47,4% das
microempresas o nível obtido é o nível 0 (não possuem competências de i4.0). Em 51,4% das
pequenas, 53,5% das médias e 65,4% das grandes empresas o nível obtido é o nível iniciante (nível
1) (Tabela 43).
No tema “estratégia” a maioria das empresas são recém-chegadas, onde as microempresas
apresentam nível 0 (não possuem competências) e a maioria das empresas de tamanho superior
apresentam nível 1 (iniciadas). No tema “investimentos” a maioria das empresas,
independentemente do tamanho, possui nível 3 e por isso são consideradas experientes e líderes.
No tema “gestão da inovação” a maioria das empresas são consideradas líderes
(independentemente da dimensão), pois as microempresas e pequenas apresentam o nível 3
(experientes) e as médias e as grandes o nível 4 (especialistas) (Tabela 44).

Tabela 43 Nível de maturidade EO por dimensão
Micro
Pequena
Média
47,4
31,4
14
26,3
51,4
53,5
10,5
5,7
9,3
10,5
2,9
16,3
5,3
8,6
7
Fonte: Elaboração própria.

0
1
2
3
4

Grande
11,5
65,4
3,8
15,4
3,8

Tabela 44 Nível de maturidade de cada tema EO por dimensão

Estratégia

Investimentos

Gestão da Inovação

0

Micro
47,4

Pequena
28,6

Média
14,0

Grande
11,5

1

26,3

54,3

53,5

65,4

2
3
4

10,5
0,0
15,8

5,7
0,0
11,4

9,3
9,3
14,0

3,8
0,0
15,4

5

0,0

0,0

0,0

3,8

0

15,8

14,3

9,3

0,0

1

10,5

0,0

2,3

7,7

2

5,3

8,6

2,3

7,7

3
4
3

47,4
21,1
57,9

54,3
22,9
40,0

72,1
14,0
27,9

69,2
15,4
19,2

15,8
22,9
26,3
37,1
Fonte: Elaboração própria.

37,2
34,9

42,3
38,5

4
5
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4.3.1 Análise de relações- EO
A relação entre a dimensão e o nível de implementação da estratégia possui associação
positiva e significância estatística. O mesmo acontece na relação entre a dimensão e as tecnologias
utilizadas e a dimensão e a gestão sistemática (associação positiva e com significância estatística).
Por outro lado, apesar da associação ser positiva, as variáveis dimensão e indicadores de
monitorização não apresentam significância estatística. O mesmo acontece entre a dimensão e as
áreas de investimento nos últimos 2 que possuem associação positiva, mas sem significância
estatística (Tabela 45).

Tabela 45 Teste de correlação entre dimensão e algumas variáveis- EO
Nível de
implementação
da estratégia

Indicadores
de
monitorização

Tecnologias
utilizadas

Áreas de
investimento nos
últimos 2 anos

Gestão
sistemática

,205*

0,053

,339**

0,125

,242**

0,023

0,563

<0,001

0,168

0,007

Coeficiente de
Correlação
Sig. (2
extremidades)

Dimensão
da
empresa

Fonte: Elaboração própria.
* A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). ** A correlação é significativa no nível 0,01 (2
extremidades).

O nível de implementação está associado positivamente a todas as variáveis da tabela em
questão e estas relações possuem significância estatística (Tabela 46).

Tabela 46 Teste de correlação entre nível de implementação e algumas variáveis- EO

Nível de
implementaç
ão da
estratégia

Indicadores
de
monitorizaçã
o

Tecnologia
s
utilizadas

Áreas de
investimento nos
últimos 2 anos

Gestão
sistemática

Nível de
maturidade

,560**

,440**

,550**

,507**

,601**

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

Coeficiente
de
Correlação
Sig. (2
extremidade
s)

Fonte: Elaboração própria.
** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).

Apenas existem diferenças significativas por grupos entre a dimensão e as tecnologias
usadas (H(3)=17,132, p=0,001).
As grandes empresas utilizam mais tecnologias do que as médias (Dunn-Bonferroni,
p=0,030), do que as pequenas (Dunn-Bonferroni, p=0,026) e do que as micro (Dunn-Bonferroni,
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p<0,001). As médias empresas utilizam mais tecnologias do que as microempresas (DunnBonferroni, p=0,0406).
Por outro lado, não existem diferenças significativas entre a dimensão e a variável nível de
implementação da estratégia (H(3)=6,62 p=0,085), dimensão e indicadores de monitorização
(H(3)=3,15, p=0,369), dimensão e as áreas de investimento nos últimos 2 anos (H(3)=4,358, p=0,225)
e dimensão e gestão sistemática (H(3)=7,303, p=0,063) (Tabela 47).
A “mean rank” indica que à medida que a dimensão é maior são utilizadas mais
tecnologias de i4.0 (Anexo I1).

Tabela 47 Testes por grupos entre dimensão e algumas variáveis- EO

Micro

1,37

Desvio padrão
1,739

Pequenas

1,54

1,379

Médias

2,09

1,360

Grandes

2,00

1,386

Micro

0,37

0,597

Pequenas

0,20

0,473

Médias

0,42

0,626

Grandes

0,35

0,629

Micro

2,26

1,851

Pequenas

2,91

1,597

Médias

3,09

1,950

Grandes

4,46

1,944

Micro

1,26

2,023

Pequenas

1,97

1,902

Médias

2,07

1,831

Grandes

1,81

1,470

Micro

1,53

1,577

Pequenas

1,71

1,619

Médias

2,05

1,272

Grandes

2,50

1,273

Dimensão
Nível de
implementação
da estratégia

Indicadores de
monitorização

Tecnologias
utilizadas

Áreas de
investimento
nos últimos 2
anos

Gestão
sistemática

Média

KruskalWallis (H)

p

Dunn-Bonferroni p

6,62

0,085

Não há diferenças

3,15

0,369

Não há diferenças

17,132

0,001

Grande>média 0,030;
Grande> pequena 0,026;
Grande> Micro <0,001;
Média> micro 0,0406;

4,358

0,225

Não há diferenças

7,303

0,063

Não há diferenças

Fonte: Elaboração própria.

Nos testes por grupos existem diferenças significativas entre o nível de implementação da
estratégia e os indicadores de monitorização (H(5)=45,768, p<0,001), entre o nível de
implementação da estratégia e as tecnologias utilizadas (H(5)=38,973, p<0,001), entre o nível de
implementação da estratégia e as áreas de investimento nos últimos 2 anos (H(5)= 42,868, p<0,001),
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entre o nível de implementação da estratégia e a gestão sistemática (H(5)=32,766, p<0,001) e entre
o nível de implementação da estratégia e o nível de maturidade (H(5)=49,270, p<0,001).
As empresas com estratégia implementada têm melhores indicadores de monitorização do
que uma empresa onde tenham sido lançadas apenas algumas iniciativas piloto (Dunn-Bonferroni,
p=0,007) e melhores do que as que não possuem estratégia (Dunn-Bonferroni, p=0,004). Para além
disso, as empresas com estratégia implementada utilizam mais tecnologias do que as que não
possuem estratégia (Dunn-Bonferroni, p=0,005).
As empresas que possuem estratégia em implementação possuem melhores indicadores
de monitorização do que as que têm estratégia em desenvolvimento (Dunn-Bonferroni, p=0,002),
do que as que possuem algumas iniciativas piloto (Dunn-Bonferroni, p<0,001) e do que as que não
possuem estratégia (Dunn-Bonferroni, p<0,001). Para além disso, utilizam mais tecnologias do que
as que não possuem estratégias (Dunn-Bonferroni, p<0,001), investiram em mais áreas nos últimos
2 anos do que as empresas que têm a estratégia em desenvolvimento (Dunn-Bonferroni, p=0,003),
do que as que apenas ainda lançaram algumas iniciativas piloto (Dunn-Bonferroni, p=0,009) e do
que as que não possuem estratégia (Dunn-Bonferroni, p<0,001). As empresas que possuem
estratégia em implementação têm também mais gestão sistemática do que as que apenas ainda
lançaram algumas iniciativas piloto (Dunn-Bonferroni, p=0,017) ou não possuem estratégia (DunnBonferroni, p<0,001).
As empresas que possuem a estratégia em desenvolvimento utilizam mais tecnologias,
investiram mais nos últimos 2 anos e possuem mais gestão sistemática do que as que não possuem
estratégia (Dunn-Bonferroni, p=0,006; Dunn-Bonferroni, p=0,022; Dunn-Bonferroni, p=0,001,
respetivamente). As empresas que já lançaram algumas iniciativas piloto utilizam mais tecnologias
e investiram mais nos últimos 2 anos do que as que não possuem estratégia (Dunn-Bonferroni,
p<0,001 e Dunn-Bonferroni, p=0,039).
Relativamente ao nível de maturidade, verifica-se que as empresas com estratégias
implementadas possuem mais maturidade do que as que não possuem estratégias (DunnBonferroni, p=0,024). A empresas que estão em implementação da estratégia possuem mais
maturidade do que as que estão em desenvolvimento (Dunn-Bonferroni, p=0,009) e do que as que
não possuem estratégia (Dunn-Bonferroni, p<0,001). As empresas que possuem estratégia
formulada possuem mais maturidade do que as que não possuem estratégia (Dunn-Bonferroni,
p=0,007). As empresas que têm a estratégia em desenvolvimento possuem mais maturidade do
que as apenas lançaram algumas iniciativas piloto e do que as que não possuem estratégia (DunnBonferroni, p=0,009 e Dunn-Bonferroni, p=0,002, respetivamente) (Tabela 48).
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Através da “mean rank” verifica-se que à medida que o nível de implementação da
estratégia é maior os indicadores de monitorização são melhores e o nível de maturidade é maior
(Anexo I2).

Tabela 48 Testes por grupos entre nível de implementação da estratégia e algumas variáveis- EO

Indicadores de
monitorização

Tecnologias
utilizadas

Áreas de
investimento
nos últimos 2
anos

Gestão
sistemática

Nível de
maturidade

Nível de
implementação
da estratégia
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5

Média

Desviopadrão

0,04
0,07
0,27
0,67
0,91
1,33
1,61
3,74
3,19
2,67
4,36
6,00
0,50
1,74
1,70
2,33
3,64
3,67
0,86
1,63
2,30
2,50
3,00
2,67
0,14
0,85
0,86
1,50
1,86
1,67

0,189
0,267
0,508
0,516
0,750
0,577
0,875
1,810
1,970
1,366
1,814
1,732
1,171
1,607
1,543
2,251
1,432
2,082
1,008
1,305
1,431
1,378
1,069
2,082
0,356
0,770
0,751
1,049
0,990
0,577

Kruskal-wallis
(H)

p

Dunn-Bonferroni p

45,768

p<0,001

5>1 0,007; 5>0 0,004;
4>2 0,002; 4 >1
<0,001; 4>0 <0,001

38,973

p<0,001

5>0 0,005; 4>0
<0,001; 2>0 0,006;
1>0 <0,001

42,868

p<0,001

4>2 0,003;4>1 0,009;
4>0 <0,001; 2>0
0,022; 1>0 0,039

32,766

p<0,001

4>1 0,017; 4>0
<0,001; 2>0 0,001

p<0,001

5>0 0,024; 4>2 0,009;
4>0 <0,001; 3>0
0,007; 2>1 0,009; 2>0
0,002;

49,270

Fonte: Elaboração própria.
Legenda: Não existe estratégia- 0; Foram lançadas algumas iniciativas piloto- 1; A estratégia está em
desenvolvimento- 2; A estratégia está formulada- 3; A estratégia está em implementação -4; A estratégia
está implementada- 5

4.3.2 Discussão de resultados- EO
Ao analisar os resultados obtidos nesta secção nota-se que as microempresas são as que
possuem um nível de maturidade mais pequeno em relação às empresas de outros tamanhos e
assumem o nível mínimo possível. A maioria das pequenas, médias e grandes empresas já mostram
vontade em adotar práticas de i4.0, pois já estão iniciadas na estratégia e organização.
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Já se verifica um bom caminho no tema “investimentos” e “gestão da inovação” para as
empresas de todos os tamanhos, devido ao facto de já haver algum investimento, de já haver
alguma gestão sistemática e de já serem utilizadas algumas tecnologias i4.0. Contudo, ainda há
algum trabalho pela frente relativamente à “estratégia”, pois a maioria das empresas já possuem
estratégia em desenvolvimento, mas a abordagem ainda não está claramente definida.
Ao observar os resultados nota-se que existe associação positiva entre as variáveis
dimensão e tecnologias utilizadas e há diferenças significativas por grupos, é possível afirmar que à
medida que a dimensão é maior são utilizadas mais tecnologias.
Apesar de existir uma associação positiva entre dimensão e nível de implementação e a
dimensão e a gestão sistemática, não há diferenças significativas por grupos. Também há
associação positiva entre a dimensão e as variáveis indicadores de monitorização e áreas de
investimento, contudo não há diferenças significativas por grupos. Isto significa que à medida que
a dimensão é maior, há tenência a que o nível de implementação seja maior e a gestão sistemática
também (vice-versa), todavia quando se analisam as relações por grupos não há diferenças
estatisticamente significativas.
Relativamente à relação entre o nível de implementação da estratégia e as variáveis
indicadores de monitorização, tecnologias utilizadas, áreas com investimento e gestão sistemática,
verifica-se que há uma associação positiva entre elas. À medida que o nível de implementação é
maior, são melhores os indicadores de monitorização e é maior o nível de maturidade, contudo
para as restantes variáveis isso não é regra, ainda que existam diferenças significativas por grupos.

4.3.3 Recomendações- EO
De um modo geral, o tema “estratégia” é o tema em que a maioria das empresas em estudo
ainda têm de trabalhar melhor. Já há uma alguma aposta nos “investimentos” e “gestão
sistemática”, mas podem sempre melhorar. De modo a melhorar ou implementar estratégia nas
empresas deve-se criar consciência para i4.0 e definir estratégias adequadas.

4.4 Fábrica Inteligente
Esta secção permite assegurar que a informação é fornecida e os recursos são utilizados
mais eficientemente. Assim, é analisada a infraestrutura de equipamento, os modelos digitais, os
dados e os sistemas TI.

105

É importante referir que as empresas que não possuem processos de produção ou qualquer
tipo de infraestrutura operacional que inclua hardware (Não possuir “Chão de Fábrica”) não
responderam a esta secção. Cerca de 68% das microempresas e cerca de 51% das pequenas
empresas não possuem “Chão de Fábrica”. Cerca de 74% das médias e cerca de 92% das grandes
empresas já possuem “Chão de Fábrica”. De um modo geral, a maioria das empresas possuem
“Chão de Fábrica” (Tabela 49). Assim, verifica-se que ainda há um grande caminho a percorrer
para chegar à digitalização por parte da maioria das micro e pequenas empresas nesta secção.

Tabela 49 Não possuir “Chão de Fábrica” vs dimensão

Não possuem "Chão
de Fábrica"

Micro

Pequena

Média

Grande

Total

Não

31,6

48,6

74,4

92,3

64,2

Sim

68,4
51,4
25,6
Fonte: Elaboração própria.

7,7

35,8

Para a maioria das empresas já existem algumas máquinas e sistemas que podem ser
controlados através de TI (48%), contudo não estão disponíveis M2M (56,1%) e nem existe
Interoperabilidade (54,5%) (Figura 22).
Na maioria das microempresas as 3 funcionalidades de infraestrutura de equipamentos em
estudo não estão disponíveis, isto é, 84,2% das microempresas não possuem máquinas e sistemas
que podem ser controlados por TI, 84,2% das microempresas não possuem M2M e 84,2% das
microempresas não possuem interoperabilidade. O mesmo acontece com a maioria das pequenas
empresas, onde 62,9% das pequenas empresas não têm disponíveis as máquinas e sistemas que
podem ser controlados por TI, 74,3% das pequenas empresas não têm disponíveis M2M e 68,6%
das pequenas empresas não têm interoperabilidade. Em 58,1% das médias empresas e 84,6% das
grandes empresas já há alguma disponibilidade no funcionamento de máquinas e sistemas que
podem ser controlados através de TI. Em 53,3% das médias empresas e em 69,2% das grandes
empresas já há alguma disponibilidade no funcionamento das M2M. Não há interoperabilidade em
51,2% das médias empresas, mas já está disponível a interoperabilidade em alguns equipamentos
em 80,8% das grandes empresas (Anexo J1).
Nota-se que a maioria das grandes empresas apostam mais nas funcionalidades de
infraestrutura do que as médias empresas. Contudo, a maioria das micro e pequenas empresas
ainda não apostam nestas funcionalidades. De um modo geral, há pouca aposta nas
funcionalidades da infraestrutura de equipamentos i4.0.
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Figura 22 Avaliação das Funcionalidades da infraestrutura de equipamentos
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Máquinas e sistemas podem
ser controlados através de TI
Não disponível

M2M: Comunicações
Máquina para Máquina

Interoperabilidade: possível a
integração e colaboração com
outras máquinas/sistemas

Disponível para alguns equipamentos

Totalmente disponível

Fonte: Elaboração própria.

A maioria das empresas indica não ser relevante a adaptabilidade das funcionalidades
existentes na infraestrutura, nem nas M2M (51,2%) e nem na interoperabilidade (47,2%). Muito
poucas empresas já possuem elevada adaptabilidade (Figura 23).
Para a maioria das micro e pequenas empresas a adaptabilidade das funcionalidades
existentes na infraestrutura não são relevantes, nem nas M2M (com uma representatividade de
84,2% e 65,7%, respetivamente) e nem na interoperabilidade (com uma representatividade de
89,5% e 65,7%, respetivamente). Em 53,5% das médias empresas e em 53,8% das grandes empresas
a adaptabilidade das funcionalidades é considerada relevante e com capacidade de atualização nas
M2M. Em 55,8% das médias empresas e em 61,5% das grandes empresas a adaptabilidade das
funcionalidades é considerada relevante e com capacidade de atualização na interoperabilidade
(Anexo J2).
Figura 23 Avaliação da adaptabilidade das funcionalidades existentes na infraestrutura da
empresa
60,0
40,0
20,0
0,0
M2M: Comunicações Máquina para
Máquina

Interoperabilidade: possível a integração e
colaboração com outras
máquinas/sistemas

Não relevante
Relevante, mas não atualizável
Relevante e com capacidade de atualização
Fonte: Elaboração própria.
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Das empresas que apresentam “Chão de Fábrica” 21,1% das microempresas não recolhem
dados das máquinas e dos processos durante a produção. Contudo, 25,7% das pequenas empresas,
58,1% das médias empresas e 73,1% das grandes empresas já recolhem alguns dados das máquinas
e dos processos durante a produção. No geral, verifica-se que 43,1% das empresas já recolhem
alguns dados das máquinas e dos processos durante a produção (Figura 24).
Das microempresas que recolhem dados 10,5% das empresas indicam recolher
digitalmente em diversas áreas. Das pequenas empresas que recolhem dados, 17,1% das empresas
indicam que os dados relevantes são recolhidos digitalmente em pelo menos uma área. Das médias
empresas que recolhem dados, 20,9% das empresas fazem-no principalmente em modo manual,
20,9% das empresas indica que os dados relevantes são recolhidos digitalmente em pelo menos
uma área e 20,9% das empresas indica que todos os dados são recolhidos digitalmente em diversas
áreas. Das grandes empresas que recolhem dados verifica-se que 34,6% das empresas procede à
recolha de dados digitalmente em pelo menos uma área e mais 34,6% são recolhidos digitalmente
em diversas áreas. De um modo geral, independentemente da dimensão, das empresas que
recolhem dados, 19,5% indicam recolher os dados relevantes digitalmente em pelo menos uma
área (Anexo J3).
Das empresas que recolhem dados a maioria das microempresas fazem-no com a finalidade
de otimizar o processo logístico e o consumo de recursos, assim como para controlar (com a
representatividade de 10,5%, em cada finalidade). A maioria das pequenas, médias e grandes
empresas recolhem dados com a finalidade de garantir a gestão da qualidade (com a
representatividade de 28,6% 55,8% e 65,4%, respetivamente, em cada dimensão) e otimizar o
consumo de recursos (com a representatividade de 22,9%, 41,9% e 65,4%, respetivamente, em
cada dimensão). No geral, a principal finalidade para a recolha de dados por parte da maioria das
empresas é a gestão de qualidade (42,3%) (Anexo J4).

Figura 24 Empresas com recolha de dados da produção por dimensão
80
60
40
20
0
Não apresenta ‘Chão
de Fábrica’
Micro

Sim, todas
Pequena

Sim, algumas
Média

Grande

Não
Total

Fonte: Elaboração própria.
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Das empresas que apresentam “Chão de Fábrica” 15,8% das microempresas não utilizam
sistemas TI, 25,7% das pequenas já utilizam essencialmente o ERP e 20% das pequenas já utilizam
o CAD. Relativamente às médias e grandes empresas, 62,8% das médias e 92,3% das grandes
utilizam mais o sistema ERP. De um modo geral, o sistema que é utilizado maioritariamente pelas
empresas em estudo é o ERP (49,6%) (Tabela 50).
Os sistemas de software podem criar digitalização, e observando as grandes empresas a
maioria utiliza maioritariamente o ERP, MES, PPS e CAD, que servem assim para ajudar na adoção
de i4.0. Nas médias empresas são usadas maioritariamente as MES, ERP, PDA e CAD.
Dos sistemas que as empresas em estudo utilizam os que possuem maior interface com o
sistema central de armazenamento e tratamento de dados na maioria das microempresas são MES,
ERP, PDM e PPS (com 5,3% cada sistema) e são também os únicos. Na maioria das pequenas, médias
e grandes empresas é o ERP (com uma representatividade de 25,7%, 60,5% e 88,5%,
respetivamente, por dimensão). No geral, dos sistemas que as empresas em estudo utilizam, o
sistema que possui maior interface com o sistema central de armazenamento e tratamento de
dados é o ERP (48%) (Anexo J5).
Esta nova era (indústria 4.0) exige uma constante adaptação dos sistemas de software
para a gestão de negócios, que incluem módulos de apoio a áreas funcionais (Ramos et al., 2020).
Com os resultados obtidos verifica-se que a maioria das empresas já utilizam sistemas de TI e,
assim, já se estão a adaptar a esta nova realidade de maneira a poderem apoiar as áreas
funcionais de uma empresa.

Tabela 50 Sistemas e Tecnologias de Informação utilizados pelas empresas vs dimensão
Micro

Pequena

Média

Grande

Total

MES – Manufacturing Execution System

5,3

5,7

27,9

65,4

26,0

ERP – Enterprise Resource Planning

5,3

25,7

62,8

92,3

49,6

PLM – Product Lifecycle Management

0,0

2,9

7,0

19,2

7,3

PDM – Product Data Management

5,3

2,9

20,9

34,6

16,3

PPS – Production Planning System

5,3

17,1

25,6

61,5

27,6

PDA – Production Data Acquisition

0,0

5,7

27,9

53,8

22,8

MDC – Machine Data Collection

0,0

5,7

18,6

34,6

15,4

CAD – Computer-Aided Design

0,0

20,0

53,5

61,5

37,4

SCM – Supply Chain Management

0,0

2,9

11,6

26,9

10,6

Não utiliza

15,8

17,1

4,7

3,8

9,8

25,6

7,7

35,8

Não apresenta ‘Chão de Fábrica’*

68,4
51,4
Fonte: Elaboração própria.
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Cerca de 90% das microempresas, cerca de 83% das pequenas empresas e cerca de 51%
das médias empresas encontram-se no nível mínimo de maturidade e são recém-chegadas (nível
0) e, por isso, não apresentam competências de i4.0. O facto da maioria das micro e pequenas
empresas estarem no nível mínimo, pode dever-se ao facto da maioria das empresas destas
dimensões não possuírem “Chão de Fábrica”. Contudo, 53,8% das grandes empresas já apresentam
nível intermédio (nível 2), e por isso são aprendizes (Tabela 51).
Em todos os temas a maioria das microempresas e pequenas empresas possuem o nível de
maturidade mínimo. Na maioria das médias e grandes empresas já se nota algum caminho,
nomeadamente no tema “infraestrutura de equipamento” (nível 2- intermédio/aprendiz) e nos
“modelos digitais” nível 4 (especialista/líder). A maioria das médias empresas no tema “dados” e
“sistemas TI” possui nível 0 (sem competências de i4.0/ recém-chegados). A maioria das grandes
empresas já possuem nível 3 (experiente/líder) no tema “dados” e o nível máximo (nível 5- executor
de topo/ líder) no tema “Sistemas TI” (Tabela 52).
Tabela 51 Nível de maturidade FI por dimensão

0
1
2
3

Micro
Pequena
Média
89,5
82,9
51,2
5,3
2,9
18,6
5,3
14,3
23,3
0,0
0,0
7,0
Fonte: Elaboração própria.

Grande
38,5
7,7
53,8
0,0

Tabela 52 Nível de maturidade de cada tema FI por dimensão

Infraestrutura de equipamento

Modelos Digitais

Dados

Sistemas TI

Micro
Pequena
0
84,2
74,3
1
5,3
0,0
2
0,0
22,9
3
5,3
0,0
5
5,3
2,9
0
68,4
51,4
1
21,1
14,3
4
0,0
25,7
5
10,5
8,6
0
89,5
65,7
2
0,0
11,4
3
5,3
22,9
4
5,3
0,0
0
84,2
68,6
1
10,5
14,3
2
5,3
5,7
3
0,0
2,9
4
0,0
5,7
5
0,0
2,9
Fonte: Elaboração própria.

Média
41,9
16,3
34,9
7,0
0,0
25,6
11,6
58,1
4,7
37,2
30,2
18,6
14,0
34,9
16,3
16,3
14,0
7,0
11,6

Grande
38,5
3,8
57,7
0,0
0,0
7,7
0,0
73,1
19,2
7,7
19,2
50,0
23,1
11,5
3,8
26,9
11,5
15,4
30,8
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4.4.1 Análise de relações- FI
A associação entre a dimensão e as funcionalidades de infraestrutura, a dimensão e a
adaptabilidade das funcionalidades, a dimensão e a finalidade dos dados recolhidos, a dimensão e
os sistemas de TI e a dimensão e os sistemas de TI com interface é positiva e estatisticamente
significativa. Por outro lado, existe associação negativa e estatisticamente significativa entre a
dimensão e a recolha de dados e a dimensão e a forma de recolha (Tabela 53).

Tabela 53 Teste de correlação entre dimensão e algumas variáveis- FI

Funcionalidades de infraestrutura
Adaptabilidade das funcionalidades
Recolhe dados
Forma da recolha
Utilização dos dados recolhidos
Sistemas TI utilizados
Sistemas TI com interface

Coeficiente de Correlação
Sig. (2 extremidades)
Coeficiente de Correlação
Sig. (2 extremidades)
Coeficiente de Correlação
Sig. (2 extremidades)
Coeficiente de Correlação
Sig. (2 extremidades)
Coeficiente de Correlação
Sig. (2 extremidades)
Coeficiente de Correlação
Sig. (2 extremidades)
Coeficiente de Correlação
Sig. (2 extremidades)

Dimensão da empresa
,424**
<0,001
,404**
<0,001
-,296**
0,001
-,221*
0,014
,488**
<0,001
,637**
<0,001
,567**
<0,001

Fonte: Elaboração própria.
** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades); * A correlação é significativa no nível 0,05 (2
extremidades).

As relações entre as funcionalidades de infraestrutura e os sistemas de TI utilizados, entre
as funcionalidades de infraestrutura e os sistemas de TI com interface e as funcionalidades de
infraestrutura com o nível de maturidade possuem associação positiva e estatisticamente
significativa (Tabela 54).

Tabela 54 Teste de correlação entre funcionalidades de infraestrutura e algumas variáveis- FI

Funcionalidades
de
infraestrutura

Coeficiente de Correlação
Sig. (2 extremidades)

Sistemas TI
utilizados
,726**

Sistemas TI com
interface
,696**

Nível de
maturidade
,248**

<0,001

<0,001

0,006

Fonte: Elaboração própria.
** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).
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Nos testes por grupos existem diferenças significativas entre a dimensão e as
funcionalidades de infraestrutura (H(3)=22,121, p<0,001), entre a dimensão e a adaptabilidade das
funcionalidades (H(3)=20,956, p<0,001), entre a dimensão e a recolha de dados (H(3)=11,715,
p=0,008), a dimensão e as finalidades dos dados recolhidos (H(3)=29,237, p<0,001), a dimensão e
sistemas TI utilizados (H(3)=50,053, p<0,001) e entre a dimensão e os sistemas de TI com interface
(H(3)=39,499, p<0,001). Contudo, não há diferenças significativas entre a dimensão e a forma de
recolha de dados (H(3)=7,733, p=0,052).
As grandes empresas possuem mais funcionalidades de infraestrutura do que as pequenas
(Dunn-Bonferroni, p=0,001), do que as micro (Dunn-Bonferroni, p<0,001). As médias empresas
possuem mais funcionalidades de infraestrutura do que as micro (Dunn-Bonferroni, p=0,037).
As grandes empresas têm mais adaptabilidade das funcionalidades do que as pequenas
(Dunn-Bonferroni, p=0,013) e do que as micro (Dunn-Bonferroni, p<0,001). As médias empresas
têm mais adaptabilidade das funcionalidades do que as pequenas (Dunn-Bonferroni, p=0,039) e do
que as micro (Dunn-Bonferroni, p=0,004).
As grandes empresas recolhem mais dados do que as micro (Dunn-Bonferroni, p= 0,045) e
as médias recolhem mais do que as micro (Dunn-Bonferroni, p=0,043). As grandes empresas
recolhem os dados com mais finalidades do que as pequenas (Dunn-Bonferroni, p<0,001) e do que
as micro (Dunn-Bonferroni, p<0,001). As médias empresas recolhem os dados com mais finalidades
do que as micro (Dunn-Bonferroni, p=0,005).
As grandes empresas utilizam mais sistemas de TI do que as médias (Dunn-Bonferroni,
p=0,025), pequenas (Dunn-Bonferroni, p<0,001) e micro (Dunn-Bonferroni, p<0,001). As médias
empresas utilizam mais sistemas TI do que as pequenas (Dunn-Bonferroni, p=0,004) e micro (DunnBonferroni, p<0,001).
Para além disso, as grandes empresas possuem mais sistemas de TI com interface do que
as pequenas (Dunn-Bonferroni, p<0,001) e micro (Dunn-Bonferroni, p<0,001). As médias empresas
possuem mais sistemas TI com interface do que as pequenas (Dunn-Bonferroni, p=0,019) e micro
(Dunn-Bonferroni, p=0,002) (Tabela 55).
Tendo em conta a “mean rank”, à medida que a dimensão é maior existem mais
funcionalidades de infraestrutura, há mais adaptabilidade das funcionalidades, há mais
finalidades dos dados recolhidos, são utilizados mais sistemas de TI e há mais sistemas de TI com
interface (Anexo J6).
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Tabela 55 Testes por grupos entre dimensão e algumas variáveis- FI

Funcionalidades de
infraestrutura

Adaptabilidade das
funcionalidades

Recolha de dados

Forma da recolha

Utilização dos
dados recolhidos

Sistemas TI
utilizados

Sistemas TI com
interface

Dimensão

Média

Micro
Pequenas
Médias
Grandes
Micro
Pequenas
Médias

0,79
1,03
1,81
2,42
0,21
0,51
1,09

Desviopadrão
1,903
1,543
1,516
1,102
0,631
0,887
0,971

Grandes

1,23

0,863

Micro

2,95

1,682

Pequenas
Médias

2,49
1,70

1,652
1,423

Grandes

1,42

0,857

Micro
Pequenas
Médias

4,42
3,74
2,79

2,524
2,489
2,111

Grandes

2,77

1,275

Micro
Pequenas
Médias
Grandes

0,42
1,23
2,12
3,23

1,305
1,972
2,002
1,704

Micro

0,21

0,535

Pequenas

0,89

1,676

Médias

2,56

2,313

Grandes

4,50

2,302

Micro
Pequenas
Médias

0,21
0,74
1,93

0,535
1,442
2,005

Grandes

3,42

2,283

KruskalWallis (H)

p

Dunn-Bonferroni p

22,121

<0,001

Grande>pequena 0,001;
grande>micro <0,001;
média>micro 0,037

20,956

<0,001

Grande>pequena 0,013;
grande>micro <0,001;
média>pequena 0,039;
média>micro 0,004

11,715

0,008

Grande>micro 0,045;
média>micro 0,043

7,733

0,052

Não há diferenças

<0,001

Grande>pequena
<0,001; grande>micro
<0,001; média>micro
0,005

29,237

50,053

<0,001

39,499

<0,001

Grande>média 0,025;
grande>pequena <0,001;
grande>micro <0,001;
média>pequena 0,004;
média>micro <0,001
Grande>pequena
<0,001; grande>micro
<0,001; média>pequena
0,019; média>micro
0,002

Fonte: Elaboração própria.

Nos testes por grupos existem diferenças significativas entre as funcionalidades de
infraestrutura e os sistemas de TI utilizados (H(3)=71,189, p<0,001), entre as funcionalidades de
infraestrutura e os sistemas com interface (H(3)=64,572, p<0,001) e as funcionalidades de
infraestrutura e o nível de maturidade (H(3)=9,953, p=0,019).
As empresas com 3 infraestruturas disponíveis para alguns equipamentos ou totalmente
disponíveis utilizam mais sistemas de TI e sistemas com interface do que as que não têm disponíveis
essas funcionalidades (Dunn-Bonferroni, p<0,001, igual para as duas). As empresas que possuem 2
infraestruturas utilizam mais sistemas de TI e sistemas com interface do que as que não têm
disponível (Dunn-Bonferroni, p<0,001, igual para as duas). As empresas que têm uma infraestrutura
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utilizam mais sistemas de TI (Dunn-Bonferroni, p=0,018) e mais sistemas com interface do que as
que não têm (Dunn-Bonferroni, p=0,005).
As empresas que possuem 3 infraestruturas de equipamentos disponíveis para alguns
equipamentos ou totalmente disponíveis têm mais maturidade do que as não têm infraestruturas
disponíveis (Dunn-Bonferroni, p=0,036) (Tabela 56).
Tendo em conta a “mean rank” à medida que há mais funcionalidades de infraestrutura,
utilizam-se mais sistemas de TI (Anexo J7).

Tabela 56 Testes por grupos entre funcionalidades de infraestrutura e algumas variáveis- FI
Funcionalidades
de infraestrutura
Não disponível
Sistemas TI
utilizados

Sistemas TI
com
interface

Nível de
maturidade

0,29

Desviopadrão
0,916

1 infraestrutura

2,29

0,951

2 infraestruturas

3,54

1,761

3 infraestruturas

3,83

2,512

Não disponível

0,22

0,738

1 infraestrutura

2,00

1,000

2 infraestruturas

2,54

2,184

3 infraestruturas

2,98

2,198

Não disponível

0,80

1,026

1 infraestrutura

0,43

0,535

2 infraestruturas

0,85

0,987

3 infraestruturas

1,17

0,808

Média

KruskalWallis (H)

p

71,189

<0,001

64,572

<0,001

9,953

0,019

Dunn-Bonferroni p
3 infraestrutra> não
disponível<0,001; 2
infraestrutra> não
disponível <0,001; 1
infraestrutra> não
disponível 0,018;
3 infraestrutra> não
disponível<0,001; 2
infraestrutra> não
disponível <0,001; 1
infraestrutra> não
disponível 0,005;
3 infraestrutra> não
disponível 0,036

Fonte: Elaboração própria.
Legenda: 1 infraestrutura de equipamento disponível para alguns equipamentos ou totalmente disponível1 infraestrutura; 2 infraestruturas de equipamentos disponíveis para alguns equipamentos ou totalmente
disponíveis- 2 infraestruturas; 3 infraestruturas de equipamentos disponíveis para alguns equipamentos ou
totalmente disponíveis- 3 infraestruturas

4.4.2 Discussão de resultados- FI
Ao analisar os resultados obtidos verifica-se que, de um modo geral, a maioria das grandes
empresas já possui um nível intermédio (nível 2), mas ainda podem melhorar, nomeadamente no
tema “infraestrutura de equipamentos e dados”. A maioria das médias empresas ainda estão numa
fase inicial (nível 0), mas os temas que necessitam de mais atenção são os “dados” e “sistemas TI”.
A maioria das micro e pequenas empresas encontram-se no nível 0 e necessitam de especial
atenção em todos os temas, uma vez que se encontram no nível 0, isto pode estar relacionado com
o facto de a maioria delas não apresentar “Chão de Fábrica” e as que possuem não têm nenhuma
disponibilidade em equipamentos nas três funcionalidades da infraestrutura de equipamentos e a
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adaptabilidade das funcionalidades existentes na infraestrutura não era relevante. No geral, as
grandes empresas já estão num bom caminho, contudo as restantes dimensões ainda estão numa
fase inicial.
Nota-se que há associação positiva entre a variável dimensão e cada uma das outras
variáveis individualmente, à exceção da dimensão relacionada com a recolha de dados e a forma
de recolha de dados, individualmente, que possui associação negativa. A dimensão não possui
diferenças significativas por grupos com a forma de recolha de dados. Nas outras relações verificase que a dimensão relacionada com cada uma das variáveis individualmente possui diferenças
significativas por grupos. À medida que há mais adaptabilidade das funcionalidades há mais
finalidades dos dados recolhidos, são utilizados mais sistemas de TI e há mais sistemas de TI com
interface.
Ou seja, à medida que a dimensão é maior há tendência a que as outras variáveis
aumentem (vice-versa), à exceção da recolha de dados e a forma da recolha de dados que tendem
a diminuir à medida que a dimensão é maior (vice-versa). Todavia, quando analisadas as variáveis
por grupos existem diferenças significativas, à exceção da relação entre a dimensão e a forma de
recolha.
Entre as funcionalidades de infraestrutura e os sistemas de TI utilizados, os sistemas com
interface e o nível de maturidade há associação positiva. Ou seja, à medida que são mais as
funcionalidades de infraestrutura há tendência a utilizarem mais sistemas de TI, mais interface e é
maior o nível de maturidade (vice-versa). Quando comparadas estas variáveis por grupos, notou-se
que há diferenças significativas. Para além disso, à medida que há mais funcionalidades de
infraestrutura, utilizam-se mais sistemas de TI.

4.4.3 Recomendações- FI
As grandes empresas apesar de já estarem num bom caminho ainda podem melhorar,
nomeadamente no tema “infraestrutura de equipamentos” e “dados”, por isso recomenda-se que
tenham especial atenção a esses temas. As micro e pequenas empresas devem dar especial atenção
a todos os temas e as médias empresas devem dar especial atenção aos dados e sistemas de TI.
As micro, pequenas e médias empresas, como se encontram no nível mínimo de
maturidade devem conectar gradualmente a infraestrutura de equipamentos para sistemas de TI
de nível elevado. As grandes empresas como já estão num nível maior (nível 2) devem planear e
utilizar infraestruturas de equipamentos que estejam integrados de TI.
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4.5 Operações Inteligentes
A integração dos mundos físicos e digital na empresa e entre empresas na sua cadeia de
abastecimento são sem dúvida importantes na implementação das práticas de i4.0. Assim, nesta
secção é analisada a partilha de Informação, processos autónomos, segurança TI e Cloud.
A informação interna partilhada entre departamentos que está integrada no sistema
central é de vendas (52,6%) e serviços (47,4%) na maioria das microempresas, e de vendas (62,9%),
serviços (60%) e de compras (60%) na maioria das pequenas empresas. Em 83,7% das médias
empresas a informação partilhada internamente é de vendas e em 96,2% das grandes empresas é
de produção/ fabricação. No geral, a informação interna partilhada que possui maior percentagem
são as vendas (69,1%) (Figura 25). De um modo geral, as médias e grandes empresas são as que
mais partilham informação interna.

Figura 25 Informação interna, partilhada entre departamentos que está integrada no sistema central vs
dimensão

Nenhuma
TI
Serviços
Finanças/accounting
Vendas
Logística
Compras
Produção/Fabricação
Investigação & Desenvolvimento
0
Total

20
Grande

40
Média

60
Pequena

80

100

120

Micro

Fonte: Elaboração própria.

Não há nenhuma partilha de informação com exterior que esteja integrada no sistema
central em 57,9% das microempresas e em 48,8% das médias empresas. Em 37,1% das pequenas
empresas já houve partilha de informação principalmente nos serviços. Nas grandes empresas já
houve partilha de informação externa na produção/ fabricação (38,5%) e na logística (38,5%). No
geral, 39,8% das empresas não partilha informação com o exterior (Figura 26). Assim, as áreas onde
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é partilhada mais informação são as de produção/fabricação, compras, logística, vendas e
serviços.
Partilha-se menos informação exteriormente do que entre departamentos.

Figura 26 Informação partilhada com exterior, clientes e/ou fornecedores que está integrada no sistema
central vs dimensão
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Fonte: Elaboração própria.

A maioria das empresas, independentemente da dimensão, não possui experiência de
casos de controlo autónomo de produtos através da cadeia de produção (Figura 27).

Figura 27 Experiência de casos de controlo autónomo de produtos através da cadeia de produção vs
dimensão
80
60
40
20
0

Sim, através de Sim, mas só em Sim, mas só em
toda a empresa
áreas
teste e fase
selecionadas
piloto
Micro

Pequena

Média

Grande

Não

Total

Fonte: Elaboração própria.
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Independentemente da dimensão, na maioria das empresas não existem processos com
resposta autónoma, em tempo real, a mudanças nas condições de produção (Figura 28).

Figura 28 Processos de produção que conseguem responder autonomamente, em tempo real, a mudanças
nas condições de produção vs dimensão
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Sim,
Sim, mas só em Sim, mas só em
transversalmente
áreas
teste e fase
selecionadas
piloto
Micro

Pequena

Média

Grande

Não

Total

Fonte: Elaboração própria.

Em 63,2% das microempresas e 65,7% das pequenas empresas não possuem departamento
de TI interno, contudo em 60,5% das médias e em 84,6% das grandes empresas existe
departamento de TI central. No geral, 50,4% das empresas possuem departamento de TI central
(Figura 29).

Figura 29 Organização da área das Tecnologias de Informação (TI) na empresa vs dimensão
100
80
60
40
20

0
Não existe
Existe departamento
Existem
Existem especialistas
departamento TI
de TI central
departamentos
em TI alocados a
interno
locais de TI em cada
cada área
área operacional
operacional
Micro

Pequena

Média

Grande

Total

Fonte: Elaboração própria.

As soluções de segurança TI onde 47,4% das microempresas implementaram mais soluções
é na segurança dos dados através de serviços em nuvem. Em 80% das pequenas, em 79,1% das

118

médias e em 88,5% das grandes empresas há mais soluções implementadas na segurança no
armazenamento interno de dados. De um modo geral, as soluções de segurança TI onde 74,8% das
empresas implementam mais soluções é na segurança no armazenamento interno de dados (Tabela
57).
Tabela 57 Estado das soluções de segurança TI vs dimensão
Micro
Pequena Média Grande Total
0
31,6
14,3
4,7
0,0
10,6
1
15,8
2,9
2,3
3,8
4,9
Segurança no armazenamento
interno de dados
10
15,8
2,9
14,0
7,7
9,8
100
36,8
80,0
79,1
88,5
74,8
0
31,6
25,7
25,6
30,8
27,6
1
5,3
11,4
14,0
11,5
11,4
Segurança dos dados através de
serviços em nuvem
10
15,8
8,6
14,0
23,1
14,6
100
47,4
54,3
46,5
34,6
46,3
0
42,1
28,6
7,0
3,8
17,9
1
10,5
5,7
11,6
7,7
8,9
Segurança das comunicações para
troca interna de dados
10
15,8
8,6
16,3
19,2
14,6
100
31,6
57,1
65,1
69,2
58,5
0
42,1
40,0
27,9
11,5
30,1
Segurança das comunicações para
1
21,1
14,3
14,0
7,7
13,8
troca de dados com parceiros de
10
26,3
8,6
9,3
19,2
13,8
negócio
100
10,5
37,1
48,8
61,5
42,3
Fonte: Elaboração própria.
Legenda: Solução não planeada -0; Solução planeada -1; Solução em desenvolvimento- 10; Solução
implementada - 100

Em 73,7% das microempresas são utilizados os serviços na nuvem para a armazenagem de
dados. Em 57,1% das pequenas empresas são utilizados no software baseado em nuvem e em
57,1% das pequenas empresas na armazenagem de dados. Em 60,5% das médias empresas são
utilizados para armazenagem de dados. Em 50% das grandes empresas são utilizados no software
baseado em nuvem. De um modo geral, é na armazenagem de dados que a maioria das empresas
utiliza serviços na nuvem (58,5%) (Tabela 58).
Assim, algumas das empresas já implementaram segurança dos dados através de serviços
em nuvem com o objetivo de essencialmente armazenarem dados.
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Tabela 58 Utilização de serviços na nuvem por dimensão
Micro
Pequena
Média
26,3
34,3
41,9
Software baseado em nuvem
15,8
8,6
20,9
57,9
57,1
37,2
36,8
51,4
60,5
Para análise de dados
26,3
20,0
20,9
36,8
28,6
18,6
5,3
28,6
20,9
Para armazenagem de dados
21,1
14,3
18,6
73,7
57,1
60,5
Fonte: Elaboração própria.
Legenda: Não- 1; Não, mas estamos a planear – 10; Sim - 100
1
10
100
1
10
100
1
10
100

Grande
38,5
11,5
50,0
57,7
19,2
23,1
34,6
19,2
46,2

Total
36,6
14,6
48,8
53,7
21,1
25,2
23,6
17,9
58,5

Cerca de 54% das pequenas, cerca de 49% das médias e 50% das grandes empresas
possuem nível 3 (experiente/líder) o que significa que estas dimensões já possuem algum caminho
para a implementação de i4.0 nesta secção. Cerca de 31,6% das microempresas possui nível 1
(iniciado/recém-chegado) (Tabela 59).
No tema “partilha de informação” a maioria das microempresas ainda estão
iniciadas/recém-chegadas (nível 1), a maioria das pequenas e médias empresas são
experientes/líderes (nível 3) e das grandes já são especialistas/líderes (nível 4).
No tema “processos autónomos” a maioria das empresas, independentemente da
dimensão, são experientes/líderes (nível 3). No tema “segurança TI” as microempresas e grandes
empresas são experientes/líderes (nível 3). A maioria das pequenas estão divididas entre o nível
experiente/líder (nível 3) e o nível máximo (nível 5), e a maioria das médias empresas estão no nível
máximo executor de topo/líder.
Relativamente ao tema “Cloud” a maioria das empresas possui nível máximo (nível 5),
contudo a maioria das grandes empresas estão divididas entre o nível 5 e 2 (Tabela 60).

Tabela 59 Nível de maturidade OI por dimensão

0
1
2
3
4
5

Micro
Pequena
Média
26,3
11,4
2,3
31,6
11,4
7,0
5,3
17,1
37,2
26,3
54,3
48,8
10,5
0,0
4,7
0,0
5,7
0,0
Fonte: Elaboração própria.

Grande
0,0
0,0
38,5
50,0
11,5
0,0

120

Tabela 60 Nível de maturidade de cada tema OI por dimensão

Partilha de Informação

Processos autónomos

Segurança TI

Cloud

Micro
Pequena
1
42,1
17,1
3
21,1
48,6
4
36,8
25,7
5
0,0
8,6
3
84,2
82,9
4
10,5
2,9
5
5,3
14,3
0
26,3
11,4
1
5,3
0,0
2
10,5
8,6
3
36,8
37,1
4
10,5
5,7
5
10,5
37,1
2
10,5
22,9
3
15,8
5,7
4
15,8
25,7
5
57,9
45,7
Fonte: Elaboração própria.

Média
9,3
55,8
32,6
2,3
81,4
4,7
14,0
2,3
0,0
16,3
25,6
25,6
30,2
32,6
7,0
23,3
37,2

Grande
0,0
46,2
53,8
0,0
73,1
15,4
11,5
0,0
0,0
7,7
34,6
30,8
26,9
34,6
3,8
26,9
34,6

4.5.1 Análise de relações- OI
A associação entre a dimensão da empresa e a informação partilhada internamente, a
dimensão e as tecnologias da informação e o estado das soluções de segurança TI é positiva e
estatisticamente significativa. Por outro lado, entre a variável dimensão e a informação partilhada
externamente, a dimensão e os casos de controlo autónomo, a dimensão e os processos de
produção autónomos apesar de existir associação positiva, não é estatisticamente significativa. A
dimensão e os serviços de nuvem utilizados possuem associação negativa e não é estatisticamente
significativa (Tabela 61).
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Tabela 61 Teste de correlação entre a dimensão e algumas variáveis- OI
Dimensão da empresa
Inf. partilhada internamente
Inf. partilhada externamente
Casos de controlo autónomo
Processos de produção autónomos
Tecnologias da Informação
Estado das soluções de segurança TI
Serviços de nuvem utilizados

,276**
0,002
0,023
0,803
0,121
0,181
0,067
0,460
,382**
<0,001
,187*
0,038
-0,142
0,117

Coeficiente de Correlação
Sig. (2 extremidades)
Coeficiente de Correlação
Sig. (2 extremidades)
Coeficiente de Correlação
Sig. (2 extremidades)
Coeficiente de Correlação
Sig. (2 extremidades)
Coeficiente de Correlação
Sig. (2 extremidades)
Coeficiente de Correlação
Sig. (2 extremidades)
Coeficiente de Correlação
Sig. (2 extremidades)

Fonte: Elaboração própria.
** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). * A correlação é significativa no nível 0,05 (2
extremidades).

A associação entre os processos de produção autónomos e os casos de controlo autónomo,
as tecnologias da informação, serviços de nuvem utilizados e nível de maturidade, individualmente,
é positiva e estatisticamente significativa (Tabela 62).

Tabela 62 Teste de correlação entre processos de produção autónomos e algumas variáveis- OI

Processos de
produção
autónomos

Coeficiente de Correlação
Sig. (2 extremidades)

Casos de
controlo
autónomo
,540**

Tecnologias
da
Informação
,311**

Serviços de
nuvem
utilizados
,207*

<0,001

<0,001

0,021

Nível de
maturidade
,399**
<0,001

Fonte: Elaboração própria.
** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). * A correlação é significativa no nível 0,05 (2
extremidades).

Na relação entre a dimensão e a informação partilhada internamente verifica-se que há
homogeneidade de variâncias (p=0,138) (Anexo k1) e há diferenças em pelo menos dois grupos
(Z(3)=5,326, p=0,002). As grandes (Dunn-Bonferroni, p= 0,004) e médias (Dunn-Bonferroni, p=0,002)
empresas partilham significativamente mais informação internamente do que as microempresas.
Nota-se que existem diferenças significativas entre a dimensão e as tecnologias da
informação (H(3)=22,078, p<0,001), onde as grandes empresas possuem melhor organização das TI
do que as médias (Dunn-Bonferroni, p= 0,031), do que as pequenas (Dunn-Bonferroni, p<0,001) e
do que as micro (Dunn-Bonferroni, p=0,005).
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Entre a dimensão e a informação partilhada externamente (H(3)=2,758, p=0,430), a
dimensão e os casos de controlo autónomo (H(3)= 1,804, p=0,614), a dimensão e os processos de
produção autónomos (H(3)= 1,982, p=0,576), a dimensão e o estado das soluções de segurança TI
(H(3)=4,404, p=0,221) e a dimensão e os serviços de nuvem utilizados (H(3)= 3,050, p=0,384), não
existem diferenças significativas (Tabela 63).

Tabela 63 Testes por grupos entre dimensão e algumas variáveis- OI

Informação
partilhada
internamente
Informação
partilhada
externamente
Casos de
controlo
autónomo
Processos de
produção
autónomos

Tecnologias da
Informação

Estado das
soluções de
segurança TI

Serviços de
nuvem utilizados

Dimensão

Média

Micro
Pequenas
Médias
Grandes
Micro
Pequenas
Médias
Grandes
Micro
Pequenas
Médias
Grandes
Micro
Pequenas
Médias
Grandes
Micro
Pequenas
Médias

2,58
4,06
4,72
4,81
1,63
1,83
1,42
1,73
0,47
0,51
0,60
0,65
0,21
0,63
0,49
0,50
0,68
0,43
0,67

Desviopadrão
2,411
2,326
1,992
1,789
2,216
1,932
1,855
1,458
1,020
0,951
0,877
0,846
0,535
1,031
0,827
0,812
1,108
0,698
0,606

Grandes

1,12

0,516

Micro
Pequenas
Médias
Grandes
Micro
Pequenas
Médias
Grandes

4,53
5,49
6,28
6,77
1,68
1,43
1,16
1,19

3,518
2,832
1,980
1,394
1,250
1,170
1,153
1,201

ANOVA
(Z)

KruskalWallis (H)

p

DunnBonferroni p

0,002

Grandes>
micro 0,004;
Médias> micro
0,002)

2,758

0,430

Não há
diferenças

1,804

0,614

Não há
diferenças

1,982

0,576

Não há
diferenças

22,078

<0,001

Grande>média
0,031;
grandes>
pequenas <
0,001;
grande>micro
0,005

4,404

0,221

Não há
diferenças

3,050

0,384

Não há
diferenças

5,326

Fonte: Elaboração própria.

Nos testes de grupos há diferenças significativas entre os processos de produção
autónomos e as variáveis como os casos de controlo autónomo (H(3)=36,580, p<0,001), as
tecnologias da informação (H(3)=15,274, p=0,002), os serviços de nuvem utilizados (H(3)=8,199,
p=0,042) e o nível de maturidade (H(3)=25,207 p<0,001).
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As empresas que têm transversalmente processos de produção autónomos têm mais casos
de controlo autónomo e nível de maturidade do que as que não têm (Dunn-Bonferroni, p=0,018;
Dunn-Bonferroni, p=0,042, respetivamente). As empresas que só têm processos de produção
autónomos em áreas selecionadas têm mais casos de controlo autónomo e maior nível de
maturidade do que as que não têm (Dunn-Bonferroni, p<0,001; Dunn-Bonferroni, p=0,018,
respetivamente). As empresas que têm processos de produção autónomos, mas só em teste e fase
piloto têm mais casos de controlo autónomo, mais tecnologias da informação e maior nível de
maturidade do que as que não têm (Dunn-Bonferroni, p=0,030; Dunn-Bonferroni, p=0,010; DunnBonferroni, p=0,002, respetivamente) (Tabela 64).
Tendo em conta a “mean rank” à medida que os processos de produção autónomos são
mais, há mais casos de controlo autónomo (Anexo k2).

Tabela 64 Testes por grupos entre processos de produção autónomos e algumas variáveis- OI

Casos de
controlo
autónomo

Tecnologias
da
Informação

Serviços de
nuvem
utilizados

Nível de
maturidade

Processos de produção
autónomos
Não
Sim, mas só em teste e
fase piloto
Sim, mas só em áreas
selecionadas
Sim, transversalmente
Não
Sim, mas só em teste e
fase piloto
Sim, mas só em áreas
selecionadas
Sim, transversalmente
Não
Sim, mas só em teste e
fase piloto
Sim, mas só em áreas
selecionadas
Sim, transversalmente
Não
Sim, mas só em teste e
fase piloto
Sim, mas só em áreas
selecionadas
Sim, transversalmente

0,29

Desviopadrão
0,691

1,00

0,756

Média

1,35

1,027

2,50
0,57

0,707
0,704

1,50

0,926

0,91

0,668

1,00
1,17

0,000
1,114

2,00

1,309

1,57

1,273

3,00
0,68

0,000
0,747

2,13

1,126

1,30

0,926

3,00

0,000

KruskalWallis (H)

p

Dunn-Bonferroni p

36,580

<0,001

3> 0 0,018; 2>0 <0,001;
1>0 0,030

15,274

0,002

1>0 0,010;

8,199

0,042

*Há diferenças
significativas.

25,207

<0,001

3>0 0,042; 2>0 0,018;
1>0 0,002

Fonte: Elaboração própria.
Legenda 1: Não-0; Sim, mas só em teste e fase piloto-1; Sim, mas só em áreas selecionadas-2; Sim,
trasnversalmente-3
Legenda 2: *Há diferenças significativas, contudo como p=0,042 é muito próximo do α=0,05, não se
identificam nas comparações múltiplas diferenças significativas entre grupos.
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4.5.2 Discussão de resultados- OI
Nesta secção a maioria das pequenas, médias e grandes empresas possuem nível 3 o que
significa que a maioria das empresas já possuem um bom caminho para a i4.0. Contudo, as
microempresas ainda estão no nível inicial (nível 1) e por isso ainda têm um maior caminho a
percorrer para a i4.0.
De um modo geral, a maioria das pequenas, médias e grandes empresas em todos os temas
possuem um bom caminho para atingir o nível máximo, contudo a maioria das pequenas empresas
não possuem processos autónomos e nem possuem departamento de TI e maioria das médias e
grandes empresas não possuem processos autónomos, pelo que será aqui que terão de melhorar.
A maioria das microempresas podem melhorar na partilha de informação, pois é nesse
tema que possuem menor nível devido ao facto de serem as que partilham menos e pouca ou
nenhuma informação interna e externa. Ainda que nas outras dimensões já se encontrem com
melhor nível a maioria delas não possuem processos autónomos e nem possuem departamento de
serviço interno.
Existe associação positiva entre a dimensão e informação partilhada internamente e
externamente, os casos de controlo autónomo, os processos de produção autónomos, as
tecnologias da Informação e o estado das soluções de segurança TI. O que significa que à medida
que a dimensão é maior as outras variáveis também tendem a ser maiores (vice-versa). Mas só há
diferenças significativas por grupos entre a dimensão e a informação partilhada internamente e as
tecnologias da informação.
Entre os processos de produção autónomos e os casos de controlo autónomo, as
tecnologias da informação, os serviços de nuvem utilizados e o nível de maturidade a associação é
positiva, o que significa que à medida que os processos de produção são melhores as outras
variáveis tendem a ser maiores (vice-versa). Para além disso, há diferenças significativas por grupos
entre os processos de produção autónomos e as restantes variáveis. À medida que os processos de
produção autónomos são mais, há mais casos de controlo autónomo.

4.5.3 Recomendações- OI
As microempresas devem partilhar mais informação interna e externa, incluir mais
processos de controlo autónomos e departamento de serviço interno. Ou seja, devem planear as
etapas iniciais para a partilha de informações internamente e externamente integradas ao sistema.
As pequenas empresas também devem incluir mais processos de controlo autónomo e
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departamento de serviço interno. As médias e grandes empresas devem incluir processos de
controlo autónomo. Isto é, devem usar peças de trabalho autónomas e processos autónomos.

4.6 Produtos Inteligentes
Esta secção permite perceber quais os produtos equipados com funcionalidades baseadas
em TIC, se os dados são recolhidos e se são analisados, em caso de análise de dados qual o objetivo.
Nesta secção é importante referir que as empresas que não possuem processos de
produção ou qualquer tipo de infraestrutura operacional que inclua hardware (Não possuir “Chão
de Fábrica”) não responderam a esta secção. Cerca de 63% das microempresas e 60% das pequenas
empresas não possuem “Chão de Fábrica”. Cerca de 72% das médias e 81% das grandes empresas
possuem “Chão de Fábrica”. De um modo geral, cerca de 59% das empresas indica possuir “Chão
de Fábrica” (Tabela 65).
As empresas que possuem “Chão de Fábrica” podem ter um maior controlo,
transparência, vigilância, eficiência no processo de produção (Galati e Bigliardi, 2019).

Tabela 65 Não possuir “Chão de Fábrica” vs dimensão

Não possui “Chão de
Fábrica”

Micro

Pequena

Média

Grande

Total

Não

36,8

40,0

72,1

80,8

59,3

Sim

63,2

60,0

27,9

19,2

40,7

Fábrica”

a maioria

Fonte: Elaboração própria.

Das empresas

que

possuem

“Chão

de

das empresas,

independentemente da dimensão, não apresentam funcionalidades de TIC. Para além disso, as
empresas com produtos equipados com funcionalidades baseadas em TIC são ainda muito poucas
(Tabela 66).
Das empresas que têm “Chão de Fábrica” e funcionalidades TIC apenas 15,8% das
microempresas recolhem dados na fase de utilização e são analisados. Apenas 5,7% das pequenas
empresas, 20,9% das médias empresas e 11,5% das grandes empresas recolhem dados na fase de
utilização e são analisados. No total apenas 13,8% das empresas recolhem e analisam os dados na
fase de utilização (Anexo L1). A recolha e análise de dados na fase de utilização é ainda muito
pequena.
Para a maioria das microempresas que apresentam “Chão de Fábrica” e têm
funcionalidades de TIC a finalidade da análise de dados é essencialmente para o desenvolvimento
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de produto (10,5%) e apoio ao serviço de vendas (10,5%). Para a maioria das pequenas empresas é
o desenvolvimento do produto (5,7%), apoio ao serviço de vendas (5,7%) e o serviço pós-venda
(5,7%). Para 11,6% das médias empresas é o desenvolvimento do produto e para a 7,7% das grandes
empresas a finalidade principal é a análise do comportamento dos utilizadores. De um modo geral,
a principal finalidade é o desenvolvimento de produto (8,1%) (Anexo L2).

Tabela 66 Produtos equipados com funcionalidades baseadas em TIC por dimensão
Micro
Pequena
Produtos com memória
5,3
5,7
Auto-informativos
10,5
8,6
Integração
5,3
5,7
Localização
5,3
5,7
Serviços de apoio
10,5
5,7
Monitorização
5,3
14,3
Informação do objeto
5,3
2,9
TI
5,3
11,4
Identificação automática
5,3
8,6
Não temos nenhuma funcionalidade TIC
21,1
25,7
Não apresenta “Chão de Fábrica”
63,2
60,0
Fonte: Elaboração própria.

Média
7,0
4,7
7,0
4,7
2,3
16,3
11,6
14,0
9,3
41,9
27,9

Grande
15,4
15,4
15,4
11,5
7,7
19,2
15,4
11,5
11,5
34,6
19,2

Total
8,1
8,9
8,1
6,5
5,7
14,6
8,9
11,4
8,9
32,5
40,7

A maioria das empresas, independentemente do tamanho, não apresentam competências
de i4.0 (recém-chegadas), pois estão no nível mínimo de maturidade (nível 0) (Tabela 67).
Nos temas em análise, independentemente da dimensão, a maioria das empresas estão no
nível mínimo de maturidade nos dois temas, “funcionalidades TIC” e “Análise de dados”, com
percentagens elevadas (Tabela 68).

Tabela 67 Nível de maturidade PI por dimensão

0
1
2
4
5

Micro
Pequena
Média
84,2
85,7
69,8
10,5
5,7
14,0
0,0
2,9
7,0
0,0
0,0
7,0
5,3
5,7
2,3
Fonte: Elaboração própria.

Grande
53,8
30,8
7,7
0,0
7,7
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Tabela 68 Nível de maturidade de cada tema PI por dimensão

0
1
3
4
5
0
1
2
5

Funcionalidades TIC

Análise de Dados

Micro
Pequena
84,2
85,7
10,5
0,0
0,0
0,0
0,0
5,7
5,3
8,6
84,2
85,7
0,0
5,7
0,0
2,9
15,8
5,7
Fonte: Elaboração própria.

Média
69,8
14,0
2,3
7,0
7,0
69,8
2,3
7,0
20,9

Grande
53,8
15,4
7,7
3,8
19,2
53,8
23,1
11,5
11,5

4.6.1 Análise de relações- PI
A associação entre a dimensão e os produtos com TIC e com a finalidade da análise de
dados é positiva, mas apenas entre a dimensão e os produtos com TIC é estatisticamente
significativa. Por outro lado, entre a dimensão e a análise de dados existe associação negativa, mas
estatisticamente significativa (Tabela 69).

Tabela 69 Teste de correlação entre dimensão e algumas variáveis- PI

Dimensão
da empresa

Coeficiente de
Correlação
Sig. (2 extremidades)

Produtos com TIC

Analisa os dados

Finalidade da análise de dados

,244**

-,384**

0,036

0,006

<0,001

0,692

Fonte: Elaboração própria.
** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).

A associação entre a análise de dados e o nível de maturidade é positiva e é
estatisticamente significativa (Tabela 70).

Tabela 70 Teste de correlação entre analisa os dados e algumas variáveis- PI

Analisa os dados

Coeficiente de Correlação
Sig. (2 extremidades)

Nível de maturidade
0,224*
0,013

Fonte: Elaboração própria.
* A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).

Nos testes por grupos há diferenças significativas entre a dimensão e os produtos com TIC
(H(3)=7,916 p=0,048) e a dimensão e a análise de dados (H(3)=18,670 p>0,001).
As grandes empresas analisam mais dados do que as pequenas (Dunn-Bonferroni, p=0,002)
e do que as micro (Dunn-Bonferroni, p=0,004).
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Não há diferenças significativas entre a dimensão e a finalidade da análise de dados
(H(3)=3,521 p=0,318) (Tabela 71).
Tendo em conta a “mean rank” à medida que a dimensão das empresas é maior as
empresas têm mais produtos com TIC (Anexo L3).
Tabela 71 Testes por grupos entre dimensão e algumas variáveis- PI
Média

Desviopadrão

Micro

0,58

2,063

Pequenas
Médias
Grandes
Micro
Pequenas
Médias
Grandes
Micro
Pequenas
Médias
Grandes

0,69
0,77
1,23
4,32
4,17
3,56
2,69
0,37
0,23
0,40
0,19

1,859
1,541
1,681
1,108
1,424
1,402
1,955
1,012
0,973
0,849
0,634

Dimensão

Produtos com
TIC

Analisa os
dados

Finalidade da
análise de
dados

KruskalWallis (H)

p

Dunn-Bonferroni p

7,916

0,048

*Há diferenças significativas.

18,670

<0,001

Grande>pequena 0,002;
grande>micro 0,004

3,521

0,318

Não há diferenças

Fonte: Elaboração própria.
Legenda: *Há diferenças significativas, contudo como p=0,048 é muito próximo do α=0,05, não se
identificam nas comparações múltiplas diferenças significativas entre grupos.

Nos testes por grupos existem diferenças significativas entre analisa os dados e o nível de
maturidade (H(4)=30,162, p<0,001). Quem não possui “Chão de Fábrica” (Dunn-Bonferroni,
p=0,003) e não possui TIC (Dunn-Bonferroni, p<0,001), que foram os que não responderam às
perguntas têm claramente menor nível de maturidade do quem analisa os dados (Tabela 72).

Tabela 72 Testes por grupos entre analisa os dados e algumas variáveis- PI
Analisa os dados

Nível de
maturidade

Não possuímos "Chão de
Fábrica"
Não possuímos TIC
Não. Não recolhemos
dados na fase de
utilização
Não. Recolhemos dados,
mas não os analisamos
nem utilizamos
Sim

Média

Desviopadrão

0,94

0,998

0,45

0,552

0,78

0,441

1,29

0,488

1,94

0,966

KruskalWallis (H)

30,162

p

Dunn-Bonferroni
p

<0,001

sim >Não
possuímos "Chão
de Fábrica" 0,003;
Sim> Não
possuímos TIC
<0,001

Fonte: Elaboração própria.
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4.6.2 Discussão de resultados- PI
A maioria das empresas estão no nível mínimo na secção PI, independentemente da
dimensão e do tema. Nas micro e pequenas empresas, isto deve-se ao facto de existir uma grande
percentagem de empresas que não apresentam “Chão de Fábrica” e nem produtos equipados com
TIC. Apesar das médias e grandes empresas já apresentarem “Chão de Fábrica” a maioria não tem
nenhuma funcionalidade TIC.
A associação entre a dimensão e os produtos TIC e a finalidade da análise de dados tem
associação positiva, ou seja, à medida que são utilizados mais produtos TIC há tendência a haver
mais finalidades (vice-versa). Contudo, quando comparadas por grupos não há diferenças
significativas entre a dimensão e a finalidade da análise de dados, mas há diferenças significativas
entre a dimensão e os produtos TIC.
A análise de dados e o nível de maturidade possuem associação positiva o que significa que
à medida que o nível de maturidade é maior há tendência a haver mais análise de dados (viceversa). Há diferenças significativas entre estas variáveis quando comparadas por grupos. Quem
analisa dados tem maior nível de maturidade do que quem nem sequer tem “Chão de Fábrica” e
funcionalidades TIC, como seria de esperar.

4.6.3 Recomendações- PI
Recomenda-se especial atenção aos dois temas, “funcionalidades TIC” e “análise de dados”.
É importante analisar o potencial que as funcionalidades complementares de TIC podem ter.

4.7 Serviços Baseados em Dados
Nesta secção tem-se como finalidade alinhar os futuros modelos do negócio e melhorar o
benefício para o cliente. Esta dimensão permite perceber se os dados de processo recolhidos na
fase de produção e de utilização permitem novos serviços, verificar a importância dos serviços
baseados em dados nas receitas das empresas e o nível de utilização dos dados recolhidos.
Cerca de 63% das empresas indica que os dados do processo recolhidos nas fases de
produção e utilização não permitem novos serviços. Esta resposta é maioritariamente obtida em
todas as dimensões (Figura 30).
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Figura 30 Integração de dados com vista à promoção de novos serviços vs dimensão
100
80
60

40
20
0
Sim, e estamos
integrados com os
nossos clientes

Micro

Sim, mas sem integração
com os nossos clientes

Pequena

Média

Grande

Não

Total

Fonte: Elaboração própria.

Nas microempresas 36,8% das empresas indicam que os serviços baseados em dados não
têm qualquer contribuição nas receitas e 36,8% indicam que a contribuição era superior a 10%.
Para 54,3% das pequenas, 51,2% das médias e 65,4% das grandes empresas a contribuição nas
receitas não é nenhuma. No geral, os serviços baseados em dados não são importantes nas receitas
de 52,8% das empresas em estudo, uma vez que não alteram as receitas (Tabela 73).

Tabela 73 Relevância dos serviços baseados em dados nas receitas da empresa vs dimensão
Micro
Pequena
Nenhuma
36,8
54,3
Contribuem em menos de 1%
15,8
14,3
Contribuem em menos de 2.5%
0,0
8,6
Contribuem em menos de 7.5%
5,3
2,9
Contribuição mais significativa, inferior a 10%
5,3
2,9
Contribuição importante, superior a 10%
36,8
17,1
Fonte: Elaboração própria.

Média
51,2
14,0
4,7
2,3
14,0
14,0

Grande
65,4
15,4
7,7
0,0
3,8
7,7

Total
52,8
14,6
5,7
2,4
7,3
17,1

Em 36,8% das microempresas, em 34,9% das médias e em 46,2% das grandes empresas os
dados recolhidos não são utilizados. Todavia, em 34,3% das pequenas empresas 0-20% dos dados
recolhidos são utilizados, ainda que em 31,4% delas também não sejam utilizados os dados
recolhidos. No geral, os dados recolhidos em 36,6% das empresas em estudo não são utilizados
(Figura 31).
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Figura 31 Nível de utilização dos dados recolhidos vs dimensão

Mais de 50% dos dados recolhidos são
utilizados

20-50% dos dados recolhidos são utilizados

0-20% dos dados recolhidos são utilizados

Dados não utilizados

0
Total

Grande

5
Média

10

15

20

25

Pequena

30

35

40

45

50

Micro

Fonte: Elaboração própria.

A maioria das empresas independentemente da dimensão estão no nível mínimo de
maturidade e são recém-chegadas (Nível 0), o que significa a maioria das empresas não apresentam
competências de i4.0 nesta secção (Tabela 74).
O nível de maturidade nos temas “SBD” e “fonte da receita” é o nível mínimo (nível 0) para
a maioria das empresas, independentemente da dimensão. Contudo, no “nível de utilização” a
maioria das empresas, independentemente da dimensão, já são consideradas iniciadas (nível 1)
(Tabela 75).

Tabela 74 Nível de maturidade SBD por dimensão

0
1
2
3
4
5

Micro
Pequena
Média
63,2
71,4
69,8
5,3
5,7
4,7
0,0
8,6
4,7
5,3
2,9
16,3
15,8
2,9
2,3
10,5
8,6
2,3
Fonte: Elaboração própria.

Grande
88,5
11,5
0,0
0,0
0,0
0,0
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Tabela 75 Nível de maturidade de cada tema SBD por dimensão

Serviços Baseados em Dados

Fonte de Receita

Nível de Utilização

Micro
0
52,6
3
15,8
5
31,6
0
36,8
1
15,8
2
0,0
3
5,3
4
5,3
5
36,8
1
36,8
2
15,8
4
26,3
5
21,1
Fonte: Elaboração própria.

Pequena
65,7
17,1
17,1
54,3
14,3
8,6
2,9
2,9
17,1
31,4
34,3
11,4
22,9

Média
58,1
34,9
7,0
51,2
14,0
4,7
2,3
14,0
14,0
34,9
27,9
14,0
23,3

Grande
76,9
15,4
7,7
65,4
15,4
7,7
0,0
3,8
7,7
46,2
30,8
11,5
11,5

4.7.1 Análise de relações- SBD
A associação entre a dimensão e os dados recolhidos que permitirem novos serviços, entre
a dimensão e a importância dos SBD nas receitas e a dimensão e o nível de utilização dos dados
recolhidos é negativa e não é estatisticamente significativa (Tabela 76).

Tabela 76 Teste de correlação entre dimensão e algumas variáveis- SBD

Dimensão
da empresa

Coeficiente de
Correlação
Sig. (2 extremidades)

Dados recolhidos
permitem novos serviços

Importância SBD
nas receitas

Nível de utilização dos
dados recolhidos

-0,151

-0,177

-0,108

0,096

0,050

0,232

Fonte: Elaboração própria.

A associação entre os dados recolhidos que permitem novos serviços e algumas variáveis
como a importância dos SBD nas receitas, o nível de utilização dos dados recolhidos e o nível de
maturidade é positiva e estatisticamente significativa (Tabela 77).

Tabela 77 Teste de correlação entre dados recolhidos que permitem novos serviços e algumas variáveisSBD

Dados
recolhidos
permitem
novos serviços

Importância SBD nas
receitas

Nível de utilização dos
dados recolhidos

Nível de
maturidade

Coeficiente de
Correlação

,475**

,560**

,536**

Sig. (2 extremidades)

<0,001

<0,001

<0,001

Fonte: Elaboração própria.
** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).
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Não existem diferenças significativas nos testes por grupos entre a dimensão e algumas
variáveis, como os dados recolhidos que permitirem novos serviços (H(3)=4,052, p=0,256), a
importância dos SBD nas receitas (H(3)=5,665, p=0,129) e o nível de utilização dos dados recolhidos
(H(3)=2,248, p=0,523) (Tabela 78).

Tabela 78 Testes por grupos entre dimensão e algumas variáveis- SBD

Dados recolhidos
permitem novos
serviços

Importância SBD
nas receitas

Nível de utilização
dos dados
recolhidos

Dimensão

Média

Desvio-padrão

Micro
Pequenas
Médias
Grandes
Micro
Pequenas
Médias
Grandes
Micro
Pequenas
Médias
Grandes

1,26
0,86
0,91
0,54
2,37
1,37
1,56
0,85
1,32
1,26
1,26
0,88

1,408
1,240
1,109
1,029
2,314
1,926
1,980
1,541
1,204
1,146
1,177
1,033

KruskaWalli (H)

p

DunnBonferroni p

4,052

0,256

Não há
diferenças

5,665

0,129

Não há
diferenças

2,248

0,523

Não há
diferenças

Fonte: Elaboração própria.

Nos testes por grupos existem diferenças significativas entre os dados recolhidos que
permitem novos serviços e as variáveis importância dos SBD nas receitas (H(2)=33,514, p<0,001), o
nível de utilização (H(2)=38,300, p<0,001) e o nível de maturidade (H(2)= 36,657, p<0,001).
Nas empresas que recolhem dados que permitem novos serviços e estão integrados com
os clientes, os SBD têm maior contribuição nas receitas do que as que as que oferecem serviços,
mas sem integração com os clientes (Dunn-Bonferroni, p=0,001) e do que as que não oferecem
novos serviços (Dunn-Bonferroni, p<0,001). As empresas que oferecem serviços e estão integradas
com os clientes utilizam mais dados do que as empresas que oferecem serviços, mas não estão
integradas com os clientes e do que as que não oferecem serviços (Dunn-Bonferroni, p<0,001, cada
um). As empresas que oferecem serviços e estão integrados com os clientes têm maior nível de
maturidade do que as que não estão integradas com os clientes (Dunn-Bonferroni, p=0,035) e do
que as que não oferecem serviços (Dunn-Bonferroni, p<0,001).
As empresas que oferecem serviços, mas não estão integradas com os clientes possuem
maior nível de maturidade do que as que não oferecem sequer serviços (Dunn-Bonferroni, p=0,002)
(Tabela 79).
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Tendo em conta a “mean rank” à medida que as empresas oferecem mais serviços e com
integração com os clientes há maior contribuição do SBD nas receitas, utilizam mais dados
recolhidos e têm maior nível de maturidade (Anexo M1).

Tabela 79 Testes por grupos entre dados recolhidos permitem novos serviços e algumas variáveis- SBD

Importância
SBD nas
receitas

Nível de
utilização
dos dados
recolhidos

Nível de
maturidade

Dados recolhidos
permitem novos serviços
Não
Sim, mas sem integração
com os nossos clientes
Sim, e estamos
integrados com os nossos
clientes
Não
Sim, mas sem integração
com os nossos clientes
Sim, e estamos
integrados com os nossos
clientes
Não
Sim, mas sem integração
com os nossos clientes
Sim, e estamos
integrados com os nossos
clientes

0,88

Desviopadrão
1,635

1,64

1,890

Média

3,94

1,560

0,73

0,976

1,75

1,005

2,35

0,786

0,56

0,656

1,18

0,819

2,18

Kruska-Wallis
(H)

p

Dunn-Bonferroni p

33,514

<0,001

2>1 0,001; 2>0
<0,001

38,300

<0,001

2>1 <0,001; 2>0
<0,001

36,657

<0,001

2>1 0,035; 2>0
<0,001; 1>0 0,002

1,015

Fonte: Elaboração própria.
Legenda: Não-0; Sim, mas sem integração com os nossos clientes-1; Sim, e estamos integrados com os
nossos clientes-2

4.7.2 Discussão de resultados- SBD
A maioria das empresas, independentemente da dimensão, encontram-se no nível mínimo
de maturidade (nível 0), sendo que nos temas “SBD” e “fonte da receita” apresentam nível mínimo.
Apenas no “nível de utilização” já são consideradas iniciadas (nível 1).
Na maioria das empresas em estudo, independentemente da dimensão, os dados do
processo recolhidos nas fases de produção e utilização não permitem novos serviços, pois não são
utilizados e por isso os serviços baseados em dados maioritariamente não têm importância nas
receitas (não alteram as receitas de forma positiva).
A associação entre a dimensão e algumas variáveis como a oferta de serviços, a importância
das SBD nas receitas e o nível de utilização dos dados recolhidos é negativa, o que significa que à
medida que a dimensão aumenta as outras variáveis têm tendência a diminuírem (vice-versa).
Quando comparadas por grupos não existem diferenças significativas.
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Entre os dados recolhidos que permitem novos serviços e as variáveis importância SBD nas
receitas, nível de utilização dos dados recolhidos e nível de maturidade há associação positiva, ou
seja, à medida que as empresas oferecem mais serviços e com integração, as outras variáveis têm
tendência a aumentar (vice-versa). Quando comparadas por grupos existem diferenças
significativas.
À medida que as empresas oferecem mais serviços e com integração com os clientes há
maior contribuição do SBD nas receitas, utilizam mais dados recolhidos e têm maior nível de
maturidade. Logo, verifica-se que há relação e significância estatística entre os dados que oferecem
serviços e as restantes variáveis em questão.

4.7.3 Recomendações- SBD
As recomendações são feitas a um nível geral, pois todos os temas precisam de ser muito
trabalhados ainda na maioria das empresas. Por isso, podem ser definidos os serviços baseados em
dados e pode-se realinhar o portefólio de produtos.

4.8 Recursos Humanos
Esta secção permite perceber as exigências de novas competências e qualificações. Esta
dimensão é importante devido ao facto dos colaboradores terem que adquirir novas competências
com este novo mundo. Por isso, são analisadas as competências existentes e a aquisição de
competências nesta secção.
As competências dos RH quantos aos requisitos i4.0 são adequadas maioritariamente na
segurança de dados/ segurança das comunicações (47,2%) e na infraestrutura TI (43,1%). As
competências dos RH quantos aos requisitos i4.0 são inadequadas maioritariamente na análise de
dados (46,3%) e competências não técnicas (44,7%), seguindo-se os restantes requisitos com
percentagens muito próximas (Tabela 80). Assim, nota-se que as competências de RH em estudo
se já existirem são maioritariamente inadequadas e ainda há poucas adequadas.
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Tabela 80 Avaliação das competências dos RH tendo em conta os requisitos i4.0

Infraestrutura TI
Automação
Análise de dados
Segurança de dados/ segurança das
comunicações
Desenvolvimento ou aplicação de
sistemas de apoio
Software colaborativo
Competências não técnicas

Não
relevante
6,5
13,0
4,1
5,7

Não
existentes
17,1
23,6
22,8
14,6

Existentes, mas
inadequadas
33,3
38,2
46,3
32,5

Adequadas

8,1

26,0

31,7

34,1

30,9
44,7

30,1
30,9

9,8
29,3
7,3
17,1
Fonte: Elaboração própria.

43,1
25,2
26,8
47,2

Das empresas que indicam que não possuem competências de RH quanto aos requisitos
i4.0 ou se existem não são adequadas, verifica-se que nas pequenas e grandes empresas essa
inexistência ou inadequação acontece essencialmente na análise de dados (71,4% e 76,9%
respetivamente, em cada dimensão). Em 68,4% das microempresas a inexistência ou inadequação
é na análise de dados e em 68,4% das microempresas na automação. Relativamente às médias
empresas essa inexistência ou inadequação verifica-se essencialmente nas competências não
técnicas (69,8%).
De um modo geral, a maioria das empresas que não possuem competências de RH ou se
possuem não são adequadas, são maioritariamente na análise de dados (69,1%) seguindo-se a
automação (61,8%) e competências não técnicas (61,8%) (Tabela 81).

Tabela 81 Avaliação das competências dos RH da empresa tendo em conta os requisitos i4.0, com base nas
respostas ‘não existentes’ ou ‘existentes e não adequadas” vs dimensão
Micro
Pequena
Infraestrutura TI
63,2
57,1
Automação
68,4
51,4
Análise de dados
68,4
71,4
Segurança de dados/ segurança das comunicações
63,2
45,7
Desenvolvimento ou aplicação de sistemas de apoio 57,9
57,1
Software colaborativo
57,9
60,0
Competências não técnicas
47,4
51,4
Fonte: Elaboração própria.

Média
55,8
60,5
62,8
41,9
60,5
62,8
69,8

Grande
53,8
73,1
76,9
46,2
53,8
57,7
73,1

Total
56,9
61,8
69,1
47,2
57,7
60,2
61,8

De um modo geral, a maioria das empresas indica que desenvolve esforços na aquisição de
algumas competências em falta (Figura 32).
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Figura 32 Desenvolvimento de esforços na aquisição das competências em falta
100
80
60
40

20
0
Não
Micro

Sim, em algumas
competências
Pequena

Média

Grande

Sim, em todas as
competências
Total

Fonte: Elaboração própria.

Independentemente da dimensão, na maioria das empresas já existem esforços em
algumas competências, com percentagens elevadas (Tabela 82).
A necessidade de investir na aquisição de conhecimento, habilidades e competências
técnicas é uma barreira à implementação de práticas i4.0 (Da Silva et al., 2020). Contudo, com os
resultados deste estudo apesar das poucas competências existentes já se nota que a maioria das
empresas já se esforçam para a aquisição dessas competências de maneira a facilitar a adoção
destas práticas.

Tabela 82 Esforços na aquisição de competências por dimensão

Não
Sim, em algumas competências
Sim, em todas as competências

Micro
Pequena
26,3
22,9
52,6
68,6
21,1
8,6
Fonte: Elaboração própria.

Média
14,0
79,1
7,0

Grande
7,7
88,5
3,8

Cerca de 37% das microempresas, 44,2% das médias e 50% das grandes empresas
apresenta o nível 2 de maturidade (intermédio/aprendiz), o que significa que a maioria destas
empresas já estão encaminhadas para a i4.0. Cerca de 34% das pequenas empresas estão no nível
3 (experiente/líder) (Tabela 83).
Independentemente da dimensão, no tema “competências existentes” a maioria das
empresas está no nível 2 o que indica que já estão encaminhadas para a i4.0. No tema “aquisição
de competências” a maioria das empresas possuem nível máximo de maturidade (nível 5), o que
significa que já atingiram a i4.0 (Tabela 84).
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Tabela 83 Nível de maturidade RH por dimensão

0
1
2
3
5

Micro
15,8
15,8
36,8
21,1
10,5

Pequena
Média
8,6
4,7
20,0
14,0
31,4
44,2
34,3
34,9
5,7
2,3
Fonte: Elaboração própria.

Grande
0,0
7,7
50,0
38,5
3,8

Tabela 84 Nível de maturidade de cada tema RH por dimensão

Competências Existentes

Aquisição de Competências

0
1
2
3
4
5
1
3
5

Micro
Pequena
15,8
8,6
10,5
5,7
42,1
45,7
5,3
14,3
0,0
5,7
26,3
20,0
15,8
8,6
26,3
31,4
57,9
60,0
Fonte: Elaboração própria.

Média
4,7
0,0
55,8
11,6
7,0
20,9
9,3
39,5
51,2

Grande
0,0
0,0
53,8
19,2
11,5
15,4
0,0
30,8
69,2

4.8.1 Análise de relações- RH
A dimensão da empresa possui associação negativa com as competências de RH e
associação positiva com os esforços na aquisição de competências. Para além disso, não são
estatisticamente significativas (Tabela 85).

Tabela 85 Teste de correlação entre dimensão e algumas variáveis- RH
Competências dos RH (i4.0)
Dimensão da
empresa

Coeficiente de Correlação
Sig. (2 extremidades)

-0,007
0,940

Esforços na aquisição de
competências
0,051
0,577

Fonte: Elaboração própria.

Os esforços na aquisição de competências possuem associação negativa com as
competências dos RH e associação positiva com o nível de maturidade e são estatisticamente
significativas (Tabela 86).
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Tabela 86 Teste de correlação entre esforços na aquisição de competências e algumas variáveis- RH

Esforços na
aquisição de
competências

Coeficiente de Correlação

Competências dos RH (i4.0)
-,210*

Nível de maturidade
,441**

0,020

<0,001

Sig. (2 extremidades)

Fonte: Elaboração própria.
* A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades); ** A correlação é significativa no nível 0,01 (2
extremidades).

Nos testes por grupos não existem diferenças significativas entre a dimensão e as
competências dos RH (H(2)=0,440, p=0,932) e a dimensão e os esforços na aquisição de
competências (H(2)=0,851, p=0,837) (Tabela 87).

Tabela 87 Testes por grupos entre dimensão e algumas variáveis- RH
Dimensão
Competências
dos RH (i4.0)

Esforços na
aquisição de
competências

Média

Desvio-padrão

Micro

4,26

2,746

Pequenas
Médias
Grandes
Micro

3,94
4,14

2,388
2,569

4,35
0,95

1,832
0,705

Pequenas

0,86

0,550

Médias

0,86

0,550

Grandes

0,96

0,344

Kruska-Wallis (H)

p

Dunn-Bonferroni p

0,440

0,932

Não há diferenças

0,851

0,837

Não há diferenças

Fonte: Elaboração própria.

Nos testes por grupos não existem diferenças significativas entre os esforços na aquisição
de competências e as competências dos RH (H(2)=5,399, p=0,067), mas existem diferenças
significativas entre os esforços na aquisição de competências e o nível de maturidade (H(2)=25,691,
p<0,001).
As empresas que fazem esforços em todas as competências e em algumas competências
possuem maior nível de maturidade do que quem não faz (Dunn-Bonferroni, p<0,001, para cada
uma) (Tabela 88).
Tendo em conta a “mean rank” à medida que os esforços aumentam o nível de
maturidade é maior (Anexo N1).

140

Tabela 88 Testes por grupos entre esforços na aquisição de competências e algumas variáveis- RH
Esforços na aquisição
de competências
Não
Competências
dos RH (i4.0)

Sim, em algumas
competências
Sim, em todas as
competências
Não

Nível de
maturidade

Sim, em algumas
competências
Sim, em todas as
competências

Média

Desviopadrão

4,95

2,439

4,10

2,295

3,00

2,683

0,14

0,478

1,00

0,789

1,82

1,537

KruskaWallis (H)

p

Dunn-Bonferroni p

5,399

0,067

Não há diferenças

<0,001

Sim, em todas as
competências>não
<0,001; Sim, em
algumas
competências>não
<0,001

25,691

Fonte: Elaboração própria.

4.8.2 Discussão de resultados- RH
De um modo geral, a maioria das empresas independentemente da dimensão estão no
nível 2.
No tema de “competências existentes” a maioria das empresas estão no nível 2, devido às
competências de RH se já existirem serem maioritariamente inadequadas e ainda há poucas
empresas com competências de RH adequadas.
No tema “aquisição de competências” a maioria das empresas estão no nível máximo,
devido ao facto de já existirem esforços em algumas competências e com percentagens elevadas,
independentemente da dimensão.
Assim, apesar de maioritariamente ainda não estarem adequadas as competências de RH
necessárias para a digitalização, nota-se um desenvolvimento de esforços na aquisição das
competências em falta.
A associação entre a dimensão e as competências dos RH é negativa, o que significa que à
medida que a dimensão é maior há tendência a serem menos os requisitos onde as competências
existem (inadequadas ou adequadas) (vice-versa). Quando comparadas por grupos não existem
diferenças significativas entre os grupos.
A associação entre a dimensão e os esforços é positiva, ou seja, à medida que a dimensão
é maior há tendência a serem feitos mais esforços (vice-versa). Quando comparadas por grupos
não existem diferenças significativas entre os grupos.
A associação entre os esforços e as competências de RH é negativa, o que significa que à
medida que se fazem mais esforços há tendência a serem menos os requisitos onde as
competências existem (inadequadas ou adequadas) (vice-versa). Quando comparadas por grupos

141

não há diferenças significativas entre os grupos. Contudo, entre os esforços e o nível de maturidade
existe associação positiva, o que significa quanto mais esforços as empresas fazem há tendência a
ser maior o nível de maturidade (vice-versa). Quando comparadas por grupos existem diferenças
significativas entre grupos.
À medida que os esforços aumentam o nível de maturidade é maior.

4.8.3 Recomendações- RH
Recomenda-se uma maior atenção ao tema “competências existentes”. Contudo, já estão
a desenvolver esforços para a aquisição de competências. Seria importante fazer uma avaliação
sistemática das necessidades e realizarem programas de formação adequados a essas
necessidades.
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5. Conclusões
O estudo apresentado destinou-se a apresentar teórica e empiricamente algumas questões
relacionadas com a digitalização, relacionadas com a i4.0 em particular.
De um modo geral, os objetivos gerais e específicos para este estudo foram alcançados,
tendo-se obtido um conjunto de conclusões interessantes e que, regra geral, vão de encontro
àquilo que seria de esperar.
Numa primeira fase, através da revisão de literatura, pôde-se confirmar que a
transformação digital, mais especificamente a indústria 4.0, tem uma enorme importância nos dias
de hoje, nomeadamente devido à vantagem competitiva que esta pode trazer consigo. Para ajudar
a criar essa vantagem competitiva existe um conjunto de tecnologias de i4.0 que ajudam a melhorar
os produtos e os processos. Para além desta vantagem, existem mais impactos que a i4.0 pode vir
a trazer para as empresas. A i4.0 pode trazer um conjunto de desafios/barreiras para a adoção de
práticas i4.0. Esses desafios/barreiras ajudam a provocar incertezas na adoção destas práticas e
podem ser de segurança e proteção, padronização e confiabilidade, de pesquisa e
desenvolvimento, barreiras tecnológicas, de gestão organizacional, de capital humano, o
investimento inicial e a falta de recursos financeiros.
Ao ultrapassar os desafios/barreiras com a ajuda de grupos de trabalho que lidem
exclusivamente com cada tema e através do papel do Governo é possível atingir os benefícios
desejados. Benefícios esses como o aumento da produtividade e eficiência, o aumento das receitas,
redução de custos e um conjunto de benefícios em diversas áreas, nomeadamente ao nível dos RH,
produção, ambiente, logística e ao nível do desempenho financeiro. Neste estudo, das 123
empresas, a maioria das empresas identificaram a eficiência dos sistemas de produção e gestão
como os principais impactos positivos que desejam ter com a adoção das práticas de i4.0.
Posteriormente, foi possível reconhecer através da revisão de literatura que a maioria das
empresas em estudo ainda possuem níveis muito baixos de maturidade e por isso ainda têm um
longo caminho rumo à digitalização da indústria 4.0. Para além disso, de um modo geral, as PMEs
podem possuir menos preparação para adotar práticas de i4.0 do que as grandes empresas, pois
possuem mais obstáculos. Neste sentido, foram analisadas empiricamente as 123 empresas de
maneira a identificar o nível de maturidade digital e reconhecer se a maioria das empresas com
maior dimensão estão mais preparadas e apresentam mais práticas de i4.0 do que as que possuem
menor dimensão. Para além disso, foi possível identificar os níveis de maturidade por secção e
identificar as secções mais críticas.
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As empresas portuguesas podem adquirir vantagem competitiva e muitos dos benefícios
conhecidos se forem capazes de adotar as práticas de i4.0. Contudo, os resultados empíricos
demonstram que existe um número significativo de empresas que ainda não adotaram ou
adotaram poucas práticas de i4.0, independentemente da dimensão. O que significa que a maioria
das empresas ainda têm muito que melhorar ao nível da maturidade digital.
Tendo em conta os objetivos específicos e os seus resultados, notou-se que a maioria das
123 empresas testadas são recém-chegadas e estão numa fase inicial do caminho para a i4.0. O que
significa que apesar da baixa maturidade já existe vontade de melhorar e adotar práticas de i4.0.
A secção “Operações Inteligentes” consiste na integração de todos os sistemas e
componentes essenciais na i4.0, permitindo obter algumas vantagens. Esta secção é a que possui
maior nível de maturidade, onde a maioria das empresas já são experientes e líderes. A maioria das
empresas são líderes e experientes na partilha de Informação, nos processos autónomos e
segurança TI. Relativamente à “cloud” a maioria das empresas são consideradas líderes e
executoras de topo. O que demonstra que a maioria das empresas já armazena aplicações, dados
e programas num servidor virtual, que possibilita o acesso ao mesmo tempo por parte dos
colaboradores e clientes. E, com isto, já estão a reduzir custos e a permitir entregas muito mais
rápidas do que os sistemas autónomos, modelos de desempenho atualizados e atualizações
rápidas. A adoção de práticas i4.0 nesta secção permite aumentar a qualidade, a produtividade e a
flexibilidade.
A secção “Recursos Humanos” tem um papel crucial na transformação digital devido à
importância do papel dos funcionários na adoção de práticas de digitalização. Pois, são estes os
mais afetados com a nova realidade, através da aquisição de novas competências e qualificações.
Nesta secção a maioria das empresas são intermédias e aprendizes. Isto deve-se ao facto de serem
intermédias e aprendizes nas existências de competências. No entanto, nota-se um grande esforço
na aquisição de competências onde a maioria das empresas são executoras de topo e líderes. Isto
demonstra por parte das empresas uma preocupação com a aquisição de competências devido ao
papel crucial dos funcionários e por isso a maioria das empresas já se esforça para adquirir
competências.
Nestas duas secções (OI e RH) nota-se que já há um bom caminho para a i4.0. Também no
estudo de caso de Lichtblau et al. (2015) estas (OI e RH) são as secções que se destacaram mais.
A secção “Estratégia e Organização” é importante na medida em que é crucial para as
empresas terem uma estratégia adequada de modo a facilitar a transformação digital. Ao contrário
do estudo de caso de Lichtblau et al. (2015), nesta secção a maioria das empresas já se encontram
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iniciadas na adoção de práticas i4.0. A maioria das empresas já iniciaram a adoção de estratégias,
o que demonstra que a maioria das empresas testadas têm consciência da importância de uma
estratégia adequada para o sucesso da implementação destas práticas e para a criação de modelos
de negócio. A maioria das empresas são consideradas líderes nos investimentos e na gestão da
inovação. Apesar de nos últimos 2 anos o investimento ter sido maioritariamente nenhum ou
pouco, há intenção de investir mais nos próximos 5 anos, mas com algum receio. Este receio pode
ter a ver com o aumento inicial de custos que a i4.0 traz consigo, que pode ter impacto negativo no
desempenho de curto prazo das empresas. Para além disto, nota-se que já há alguma utilização de
tecnologias i4.0 (essencialmente nas grandes empresas) o que significa que as empresas que as
utilizam já estão a usufruir das vantagens que estas proporcionam, nomeadamente a facilidade de
acesso à informação, a comunicação entre vários tipos de software e hardware e a melhoria de
produtos e de processos nas empresas. A adoção de tecnologias i4.0 é maior nas grandes empresas
e pode justificar-se devido ao facto de as grandes empresas possuírem mais oportunidades de
investimento em novas tecnologias do que as restantes dimensões.
A importância da secção “Fábrica Inteligente” reside no facto de permitir as empresas
otimizarem os sistemas de produção e logísticos através de sistemas de digitalização autónoma.
A secção “Produtos Inteligentes” é importante para as empresas na medida em que cria
oportunidades nas novas funcionalidades e permite aproveitar melhor as capacidades dos
produtos, facilita a produção automática, facilita o aumento de eficiência, a monitorização dos
produtos individuais e uma possível criação de serviços durante a fase de utilização destes
produtos.
A secção “Serviços Baseados em Dados” é importante, pois permite que as empresas
melhorem o benefício para o cliente através da digitalização de modelos de negócios convencionais
e do possível desenvolvimento de modelos de negócios futuros tendo em conta a recolha e a análise
de dados.
Nas secções “Fábrica Inteligente”, “Produtos Inteligentes” e “Serviços Baseados em Dados”
a maioria das empresas não apresentam competências de i4.0, contudo são especialistas nos
modelos digitais (FI) e são iniciadas na utilização de dados recolhidos (SBD). Assim, com os
resultados obtidos é possível afirmar que estas três são as secções mais críticas na adoção de
práticas i4.0. Para além disso, pode-se afirmar que devido ao facto da maioria das empresas não
possuírem competências de i4.0 nestas secções também não usufruem dos benefícios que
poderiam ter. Também no estudo de caso de Lichtblau et al. (2015) estas são as secções com menor
maturidade.
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Relativamente às dimensões das empresas foi possível retirar algumas conclusões gerais.
A relação entra a dimensão e o nível de maturidade é positiva, no entanto quando
comparadas por grupos não possuem diferenças significativas.
Para além disto, foi possível perceber que a dimensão possui relação positiva com o
conhecimento do conceito i4.0, objetivos pretendidos e as atividades planeadas/em curso/
implementadas de i4.0, à exceção da relação com as motivações. Contudo, quando comparadas
por grupos apenas existem diferenças significativas entre a dimensão e o conhecimento do conceito
i4.0 e as atividades planeadas/em curso/ implementadas de i4.0. À medida que a dimensão é maior
há mais conhecimento do conceito i4.0 e há mais atividades planeadas/em curso/implementadas
de i4.0, como seria de esperar tendo em conta a literatura.
O nível de maturidade possui relação positiva com o conhecimento do conceito de i4.0,
com as motivações, com os impactos e com as atividades planeadas/em curso/ implementadas de
i4.0. Para além disso, quando comparadas por grupos existem diferenças significativas entre todas
as relações, sendo que as empresas que não têm competências de i4.0, regra geral, possuem menos
conhecimento, menos motivações e menos atividades de i4.0, o que significa que a maioria das
empresas que não apresentam competências de i4.0 (micro e pequenas) pode ser devido à falta de
conhecimento do conceito i4.0 e falta de motivações.
Para além das conclusões gerais por dimensão, foi possível retirar conclusões individuais
tendo em conta cada secção.
Não existe estratégia na maioria das microempresas e existem apenas algumas iniciativas
piloto na maioria das pequenas, médias e grandes empresas. O que significa que apesar do
tamanho importar na adoção de estratégias, não há diferenças significativas por grupos entre a
dimensão e o nível de implementação da estratégia. Tendo em conta a literatura quanto maior o
tamanho da empresa, maior é a probabilidade de existir uma estratégia i4.0 em vigor, contudo
neste estudo apenas se pode afirmar que ainda que existam diferenças entre as dimensões, apenas
as microempresas têm um nível inferior de implementação de estratégia em comparação com as
pequenas, médias e grandes empresas. No entanto, no que diz respeito aos investimentos e gestão
da inovação não há diferenças significativas entre as dimensões, pois a maioria das empresas estão
no mesmo patamar (líderes). Contudo, relativamente ao investimento os resultados obtidos não
são os esperados, pois tendo em conta a literatura as grandes empresas apresentam mais
oportunidades de investir.
Na secção “Fábrica Inteligente” apenas as grandes empresas estão num nível intermédio,
pois as restantes não possuem competências de i4.0 em nenhum tema, à exceção das médias
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empresas que são especialistas nos modelos digitais. A maioria das grandes empresas apresentam
este nível devido às infraestruturas de equipamentos, pois nos modelos digitais, dados e sistemas
de TI já são líderes. De frisar que a maioria das grandes empresas indicaram utilizar bastantes
sistemas de TI (ERP, MES, PPS, CAD, etc). Com isto, pode afirmar-se que há diferenças significativas
por grupos entre a dimensão e as questões de cada tema. Para além disso, à medida que a dimensão
é maior existem mais funcionalidades de infraestrutura, há mais adaptabilidade das
funcionalidades, há mais finalidades dos dados recolhidos, são utilizados mais sistemas de TI e há
mais sistemas de TI com interface.
Na secção “Operações Inteligentes” apenas as microempresas são iniciadas, pois as
restantes dimensões já são experientes e líderes. Isto acontece devido ao facto de a maioria das
microempresas se partilham informação partilham muito pouca, pois nos restantes temas também
são consideradas líderes. O que significa que as empresas que já utilizam sistemas de segurança TI
permitem uma melhor interação das pessoas com produtos e serviços e dispositivos conectados
em tempo real. Para além disto, nota-se que apesar de não haver diferenças significativas entre a
dimensão e a informação partilhada externamente, há diferenças significativas entre a dimensão e
a informação partilhada internamente (que é onde, no geral, é partilhada mais informação).
Na secção “Produtos Inteligentes”, independentemente da dimensão e do tema, a maioria
das empresas não possuem competências de i4.0. Todavia, existem diferenças significativas entre
a dimensão e os produtos com TIC e a dimensão e a análise de dados. À medida que a dimensão
das empresas é maior as empresas têm mais produtos com TIC.
Também na secção “Serviços Baseados em Dados”, o grau de maturidade não varia
independentemente da dimensão e do tema. Não há diferenças significativas entre a dimensão e
nenhuma das questões nesta secção. À medida que as empresas oferecem mais serviços e com
integração com os clientes há maior contribuição do SBD nas receitas, contudo como a maioria das
empresas indicou não oferecer serviços a contribuição é pequena ou nenhuma.
Na secção “Recursos Humanos”, independentemente da dimensão, a maioria das empresas
são aprendizes e intermédias. O que significa que não há diferenças significativas entre a dimensão
e as competências dos RH tendo em conta os requisitos de i4.0 e entre a dimensão e os esforços na
aquisição de competências.
De um modo geral, as relações das questões testadas dentro de cada secção que permitem
identificar as práticas de i4.0 possuem relação positiva e diferenças significativas, o que significa
que as questões estão relacionadas.
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Posto isto, verifica-se que a maioria das empresas ainda estão no início do caminho rumo
à i4.0 e possuem mais práticas de i4.0 na “Estratégia e Organização”, nas “Operações Inteligentes”
e nos “Recursos Humanos”.
Tendo em conta o tamanho das empresas nota-se que a maioria das micro e pequenas
empresas ainda estão no nível mínimo de i4.0, como seria de esperar devido ao facto de serem as
que estão menos preparadas para esta nova era, contudo curiosamente a única empresa que é
considerada especialista é uma microempresa. A maioria das médias e grandes empresas estão
iniciadas rumo à i4.0.
A maioria das microempresas possuem mais práticas nas “Operações Inteligentes” e
“Recursos Humanos”, as PMEs para além dessas duas secções também possuem práticas na
“Estratégia e Organização” e as grandes empresas, para além dessas três também possuem práticas
de “Fábrica Inteligente”. Assim, verifica-se que o tamanho importa quando se trata de implementar
práticas de i4.0.
As evidencias obtidas no relatório do “SHIFT TO 4.0” com o título “Avaliação da maturidade
i4.0 de empresas nacionais- Resultados do estudo SHIFTo4.0” ao nível da estratégia verificam-se,
pois a maioria das empresas não possuem indicadores de monitorização e nem têm uma estratégia
claramente definida, tal como neste estudo. Também na secção “Fábrica Inteligente” as evidencias
do relatório verificam-se, pois nas microempresas e nas PMEs a moda também é o nível 0 e nas
grandes empresas o nível 2. Relativamente às “Operações Inteligentes” as evidencias continuam a
verificar-se, pois a moda continua a ser o nível 3. Mais uma vez nos “Produtos Inteligentes” e
“Serviços Baseados em Dados” se verificam as evidencias, com uma moda de nível 0 nas duas
secções. Relativamente à secção “Recursos Humanos” as percentagens mais elevadas foram no
nível 2 e 3, tal como no relatório.
Nesta pesquisa foi possível verificar que Portugal já possui algumas iniciativas e programas
para ajudar na implementação ou melhorar as práticas de i4.0, nomeadamente o Portugal i4.0. E,
como a maioria das empresas apresentam níveis muito baixos de maturidade, podem recorrer a
estas iniciativas e programas para ajudar na sua implementação.
Para além disso, as empresas em estudo podem melhorar ou implementar estratégia
através da criação de consciência para i4.0 e da definição de estratégias. As micro, pequenas e
médias empresas, podem conectar gradualmente a infraestrutura de equipamentos para sistemas
de TI de nível elevado. As grandes empresas podem planear e utilizar infraestruturas de
equipamentos que estejam integrados de TI. As microempresas podem planear as etapas iniciais
para a partilha de informações internamente e externamente integradas ao sistema. As pequenas
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empresas podem incluir mais processos de controlo autónomos e departamento de serviço interno.
As médias e grandes empresas podem usar peças de trabalho autónomas e processos autónomos.
As empresas em estudo, independentemente da dimensão, devem analisar o potencial que as
funcionalidades complementares de TIC podem ter, e podem ser definidos os serviços baseados
em dados e pode-se realinhar o portefólio de produtos. Podem também realizar uma avaliação
sistemática das necessidades e realizarem programas de formação adequados a essas
necessidades.
Esta baixa maturidade das empresas e a falta de estratégias e práticas de i4.0 demonstram
a importância que os modelos de maturidade digital podem ter para ajudar a melhorar ou
implementar a estratégia e a adotar as práticas de i4.0. E, mais uma vez, é demonstrada a
importância do papel do Governo, das iniciativas e programas de i4.0 na adoção destas práticas.
Para as empresas que já estão a praticar atividades de i4.0 são evidentes as vantagens que
estas práticas trazem consigo. Contudo para a maioria das empresas, como ainda estão numa fase
inicial, ainda são poucas as vantagens.
Em suma, nota-se que a maioria das empresas em estudo ainda possuem níveis muito
baixos de maturidade e por isso ainda têm um longo caminho rumo à digitalização da indústria 4.0,
como seria de esperar tendo em conta a literatura. Para além disso, verifica-se que o tamanho das
empresas importa quando se trata de implementar práticas de indústria 4.0.

Limitações e contributos
Ao longo desta pesquisa e estudo encontraram-se algumas limitações, nomeadamente ao
nível dos impactos que a i4.0 traz consigo, pois através da pesquisa de literatura existente notouse que existe alguma divergência de opiniões relativamente ao facto dos impactos serem
maioritariamente positivos ou negativos. Ainda assim, a literatura aplicada mostra essencialmente
que a transformação digital se traduz em impactos positivos, considerando muito poucos impactos
negativos.
Devido ao facto das empresas que responderam ao estudo serem anónimas, não foi
possível verificar de uma forma aprofundada os impactos que as práticas de i4.0 têm em cada uma,
nomeadamente ao nível financeiro.
Outra limitação foi o facto de não ser possível comparar os níveis de maturidade do modelo
Pathfinder i4.0 com os restantes modelos devido à falta de informação na plataforma do modelo.
Podia ter sido incluída na revisão de literatura a interação entre as tecnologias digitais,
nomeadamente a relação entre o Big Data e data mining, o Big Data e a IoT, entre outros. Fazer
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uma comparação aprofundada entre Portugal e outros países de maneira a perceber que posição
Portugal ocupa e os motivos e preparação em relação aos outros países.
Com este estudo podia ter sido aprofundada a verificação de evidencias obtidas no
relatório do “SHIFT TO 4.0” com o título “Avaliação da maturidade i4.0 de empresas nacionaisResultados do estudo SHIFTo4.0”. Muitos outros temas poderiam ser abordados, pois a
transformação digital é um tema complexo e bastante atual e por isso merecia ainda mais
“atenção” e aprofundamento. Contudo, de maneira a que a dissertação não ficasse exaustiva e
devido à falta de tempo não foram abordados mais temas.
O facto deste questionário ser tão extenso e com tanta informação tornou-se difícil
selecionar os aspetos a serem estudados.
Por fim, o facto das variáveis serem qualitativas fez com que a maioria dos testes
elaborados fossem não paramétricos, contudo os paramétricos são melhores para testar relações.
O principal contributo desta tese reside na evidência empírica para o caso português, sendo
o primeiro estudo que usa dados de um estudo conduzido por entidades públicas, integradas na
estratégia i4.0 do país.
Este estudo permite aumentar conhecimento científico na área, nomeadamente através da
identificação do estado atual das empresas portuguesas face à i4.0 e implementação ou
melhoramento de práticas de i4.0 nessas empresas. A obtenção desta informação é importante, na
medida em que permite ter uma perspetiva real do que está a acontecer nas empresas e, assim,
possibilitar os decisores políticos a criarem ferramentas de apoio adequadas à realidade das
empresas. Para além disso, demonstra a importância das iniciativas e programas do Governo.
A demonstração da importância dos modelos de maturidade na adoção de práticas de
digitalização/i4.0 possibilita e pode impulsionar as empresas a utilizarem mais estes modelos como
apoio para a definição de estratégias adequadas, tendo em conta a dificuldade que a maioria das
empresas possuem e, assim, ajudar os gestores a ganhar mais confiança numa visão a curto prazo.
Este estudo ajuda a entender o papel crucial da simulação na adoção de práticas i4.0, pois
permite prever os riscos, os custos e as barreiras à implementação de i4.0 e, tornar assim, os
gestores mais seguros tendo em conta a preparação das suas empresas para a adoção destas
práticas.
Este estudo revela não só o nível de maturidade das empresas, como também as dimensões
mais críticas. Evidencia as motivações, objetivos e barreiras à transformação digital. Para além
disso, demonstra a importância que a digitalização/i4.0 tem para as empresas na obtenção de
vantagem competitiva. Demonstra perspetivas práticas para inserir a digitalização nas empresas, o
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que atualmente é pouco observado na literatura. Para além disso, os resultados obtidos neste
estudo podem ser utilizados como diretrizes úteis de maturidade para outras empresas e
investigadores.
Este estudo permite também reconhecer um conjunto de evidencias obtidas no relatório
do “SHIFT TO 4.0” com o título “Avaliação da maturidade i4.0 de empresas nacionais- Resultados
do estudo SHIFTo4.0”, com mais setores económicos em estudo e com uma amostra mais
representativa. Para além disso, comparativamente ao relatório do “SHIFT TO 4.0” este estudo
permite aprofundar a relação entre a dimensão das empresas e as práticas de i4.0.

Sugestões de pesquisa futura
O questionário e a base de dados do estudo são bastante ricos em informação, pelo que
poderiam ser abordados diversos temas, nomeadamente seria interessante perceber a maturidade
das empresas portuguesas tendo em conta o setor. Para além disso, também seria interessante
acrescentar a localização/região ao questionário de modo a fazer uma comparação da maturidade
a esse nível. Ainda relativamente ao questionário seria importante estudar as relações entre
algumas questões entre secções.
Outro aspeto que pode ser melhorado neste questionário é a obtenção de informação
relativamente ao tema não só através de gestores, mas também através de funcionários. Pois, obter
informação da principal “fonte” (funcionários) pode ajudar a ter informação mais adequada e
específica e, quanto mais informação for possível obter, mais adequada será a estratégia definida.
Para além de que, uma vez que são os funcionários que vão ter de se adaptar mais às melhorias ou
implementações, é importante ter em conta algumas possíveis sugestões deles. Assim, a criação de
um modelo de maturidade digital que inclua as melhores características de cada modelo, IMPULS
e Pathfinder 4.0, pode ser uma boa solução para obter mais informação e mais adequada ao estado
de uma empresa.
Apesar da maioria das empresas testadas possuírem um baixo nível de maturidade, já estão
iniciadas rumo à i4.0, pelo que seria interessante daqui a um ano ou dois voltar a estudar estas
empresas para identificar o estado de maturidade e perceber quais foram os principais obstáculos
e benefícios que encontraram até atingirem o nível de maturidade a essa altura.
No futuro, seria importante que mais empresas procurassem este tipo de iniciativas e
respondessem ao questionário de modo a aumentar a amostra em estudo, pois quanto maior a
amostra maior é a representatividade das empresas portuguesas.
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O impacto que a covid-19 pode ter na adoção das práticas de i4.0 por parte das empresas
portuguesas em estudo, o papel da indústria 4.0 contra a covid-19 em cada uma das empresas,
seriam temas interessantes a abordar e muito atuais. Perceber quais as empresas mais afetadas
pela covid-19 tendo em conta o tamanho e setor das empresas e a indústria 4.0 também seria um
tema atrativo.
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Anexos
Anexo A- Testes de normalidade- Caracterização geral
Tabela 89 Testes de normalidade- dimensão e algumas variáveis- caracterização geral

Testes de Normalidade
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Estatística
gl
Sig.
Estatística
Gl
Sig.
,303
19
,000
,833
19
,004
,309
35
,000
,723
35
,000
Conhecimento do
conceito i4.0
,281
43
,000
,790
43
,000
,318
26
,000
,779
26
,000
,275
19
,001
,787
19
,001
Motivações para
,232
35
,000
,817
35
,000
abraçar os desafios
,305
43
,000
,772
43
,000
i4.0
,255
26
,000
,822
26
,000
,296
19
,000
,765
19
,000
Objetivos
,292
35
,000
,753
35
,000
pretendidos com a
,239
43
,000
,800
43
,000
implementação i4.0
,245
26
,000
,795
26
,000
,163
19
,199
,868
19
,014
Atividades
,181
35
,005
,936
35
,042
implementadas de
,116
43
,167
,976
43
,488
i4.0
,117
26
,200*
,942
26
,149
,327
19
,000
,715
19
,000
,276
35
,000
,750
35
,000
Nível de maturidade
,221
43
,000
,845
43
,000
,361
26
,000
,733
26
,000
Fonte: SPSS
*. Este é um limite inferior da significância verdadeira.
a. Correlação de Significância de Lilliefors
Para a testagem da normalidade houve situações onde se considerou o nível de significância de 0,01.
Dimensão da
empresa
Micro
Pequena
Média
Grande
Micro
Pequena
Média
Grande
Micro
Pequena
Média
Grande
Micro
Pequena
Média
Grande
Micro
Pequena
Média
Grande
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Tabela 90 Testes de normalidade- nível de maturidade e algumas variáveis- caracterização geral
Testes de Normalidade
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Nível de maturidade
Estatística
gl
Sig.
Estatística
gl
Sem competências i4.0
,355
46
,000
,728
46
Iniciado
,229
51
,000
,828
51
Motivações para
abraçar os desafios Intermédio
,322
16
,000
,729
16
i4.0
Experiente ou
,259
10
,055
,825
10
especialista
Sem competências i4.0
,251
46
,000
,792
46
Objetivos
Iniciado
,241
51
,000
,795
51
pretendidos com a
Intermédio
,271
16
,003
,793
16
implementação
Experiente
ou
i4.0
,416
10
,000
,650
10
especialista
Sem competências i4.0
,152
46
,010
,925
46
Iniciado
,106
51
,200*
,975
51
Atividades
implementadas de Intermédio
,175
16
,200*
,947
16
i4.0
Experiente ou
,214
10
,200*
,941
10
especialista
*. Este é um limite inferior da significância verdadeira.
a. Correlação de Significância de Lilliefors

Sig.
,000
,000
,000
,029
,000
,000
,002
,000
,006
,358
,448
,569

Anexo B- Testes de normalidade- EO
Tabela 91 Testes de normalidade- dimensão e tecnologias utilizadas- EO

Testes de Normalidade

Tecnologias
utilizadas

Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Estatística
gl
Sig.
Estatística
gl
,331
19
,000
,732
19
,202
35
,001
,905
35
,217
43
,000
,871
43
,170
26
,051
,916
26
Fonte: SPSS
Correlação de Significância de Lilliefors

Dimensão da
empresa
Micro
Pequena
Média
Grande
a.

Sig.
,000
,006
,000
,036
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Tabela 92 Testes de normalidade- dimensão e áreas de investimento nos últimos 2 anos

Testes de Normalidade

Áreas de
investimento nos
últimos 2 anos

Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Estatística
gl
Sig.
Estatística
gl
,365
19
,000
,677
19
,221
35
,000
,867
35
,186
43
,001
,889
43
,170
26
,051
,915
26
Fonte: SPSS
Correlação de Significância de Lilliefors

Dimensão da
empresa
Micro
Pequena
Média
Grande
a.

Sig.
,000
,001
,001
,034

Tabela 93 Testes de normalidade- dimensão e áreas com gestão sistemática

Testes de Normalidade

Áreas com gestão
sistemática

Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Estatística
gl
Sig.
Estatística
gl
,262
19
,001
,853
19
,227
35
,000
,866
35
,145
43
,023
,927
43
,155
26
,110
,941
26
Fonte: SPSS
Correlação de Significância de Lilliefors

Dimensão da
empresa
Micro
Pequena
Média
Grande
a.

Sig.
,008
,001
,009
,142

Tabela 94 Testes de normalidade- nível de implementação da estratégia e tecnologias utilizadas

Testes de Normalidade

Tecnologias
utilizadas

Nível de implementação da
estratégia
Não existe estratégia
Foram lançadas algumas
iniciativas piloto
A estratégia está em
desenvolvimento
A estratégia está formulada
A estratégia está em
implementação
A estratégia está
implementada

Kolmogorov-Smirnova
Estatística
gl
Sig.
,399
28
,000

Shapiro-Wilk
Estatística
gl
Sig.
,649
28
,000

,177

27

,029

,921

27

,041

,214

37

,000

,878

37

,001

,237

6

,200*

,927

6

,554

,125

22

,200*

,940

22

,193

,385

3

.

,750

3

,000

Fonte: SPSS
*. Este é um limite inferior da significância verdadeira.
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Tabela 95 Testes de normalidade- nível de implementação da estratégia e as áreas de investimento nos
últimos 2 anos

Testes de Normalidade

Áreas de
investimento
nos últimos 2
anos

Nível de implementação da
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
estratégia
Estatística
gl
Sig.
Estatística
gl
Não existe estratégia
,451
28
,000
,487
28
Foram lançadas algumas
,159
27
,078
,872
27
iniciativas piloto
A estratégia está em
,189
37
,002
,888
37
desenvolvimento
A estratégia está
,226
6
,200*
,905
6
formulada
A estratégia está em
,193
22
,032
,890
22
implementação
A estratégia está
,292
3
.
,923
3
implementada
Fonte: SPSS
*. Este é um limite inferior da significância verdadeira.
a. Correlação de Significância de Lilliefors

Sig.
,000
,003
,001
,404
,019
,463

Tabela 96 Testes de normalidade- nível de implementação da estratégia e áreas com gestão sistemática

Testes de Normalidade

Áreas com
gestão
sistemática

Nível de implementação da
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
estratégia
Estatística
gl
Sig.
Estatística
gl
Não existe estratégia
,302
28
,000
,787
28
Foram lançadas algumas
,167
27
,052
,896
27
iniciativas piloto
A estratégia está em
,148
37
,040
,937
37
desenvolvimento
A estratégia está formulada
,195
6
,200*
,861
6
A estratégia está em
,273
22
,000
,879
22
implementação
A estratégia está
,292
3
.
,923
3
implementada
Fonte: SPSS
*. Este é um limite inferior da significância verdadeira.
a. Correlação de Significância de Lilliefors

Sig.
,000
,011
,036
,191
,011
,463
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Tabela 97 Testes de normalidade- nível de implementação da estratégia e nível de maturidade

Testes de Normalidade

Nível de
maturidade

Nível de implementação da
estratégia
Não existe estratégia
Foram lançadas algumas
iniciativas piloto
A estratégia está em
desenvolvimento
A estratégia está formulada
A estratégia está em
implementação
A estratégia está
implementada

Kolmogorov-Smirnova
Estatística
gl
Sig.
,513
28
,000

Shapiro-Wilk
Estatística
gl
,419
28

Sig.
,000

,276

27

,000

,809

27

,000

,266

37

,000

,817

37

,000

,183

6

,200*

,960

6

,820

,308

22

,000

,783

22

,000

,385

3

.

,750

3

,000

Fonte: SPSS
*. Este é um limite inferior da significância verdadeira.
a. Correlação de Significância de Lilliefors

Anexo C- Testes de normalidade- FI
Tabela 98 Testes de normalidade- dimensão e funcionalidades de infraestrutura

Testes de Normalidade

Funcionalidades de
infraestrutura

Kolmogorov-Smirnova
Estatística
gl
Sig.
,503
19
,000
,376
35
,000
,210
43
,000
,392
26
,000
Fonte: SPSS
a. Correlação de Significância de Lilliefors

Dimensão da
empresa
Micro
Pequena
Média
Grande

Shapiro-Wilk
Estatística
gl
,468
19
,683
35
,853
43
,707
26

Sig.
,000
,000
,000
,000

Tabela 99 Testes de normalidade- dimensão e adaptabilidade das funcionalidades

Testes de Normalidade

Adaptabilidade das
funcionalidades

Kolmogorov-Smirnova
Estatística
gl
Sig.
,525
19
,000
,462
35
,000
,336
43
,000
,314
26
,000
Fonte: SPSS
a. Correlação de Significância de Lilliefors

Dimensão da
empresa
Micro
Pequena
Média
Grande

Shapiro-Wilk
Estatística
gl
,362
19
,546
35
,677
43
,746
26

Sig.
,000
,000
,000
,000
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Tabela 100 Testes de normalidade- dimensão e utilização dos dados recolhidos

Testes de Normalidade

Utilização dos dados
recolhidos

Kolmogorov-Smirnova
Estatística
gl
Sig.
,521
19
,000
,391
35
,000
,227
43
,000
,197
26
,011
Fonte: SPSS
a. Correlação de Significância de Lilliefors

Dimensão da
empresa
Micro
Pequena
Média
Grande

Shapiro-Wilk
Estatística
gl
,372
19
,660
35
,846
43
,918
26

Sig.
,000
,000
,000
,041

Tabela 101 Testes de normalidade- dimensão e sistemas TI utilizados

Testes de Normalidade

Sistemas TI
utilizados

Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Estatística
gl
Sig.
Estatística
gl
,495
19
,000
,460
19
,387
35
,000
,611
35
,168
43
,004
,892
43
*
,124
26
,200
,970
26
Fonte: SPSS
*. Este é um limite inferior da significância verdadeira.
a. Correlação de Significância de Lilliefors

Dimensão da
empresa
Micro
Pequena
Média
Grande

Sig.
,000
,000
,001
,623

Tabela 102 Testes de normalidade- dimensão e sistemas de TI com interface

Testes de Normalidade

Sistemas TI com
interface

Kolmogorov-Smirnova
Estatística
gl
Sig.
,495
19
,000
,383
35
,000
,190
43
,000
,157
26
,101
Fonte: SPSS
a. Correlação de Significância de Lilliefors

Dimensão da
empresa
Micro
Pequena
Média
Grande

Shapiro-Wilk
Estatística
gl
,460
19
,594
35
,863
43
,950
26

Sig.
,000
,000
,000
,226
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Tabela 103 Testes de normalidade- funcionalidades de infraestrutura e sistemas de TI utilizados

Testes de Normalidade
Funcionalidades de infraestrutura

Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Estatística gl Sig. Estatística gl Sig.
,497
55 ,000
,367
55 ,000

Não disponível
1 infraestrutura de equipamento disponível
para alguns equipamentos ou totalmente
,332
disponível
Sistemas TI 2 infraestruturas de equipamentos disponíveis
utilizados
para alguns equipamentos ou totalmente
,312
disponíveis
3 infraestruturas de equipamentos disponíveis
para alguns equipamentos ou totalmente
,118
disponíveis
Não disponível
,507
1 infraestrutura de equipamento disponível
para alguns equipamentos ou totalmente
,357
disponível
Sistemas TI
2 infraestruturas de equipamentos disponíveis
com
para alguns equipamentos ou totalmente
,213
interface
disponíveis
3 infraestruturas de equipamentos disponíveis
para alguns equipamentos ou totalmente
,130
disponíveis
Não disponível
,291
1 infraestrutura de equipamento disponível
para alguns equipamentos ou totalmente
,360
disponível
Nível de 2 infraestruturas de equipamentos disponíveis
maturidade
para alguns equipamentos ou totalmente
,266
disponíveis
3 infraestruturas de equipamentos disponíveis
para alguns equipamentos ou totalmente
,332
disponíveis
Fonte: SPSS
a. Correlação de Significância de Lilliefors

7 ,019

,869

7

,183

13 ,001

,785

13 ,005

48 ,091

,953

48 ,055

55 ,000

,338

55 ,000

7 ,007

,787

7

13 ,111

,906

13 ,163

48 ,040

,944

48 ,022

55 ,000

,765

55 ,000

7 ,007

,664

7

13 ,013

,816

13 ,011

48 ,000

,816

48 ,000

,030

,001
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Anexo D- Testes de normalidade- OI
Tabela 104 Testes de normalidade- dimensão e informação partilhada internamente

Testes de Normalidade
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Estatística
gl
Sig.
Estatística
gl
Sig.
,173
19
,135
,870
19
,014
,155
35
,033
,939
35
,051
Inf. partilhada
internamente
,207
43
,000
,918
43
,005
,120
26
,200*
,949
26
,219
Fonte: SPSS
*. Este é um limite inferior da significância verdadeira.
a. Correlação de Significância de Lilliefors
Para a testagem da normalidade houve situações onde se considerou o nível de significância de 0,01.
Dimensão da
empresa
Micro
Pequena
Média
Grande

Tabela 105 Testes de normalidade- dimensão e informação partilhada externamente

Testes de Normalidade

Inf. partilhada
externamente

Kolmogorov-Smirnova
Estatística
gl
Sig.
,295
19
,000
,295
35
,000
,266
43
,000
,190
26
,016
Fonte: SPSS
a. Correlação de Significância de Lilliefors

Dimensão da
empresa
Micro
Pequena
Média
Grande

Shapiro-Wilk
Estatística
gl
,759
19
,822
35
,770
43
,889
26

Sig.
,000
,000
,000
,009

Tabela 106 Testes de normalidade- dimensão e estado das soluções de segurança TI

Testes de Normalidade

Estado das soluções
de segurança TI

Kolmogorov-Smirnova
Estatística
gl
Sig.
,233
19
,008
,270
35
,000
,226
43
,000
,273
26
,000
Fonte: SPSS
a. Correlação de Significância de Lilliefors

Dimensão da
empresa
Micro
Pequena
Média
Grande

Shapiro-Wilk
Estatística
gl
,785
19
,805
35
,820
43
,801
26

Sig.
,001
,000
,000
,000
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Tabela 107 Testes de normalidade- dimensão e serviços de nuvem utilizados

Testes de Normalidade

Serviços de nuvem
utilizados

Kolmogorov-Smirnova
Estatística
gl
Sig.
,222
19
,014
,186
35
,004
,239
43
,000
,224
26
,002
Fonte: SPSS
a. Correlação de Significância de Lilliefors

Dimensão da
empresa
Micro
Pequena
Média
Grande

Shapiro-Wilk
Estatística
gl
,817
19
,845
35
,820
43
,807
26

Sig.
,002
,000
,000
,000

Tabela 108 Testes de normalidade- processos de produção autónomos e algumas variáveis

Testes de Normalidade
Processos de
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
produção autónomos Estatística
gl
Sig.
Estatística
gl
Não
,219
90
,000
,829
90
Sim, mas só em teste
,277
8
,070
,748
8
e fase piloto
Serviços de nuvem
Sim, mas só em áreas
utilizados
,218
23
,006
,811
23
selecionadas
Sim,
.
2
.
transversalmente
Não
,285
90
,000
,775
90
Sim, mas só em teste
,216
8
,200*
,882
8
e fase piloto
Nível de maturidade Sim, mas só em áreas
,281
23
,000
,864
23
selecionadas
Sim,
.
2
.
transversalmente
Fonte: SPSS
*. Este é um limite inferior da significância verdadeira.
a. Correlação de Significância de Lilliefors

Sig.
,000
,008
,001

,000
,197
,005

Anexo E- Testes de normalidade-PI
Tabela 109 Testes de normalidade- dimensão e produtos com TIC

Testes de Normalidade

Produtos com
TIC

Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Estatística
gl
Sig.
Estatística
gl
,453
19
,000
,314
19
,501
35
,000
,430
35
,388
43
,000
,570
43
,306
26
,000
,737
26
Fonte: SPSS
a. Correlação de Significância de Lilliefors

Dimensão da
empresa
Micro
Pequena
Média
Grande

Sig.
,000
,000
,000
,000
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Tabela 110 Testes de normalidade- dimensão e finalidade da análise de dados

Testes de Normalidade

Finalidade da análise
de dados

Kolmogorov-Smirnova
Estatística
gl
Sig.
,484
19
,000
,536
35
,000
,470
43
,000
,504
26
,000
Fonte: SPSS
a. Correlação de Significância de Lilliefors

Dimensão da
empresa
Micro
Pequena
Média
Grande

Shapiro-Wilk
Estatística
gl
,433
19
,253
35
,526
43
,349
26

Sig.
,000
,000
,000
,000

Tabela 111 Testes de normalidade- analise de dados e produtos com TIC

Testes de Normalidade
Kolmogorov-Smirnova
Estatística
gl
Sig.

Analisa os dados

Produtos com
TIC

Não. Não recolhemos
dados na fase de
utilização
Não. Recolhemos
dados mas não os
analisamos nem
utilizamos
Sim
Não temos nenhuma
funcionalidade TIC
Não apresenta “Chão
de Fábrica”

Shapiro-Wilk
Estatística
gl

Sig.

,212

9

,200*

,826

9

,041

,192

7

,200*

,896

7

,308

,263

17

,003

,809

17

,003

.

40

.

.

40

.

.

50

.

.

50

.

Fonte: SPSS
*. Este é um limite inferior da significância verdadeira.
a. Correlação de Significância de Lilliefors
Tabela 112 Testes de normalidade- analise de dados e nível de maturidade

Testes de Normalidade
Analisa os dados
Não. Não recolhemos dados
na fase de utilização
Não. Recolhemos dados
mas não os analisamos nem
utilizamos
Nível de
maturidade
Sim
Não temos nenhuma
funcionalidade TIC
Não apresenta “Chão de
Fábrica”

Kolmogorov-Smirnova
Estatística
gl
Sig.

Shapiro-Wilk
Estatística
gl

Sig.

,471

9

,000

,536

9

,000

,435

7

,000

,600

7

,000

,289

17

,001

,834

17

,006

,367

40

,000

,687

40

,000

,276

50

,000

,805

50

,000

Fonte: SPSS
a. Correlação de Significância de Lilliefors
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Anexo F- Testes de normalidade SBD
Tabela 113 Testes de normalidade- dados recolhidos que permitem novos serviços e nível de maturidade

Testes de Normalidade
Dados recolhidos permitem
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
novos serviços
Estatística
gl
Sig.
Estatística
gl
Não
,318
78
,000
,733
78
Sim, e estamos integrados
Nível de
,229
28
,001
,862
28
com os nossos clientes
maturidade
Sim, mas sem integração
,262
17
,003
,825
17
com os nossos clientes
Fonte: SPSS
a. Correlação de Significância de Lilliefors

Sig.
,000
,002
,005

Anexo G- Testes de normalidade- RH
Tabela 114 Testes de normalidade- dimensão e competências dos RH

Testes de Normalidade

Competências dos RH
(i4.0)

Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Estatística
gl
Sig.
Estatística
gl
,263
19
,001
,822
19
,185
35
,004
,891
35
,213
43
,000
,831
43
,139
26
,200*
,940
26
Fonte: SPSS
*. Este é um limite inferior da significância verdadeira.
a. Correlação de Significância de Lilliefors
Dimensão da
empresa
Micro
Pequena
Média
Grande

Sig.
,002
,002
,000
,136

Tabela 115 Testes de normalidade- esforços na aquisição de competências e competências dos RH

Testes de Normalidade

Competências dos
RH (i4.0)

Esforços na aquisição
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
de competências
Estatística
gl
Sig.
Estatística
gl
Sig.
Não
,238
21
,003
,779
21
,000
Sim, em algumas
,169
91
,000
,901
91
,000
competências
Sim, em todas as
,191
11
,200*
,884
11
,117
competências
Fonte: SPSS
*. Este é um limite inferior da significância verdadeira.

a. Correlação de Significância de Lilliefors
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Tabela 116 Testes de normalidade- esforços na aquisição de competências e nível de maturidade

Testes de Normalidade

Nível de
maturidade

Esforços na aquisição
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
de competências
Estatística
gl
Sig.
Estatística
gl
Sig.
Não
,522
21
,000
,343
21
,000
Sim, em algumas
,302
91
,000
,817
91
,000
competências
Sim, em todas as
,245
11
,063
,824
11
,019
competências
Fonte: SPSS
a. Correlação de Significância de Lilliefors

Anexo H- Caracterização geral

Anexo H1- Homogeneidade Atividades planeadas/em curso/implementadas de i4.0
Tabela 117 Homogeneidade dimensão e Atividades planeadas/em curso/implementadas de i4.0

Fonte: SPSS

Tabela 118 Homogeneidade nível de maturidade e Atividades planeadas/em curso/implementadas de i4.0

Fonte: SPSS
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Anexo H2- “Mean rank” da dimensão e conhecimento i4.0 e atividades i4.0
Figura 33 Dimensão e conhecimento do conceito i4.0

Fonte: SPSS

171

Figura 34 Dimensão e atividades planeadas/em curso/implementadas de i4.0

Fonte: SPSS
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Anexo H3- “Mean rank” do nível de maturidade e conhecimento i4.0, atividades i4.0 e
outros
Tabela 119 Teste de homogeneidade de variância

Fonte: SPSS

Tabela 120 Assimetria e curtose das sem competências i4.0

Fonte: SPSS
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Figura 35 Nível de maturidade e conhecimento do conceito i4.0

Fonte: SPSS
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Figura 36 Nível de maturidade e atividades planeadas/em curso/ implementadas de i4.0

Fonte: SPSS
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Anexo I- Estratégia e Organização
Anexo I1- “Mean rank” da dimensão e tecnologias utilizadas

Figura 37 “Mean rank” da dimensão e tecnologias utilizadas

Fonte: SPSS
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Anexo I2- “Mean rank” do nível de implementação da estratégia e indicadores de
monitorização e nível de maturidade

Figura 38 Nível de implementação da estratégia e indicadores de monitorização

Fonte: SPSS
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Figura 39 Nível de implementação da estratégia e nível de maturidade

Fonte:SPSS
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Anexo J- Fábrica Inteligente
Anexo J1- Avaliação das Funcionalidades da infraestrutura de equipamentos por
dimensão
Tabela 121 Avaliação das Funcionalidades da infraestrutura de equipamentos por dimensão

Máquinas e sistemas podem ser controlados
através de TI

M2M: Comunicações Máquina para Máquina

Interoperabilidade: possível a integração e
colaboração com outras máquinas/sistemas

Micro

Pequena

Média

Grande

0

84,2

62,9

34,9

11,5

1

0,0

34,3

58,1

84,6

10

15,8

2,9

7,0

3,8

0

84,2

74,3

44,2

30,8

1

5,3

22,9

53,5

69,2

10

10,5

2,9

2,3

0,0

0

84,2

68,6

51,2

19,2

1

10,5

28,6

46,5

80,8

10
5,3
2,9
2,3
0,0
Fonte: Elaboração própria.
Legenda: não disponível=0; disponível em alguns equipamentos= 1; totalmente disponível= 10

Anexo J2- Avaliação da adaptabilidade das funcionalidades que existem na
infraestrutura da empresa por dimensão

Tabela 122 Avaliação da adaptabilidade das funcionalidades que existem na infraestrutura da empresa por
dimensão

M2M: Comunicações Máquina para Máquina

Interoperabilidade: possível a integração e colaboração
com outras máquinas/sistemas

Micro

Pequena

Média

Grande

0

84,2

65,7

37,2

30,8

1

5,3

8,6

9,3

11,5

2

5,3

20,0

53,5

53,8

3

5,3

5,7

0,0

3,8

0

89,5

65,7

32,6

15,4

1

0,0

8,6

11,6

19,2

2

5,3

22,9

55,8

61,5

3
5,3
2,9
0,0
3,8
Fonte: Elaboração própria.
0- não relevante; 1– relevante, mas não atualizável; 2- relevante e com capacidade de atualização; 3elevada, pois a funcionalidade já está disponível
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Anexo J3- Forma de recolha de dados por dimensão
Tabela 123 Forma de recolha de dados (modelo digital da fábrica) por dimensão
Micro

Pequena

Média

Grande

Total

Não tem fábrica inteligente

68,4

51,4

25,6

7,7

35,8

Principalmente em modo manual

0,0

11,4

20,9

11,5

13,0

Os dados relevantes são recolhidos digitalmente em
pelo menos uma área
Todos os dados são recolhidos digitalmente em
diversas áreas
Todos os dados são recolhidos digitalmente, de
forma automática, em todas as áreas

0,0

17,1

20,9

34,6

19,5

10,5

2,9

20,9

34,6

17,1

0,0

2,9

0,0

11,5

3,3

Não recolhe dados

21,1

14,3

11,6

0,0

11,4

Fonte: Elaboração própria.

Anexo J4- Finalidade dos dados recolhidos por dimensão
Figura 40 Finalidade dos dados recolhidos (modelo digital da fábrica) por dimensão

Não recolhe dados
Controlo
Manutenção preditiva
Otimização do consumo de recursos (material,
energia)
Otimização do processo logístico
Gestão da qualidade
Criar transparência através do processo de
produção
0
Total

Grande

10
Média

20
Pequena

30

40

50

60

70

Micro

Fonte: Elaboração própria.
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Anexo J5- Sistemas com interface com o Sistema central de armazenamento e
tratamento de dados vs dimensão

Tabela 124 Sistemas com interface com o Sistema central de armazenamento e tratamento de dados vs
dimensão
Micro

Pequena

Média

Grande

Total

MES – Manufacturing Execution System

5,3

8,6

23,3

65,4

25,2

ERP – Enterprise Resource Planning

5,3

25,7

60,5

88,5

48,0

PLM – Product Lifecycle Management

0,0

0,0

4,7

11,5

4,1

PDM – Product Data Management

5,3

2,9

16,3

26,9

13,0

PPS – Production Planning System

5,3

14,3

20,9

46,2

22,0

PDA – Production Data Acquisition

0,0

5,7

25,6

38,5

18,7

MDC – Machine Data Collection

0,0

5,7

14,0

26,9

12,2

CAD – Computer-Aided Design

0,0

8,6

23,3

15,4

13,8

SCM – Supply Chain Management

0,0

2,9

4,7

23,1

7,3

Não utiliza

15,8

17,1

9,3

3,8

11,4

25,6

7,7

35,8

Não apresenta ‘Chão de Fábrica’

68,4
51,4
Fonte: Elaboração própria.
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Anexo J6- Dimensão e funcionalidades de infraestrutura
Figura 41 Dimensão e funcionalidades de infraestrutura

Fonte:SPSS
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Figura 42 Dimensão e adaptabilidade das funcionalidades de infraestrutura

Fonte:SPSS
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Figura 43 Dimensão e utilização dos dados recolhidos

Fonte:SPSS
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Figura 44 Dimensão e Sistemas TI utilizados

Fonte:SPSS
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Figura 45 Dimensão e sistemas TI com interface

Fonte:SPSS
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Anexo J7- Dimensão e funcionalidades de infraestrutura

Figura 46 Funcionalidades de infraestrutura e Sistemas de TI utilizados

Fonte:SPSS
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Anexo K- Operações inteligentes
Anexo k1- Teste de homogeneidade e assimetria/curtose
Tabela 125 Teste de homogeneidade

Fonte:SPSS
Tabela 126 Assimetria e curtose das médias empresas

Fonte:SPSS
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Anexo k2- Processos de produção autónomos e casos de controlo autónomo

Figura 47 Processos de produção autónomos e casos de controlo autónomo

Fonte: SPSS
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Anexo L- Produtos Inteligentes
Anexo L1- Análise dos dados recolhidos na fase de utilização por dimensão
Tabela 127 Análise dos dados recolhidos na fase de utilização por dimensão
Micro

Pequena

Média

Grande

Total

Sim
Não. Recolhemos dados mas não os analisamos
nem utilizamos
Não. Não recolhemos dados na fase de utilização

15,8

5,7

20,9

11,5

13,8

0,0

2,9

7,0

11,5

5,7

0,0

5,7

2,3

23,1

7,3

Não apresenta “Chão de Fábrica”

63,2

60,0

27,9

19,2

40,7

25,7

41,9

34,6

32,5

Não temos nenhuma funcionalidade TIC
21,1
Fonte: Elaboração própria.

Anexo L2- Finalidade dos dados analisados vs dimensão
Tabela 128 Finalidade dos dados analisados vs dimensão
Micro

Pequena

Média

Grande

Total

Desenvolvimento de produto

10,5

5,7

11,6

3,8

8,1

Apoio ao serviço de vendas

10,5

5,7

9,3

0,0

6,5

Serviço pós-venda (telemanutenção)

5,3

5,7

4,7

3,8

4,9

Análise do comportamento dos utilizadores

5,3

2,9

7,0

7,7

5,7

Outros serviços

5,3

2,9

7,0

3,8

4,9

Nodata

0,0

8,6

9,3

34,6

13,0

Não temos nenhuma funcionalidade TIC

21,1

25,7

41,9

34,6

32,5

27,9

19,2

40,7

Não apresenta “Chão de Fábrica”

63,2
60,0
Fonte: Elaboração própria.
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Anexo L3- Dimensão e produtos com TIC

Figura 48 Dimensão e produtos com TIC

Fonte: SPSS
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Anexo M- Serviços Baseados em Dados
Anexo M1- Dados recolhidos permitirem novos serviços e importância das SBD nas
receitas
Figura 49 Dados recolhidos permitirem novos serviços e importância das SBD nas receitas

Fonte: SPSS
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Figura 50 Dados recolhidos permitirem novos serviços e o nível de utilização

Fonte: SPSS
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Figura 51 Dados recolhidos permitirem novos serviços e o nível de maturidade

Fonte: SPSS
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Anexo N- Recursos Humanos

Anexo N1- Esforços na aquisição de competências e nível de maturidade

Figura 52 Esforços na aquisição de competências e nível de maturidade

Fonte: SPSS

195

Anexo O- Questionário

A presente ferramenta, preconizada pelo ISQ e promovida pelo IAPMEI, visa o diagnóstico da sua
empresa face aos desafios da indústria 4.0 (i4.0). O questionário da ferramenta "SHIFT to 4.0"
permite perceber o seu grau de conhecimento nesta temática para podermos traçar ações que
respondam às suas necessidades. Tem por intuito ser uma ferramenta de autodiagnóstico de
suporte a decisões que visem a implementação de ações e a realização de investimentos no âmbito
i4.0. Após submissão do inquérito receberá imediatamente um relatório de análise aos seus dados,
gerado automaticamente. A metodologia de estudo (pode ler a metodologia de estudo: aqui) usada
teve por base o inquérito desenvolvido pelo IW Consult da Cologne Institute for Economic Research
e pela FIR da RWTH da Universidade de Aachen e adaptada à realidade portuguesa.
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QUESTÕES GERAIS RELATIVAS À SUA EMPRESA
*Obrigatório

PARA RECEBER INFORMAÇÃO OU VIR A SER CONTACTADO NA SEQUÊNCIA DESTE QUESTIONÁRIO POR FAVOR
DEIXE OS SEUS CONTACTOS, O ISQ RESPEITA OS SEUS DIREITOS DE PRIVACIDADE**

Nome da Empresa: * O nome da sua Empresa...
Correio Electrónico: * O seu correio electrónico...
Respondente: *

O nome do respondente...

Cargo exercido: *

Escolha, por favor...

Q1.1*- Selecione o âmbito em que se insere a atividade da empresa?
Escolha, por favor...
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Q1.2*- Indique o número aproximado de trabalhadores da empresa em Portugal.
até 9 colaboradores
de 10 e 49 colaboradores
de 50 a 249 colaboradores
250 ou mais colaboradores
Q1.3*- Qual o valor aproximado do volume de negócios em 2018?
abaixo de 2 milhões de euros
entre 2 e 10 milhões de euros
entre 10 e 50 milhões de euros
acima de 50 milhões de euros
não especificado
Q1.4*- Conhece o conceito i4.0?
Não, nunca ouvi falar
Vagamente e não é importante para a empresa
Superficialmente e pretendo saber mais para avaliar o seu potencial na empresa
O suficiente para já termos alguns projetos piloto a decorrer
Dominamos o conceito e já aplicamos de forma transversal na empresa

Q1.5*- O que motiva a sua empresa a abraçar os desafios i4.0?
(Selecione as opções com que mais se identifica)
Oportunidade para se diferenciar no mercado
A empresa tem espírito inovador, pelo que tem de experimentar novos conceitos
Faz parte da sua condição de líder de mercado
Os requisitos de mercado e a pressão competitiva

Q1.6* - Que objetivos pretende atingir com a adoção dos conceitos i4.0?
(Selecione as opções com que mais se identifica)
Aumento da eficiência do sistema de produção
Aumento dos proveitos
Aumento da eficiência do sistema de gestão
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Q1.7* - Tipifique atividades i4.0 planeadas/em curso/implementadas na sua empresa.
Não
planeada

Planeada

Em
curso

Implementada

Não
relevante

Digitalização de processos com a
implementação de sistemas de
informação
Integração entre sistemas elou
equipamentos com recurso ao IOT
(Internet das coisas)
Implementação de sistemas que
permitam o controlo eficiente dos
processos, produtos e serviços e a
análise do desempenho em tempo real
Contratação de técnicos essenciais para
a transformação digital
Reconversão de técnicos para dar
resposta à transformação digital

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO*
Dou o meu consentimento ao ISQ, para tratamento de dados recolhidos no âmbito do presente questionário que
se destinam exclusivamente ao estudo da maturidade das empresas quanto à indústria 4.0 e o respetivo
mapeamento nacional, nos termos da política de Privacidade, que li e aceito.
** A proteção da privacidade e dos dados pessoais constitui um compromisso fundamental do ISQ, para com o titular de
dados pessoais que utiliza as plataformas digitais e os serviços ISQ. Com a aplicação do novo Regulamento Geral sobre a
Proteção de Dados (RGPD), a partir de 25 de maio de 2018, O ISQ vem manifestar que se mantém fortemente empenhado
e comprometido na proteção da privacidade e dos dados pessoais do respetivo titular que utiliza as plataformas digitais
e os serviços ISQ e procede, nessa medida, à atualização da sua Política de Privacidade, em conformidade com todos os
princípios e normas da proteção de dados que sustentam o RGPD. Procuramos explicar que dados pessoais recolhemos,
para que finalidades os podemos usar, como os tratamos, com quem os partilhamos, durante quanto tempo os
conservamos, bem como as formas de entrar em contacto connosco e de exercer os seus direitos. O ISQ sugere e convida
à consulta das páginas dedicadas à privacidade e à proteção dos dados pessoais, cujas atualizações serão disponibilizadas
nas plataformas digitais ISQ. http://www.isq.pt/politica-de-privacidade/
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ESTRATÉGIA E ORGANIZAÇÃO
O conceito i4.0 vai muito além da melhoria de produtos, bens, serviços e processos por via da transformação
digital. Na realidade, oferece a oportunidade de se desenvolverem novos modelos de negócio, razão pela
qual, a sua implementação tem uma importância estratégica.
Q2.1*- Como descreve o nível de implementação da estratégia i4.0 na sua empresa?
Não existe estratégia
Foram lançadas algumas iniciativas piloto
A estratégia está em desenvolvimento
A estratégia está formulada
A estratégia está em implementação
A estratégia está implementada
Q2.2*- Existem indicadores para monitorizar o estado de implementação da estratégia i4.0?
Sim, possuímos um sistema de indicadores considerado adequado
Sim, possuímos um sistema de indicadores que nos dá alguma orientação
Não, a nossa abordagem ainda não está claramente definida
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Q2.3*- Que tecnologias utiliza na sua empresa?
Sensores
Dispositivos móveis
RFID - Identificação por radiofrequência
Sistemas de localização em tempo real
Grande volume de dados (Big data) para armazenar e avaliar dados em tempo real
Tecnologias em nuvem como infraestruturas escaláveis de TI — Tecnologias de Informação
Sistemas TI embebidos
Comunicações M2M
Outras
Q2.4*- Em que áreas da empresa, existiu investimento em i4.0 nos últimos 2 anos?
Investimento anual Grande: >3% do volume de negócios; Médio: e <3% do volume de negócios; Pequeno:
<1% do volume de negócios
Grande

Médio

Pequeno

Nenhum

Investigação &
Desenvolvimento
Produção/Fabricação
Compras
Vendas
Serviços
TI
Q2.5*- Em que áreas da empresa está planeado investir em i4.0 nos próximos 5 anos?
Investimento anual Grande: >3% do volume de negócios; Médio: e <3% do volume de negócios; Pequeno:
do volume de negócios
Grande
Médio
Pequeno
Nenhum
Investigação &
Desenvolvimento
Produção/Fabricação
Compras
Vendas
Serviços
TI
Q2.6*- Em que áreas da empresa existe uma gestão sistemática da tecnologia e inovação?
TI - Tecnologias da Informação
Tecnologias da Produção
Desenvolvimento de Produto
Serviços
Centralizada, em gestão integrada
Não possuímos
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FÁBRICA INTELIGENTE
Uma fábrica inteligente é um ambiente no qual os sistemas de produção e logísticos têm a capacidade de,
em grande parte, se auto organizarem sem intervenção humana. Este modelo é baseado na conexão dos
sistemas ciberfísicos (CPS) à infraestrutura tecnológica da fábrica através da Internet das Coisas (IoT). A par
dos sistemas físicos o conceito i4.0 envolve também a modelação digital através da recolha, armazenagem e
tratamento inteligente de dados. Desta forma, o conceito de fábrica inteligente assegura que a informação é
fornecida e os recursos são utilizados de forma mais eficiente. Isto requer uma colaboração através da
empresa, em tempo real, entre os sistemas de produção, os sistemas de informação e as pessoas.
** Esta Dimensão destina-se a empresas com chão de fábrica. Se não possui unidades produtivas avance para a Dimensão
seguinte selecionando a opção no final desta página.

Q3.1*- Como avalia as funcionalidades da infraestrutura de equipamento da sua empresa?
Não disponível

Disponível para alguns
equipamentos

Totalmente disponível

Máquinas e sistemas podem
ser controlados através de
TI
M2M: Comunicações
Máquina para Máquina
Interoperabilidade: possível
a integração e colaboração
com outras
máquinas/sistemas
Q3.2*- Como avalia a adaptabilidade das funcionalidades existentes na infraestrutura da sua empresa?

Não

Relevante, mas
não atualizável

Relevante e com
capacidade de
atualização

Elevada, pois a
funcionalidade já
está disponível

M2M: Comunicações Máquina
para Máquina
Interoperabilidade: possível a
integração e colaboração com
outras máquinas/sistemas
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Q3.3*- A digitalização de fábricas torna possível criar um modelo digital da fábrica. A sua empresa já
recolhe dados das máquinas e dos processos durante a produção?
Em relação às máquinas considere apenas as que possuem a capacidade de comunicação.
Sim, todos
Sim, alguns
Não

Q3.3.1*- De que forma realiza a recolha de dados?
Principalmente em modo manual
Os dados relevantes são recolhidos digitalmente em pelo menos uma área
Todos os dados são recolhidos digitalmente em diversas áreas
Todos os dados são recolhidos digitalmente, de forma automática, em todas as áreas

Q3.3.2*- Qual a utilização que faz dos dados recolhidos?
Criar transparência através do processo de produção
Gestão da qualidade
Otimização do processo logístico
Otimização do consumo de recursos (material, energia)
Manutenção preditiva
Controlo automático da produção através da utilização de dados em tempo real

Q3.4*- Quais dos seguintes sistemas utiliza?
MES — Manufacturing Execution System
ERP— Enterprise Resource Planning
PLM - Product Lifecycle Management
PDM — Product Data Management
PPS— Production Planning System
PDA - Production Data Acquisition
MDC - Machine Data Collection
CAD — Computer-Aided Design
SCM — Supply Chain Management
Não utiliza
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Q3.4.1*- Dos sistemas que utiliza, quais possuem alguma interface com o sistema central de
armazenamento e tratamento de dados?
MES — Manufacturing Execution System
ERP— Enterprise Resource Planning
PLM - Product Lifecycle Management
PDM — Product Data Management
PPS— Production Planning System
PDA - Production Data Acquisition
MDC - Machine Data Collection
CAD — Computer-Aided Design
SCM — Supply Chain Management
Não utiliza

KO - Fábrica inteligente
Avance para a Dimensão seguinte. A sua empresa não apresenta "chão de fábrica".
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OPERAÇÕES INTELIGENTES
Uma das marcas da i4.0 é a integração dos mundos físico e digital na empresa e entre empresas na sua cadeia
de abastecimento. O advento da digitalização e a infinidade de dados disponíveis tornou possível novas
formas e abordagens de gestão dos Sistemas de Planeamento da Produção (PPS) e das Cadeias de Valor
(SCM), aportando eficiência e conhecimento às operações.
Q4.1 *- Que informação interna, partilhada entre departamentos, está integrada no sistema central?
Investigação & Desenvolvimento
Produção/Fabricação
Compras
Logística
Vendas
Finanças/accounting
Serviços
Nenhuma

Q4.2*- Que informação partilhada com o exterior, clientes elou fornecedores, está integrada no sistema
central?
Investigação & Desenvolvimento
Produção/Fabricação
Compras
Logística
Vendas
Finanças/accounting
Serviços
Nenhuma
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Q4.3*- A sua empresa tem já experiência de casos de controlo autónomo de produtos através da cadeia de
produção?
Sim, através de toda a empresa
Sim, mas só em áreas selecionadas
Sim, mas só em teste e fase piloto
Não

Q4.4*- Na sua empresa existem processos de produção que consigam responder autonomamente, em
tempo real, a mudanças nas condições de produção?
Sim, transversalmente
Sim, mas só em áreas selecionadas
Sim, mas só em teste e fase piloto
Não

Q4.5*- Como está organizada a área das Tecnologias de Informação (TI) na sua empresa?
Não existe departamento TI interno (recorre-se a um fornecedor de serviços)
Existe departamento de TI central
Existem departamentos locais de TI em cada área operacional (produção, desenvolvimento de produto,
etc.)
Existem especialistas em TI alocados a cada área operacional

Q4.6*- Qual o estado das suas soluções de segurança TI?

Solução
implementada

Solução em
desenvolvimento

Solução
planeada

Solução não
planeada

Segurança no armazenamento interno
de dados
Segurança dos dados através de
serviços em nuvem
Segurança das comunicações para
troca interna de dados
Segurança das comunicações para
troca de dados com parceiros de
negócio

Q4.7*- Já utiliza serviços em nuvem?
Sim

Não, mas estamos a
planear

Não

Software baseado em nuvem
Para análise de dados
Para armazenagem de dados
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PRODUTOS INTELIGENTES
Os produtos inteligentes são uma componente vital do conceito "fábrica inteligente" facilitando uma
produção automática, flexível e eficiente. Estes produtos físicos estão equipados com componentes TIC
(sensores, RFID, interfaces de comunicação, etc.) para recolha de dados do seu estado e de eficiências das
operações que percorram. Torna-se também possível monitorar e otimizar a condição dos produtos
individuais. Isto tem aplicações potenciais para além da produção. O uso de produtos inteligentes durante a
fase de utilização, torna possível novos serviços — através de comunicação entre clientes e fabricantes, por
exemplo.
** Esta Dimensão destina-se a empresas com chão de fábrica. Se não possui unidades produtivas avance para a Dimensão
seguinte selecionando a opção no final desta página.

Q5.1*- Indique os produtos da sua empresa que já vêm equipados com funcionalidades baseadas em
tecnologia de informação e comunicação (TIC), abaixo descritas.
Produtos com memória
Auto-informativos
Integração
Localização
Serviços de apoio
Monitorização
Informação do objeto
TI
Identificação automática
Não temos nenhuma funcionalidade TIC

Q5.2*- Os dados recolhidos na fase de utilização são analisados?
Sim
Não. Recolhemos dados, mas não os analisamos nem utilizamos
Não. Não recolhemos dados na fase de utilização
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Q5.3*- No caso de analisar os dados, com que fim o faz?
Desenvolvimento de produto
Apoio ao serviço de vendas
Serviço pós-venda (telemanutenção)
Análise do comportamento dos utilizadores
Outros serviços

KO - Produtos inteligentes
Avance para a Dimensão seguinte. A sua empresa não apresenta "chão de fábrica".
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SERVIÇOS BASEADOS EM DADOS
O objetivo dos serviços baseados em dados é o de alinhar os futuros modelos de negócio e melhorar o
benefício para o cliente. Os serviços após venda serão cada vez mais baseados na avaliação e análise dos
dados recolhidos e apoiar-se-ão na integração de dados através de toda a empresa. Os produtos devem ser
suportados por sistemas TI de forma a poderem enviar, receber ou processar a informação necessária aos
processos operacionais. Isto é a base para serviços digitalizados durante a fase de utilização dos produtos.

Q6.1 *- Os dados de processo recolhidos nas fases de produção e de utilização permitem novos serviços.
Oferece tais serviços?
Sim, e estamos integrados com os nossos clientes
Sim, mas sem integração com os nossos clientes
Não

Q6.2*- Qual a importância dos serviços baseados em dados nas receitas da empresa?
Nenhuma
Contribuem em menos de 1%
Contribuem em menos de 2.5%
Contribuem em menos de 7.5%
Contribuição mais significativa, inferior a 10%
Contribuição importante, superior a 10%

Q6.3* - Qual o nível de utilização dos dados recolhidos?
Dados não utilizados
0-20% dos dados recolhidos são utilizados
20-50% dos dados recolhidos são utilizados
Mais de 50% dos dados recolhidos são utilizados
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RECURSOS HUMANOS
As pessoas são a força motriz da transformação digital e são as mais afetadas por este processo de mudança.
O seu ambiente de trabalho direto é alterado, obrigando-as a adquirir novas competências e qualificações.
Por isso, é cada vez mais crítico que as empresas preparem as pessoas para estas mudanças através de
programas adequados de formação.

Q7.1*- Como avalia as competências dos seus recursos humanos quanto aos requisitos i4. 0?

Não
relevante

Não
existente

Existentes, mas
inadequadas

Adequadas

Infraestrutura TI
Automação
Análise de dados
Segurança de dados/ segurança das
comunicações
Desenvolvimento ou aplicação de
sistemas de apoio
Software colaborativo
Competências não técnicas tais como
pensamento sistémico e entendimento
do processo

Q7.2* - Está a desenvolver esforços na aquisição das competências em falta?
Através de ações de formação, seminários, transferência de conhecimento, coaching, etc.
Não
Sim, em algumas competências
Sim, em todas as competências
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GRUPOS DE COMPARAÇÃO
Com que empresas gostaria de comparar a sua empresa, relativamente aos conceitos i4.O e que critérios de
comparação considera mais adequados?
Q8.1*- Escolha o grupo de comparação
Escolha, por favor…

Q8.2*- Indique como classifica a sua empresa, por setor económico, de forma a tornar possível, mais tarde,
diferenciar os resultados
Escolha, por favor…

Q8.3*- Em que país está instalada a sua empresa?
Escolha, por favor…

Q8.4 - A sua empresa é membro de que associações
empresariais, industriais ou clusters?
Q8.5* - Deseja ser contactado para efectuar uma análise mais detalhada relativa à maturidade tecnológica
da sua empresa?
Sim
Não
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