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Abreviações e acrónimos
CCN – Computador Controlado Numericamente
CFO – Chief Financial Officer
CQRR – Controlo de Qualidade de Resposta Rápida
DAC – Design Auxiliado por Computador
FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
GIC – Gestão de Intervalo Curto
H2020 – Horizon 2020
I4.0 – Indústria 4.0
IA – Inteligência Artificial
IDI – Investigação, Desenvolvimento e Inovação
IoT – Internet of Things
MFV – Mapeamento do Fluxo de Valor
MN – Modelo de Negócio
PCE – Processo de Controlo Estatístico
PDCs – Prova de conceitos
PME – Pequenas e Médias Empresas
PRE – Planeamento de Recursos Empresariais
RA – Realidade Aumentada
RV – Realidade Virtual
SBA – Small Business Act
SCF – Sistemas Cíberfísicos
SEM – Sistema de Execução de ManufaturaSFG – Styrian Business Development
TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação
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Introdução
Esta brochura contém estudos exploratórios de caso exploratório que visa enquadrar as estratégias e
práticas implementadas nas PME no contexto da crescente digitalização, os desafios que o novo paradigma
coloca e os impactos práticos no trabalho, emprego, competências e modelos de negócios.
Estiveram envolvidas no estudo 8 PME, em 4 países: Portugal, Áustria, França e Bulgária (2 por país).
Realizaram-se entrevistas semiestruturadas presenciais com cada uma das PME. O guião de entrevista
continha 27 perguntas e várias subperguntas, organizadas em 8 temas principais:









Perfil da empresa
Transformação da Indústria 4.0
Evolução do modelo de negócios
Impactos na produção
Impactos organizacionais
Ferramentas digitais / IoT / SCF
Suporte profissional
Resultados / Impactos / Recomendações

Os dados recolhidos durante cada entrevista foram analisados segundo o método de análise temática, um
dos métodos de análise mais comum na investigação qualitativa. O método permite identificar, analisar e
interpretar padrões de significado ou "temas" no conjunto de dados. Os dados qualitativos são segmentados,
categorizados, resumidos e reconstruídos de forma a captar os conceitos importantes dentro do conjunto de
dados, numa grelha.
Pretende-se identificar perguntas e abordagens, os prós e os contras de cada abordagem e fornecer
recomendações preliminares para a conceção do novo currículo de ensino superior e do Curso CHAIN.
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Perfis de Empresas
“As PME desempenham um papel significativo na 'economia de negócios não-financeira' da UE, que inclui
indústria, construção, comércio e serviços, mas não empresas na agricultura, silvicultura e pesca, bem como
setores de serviços maioritariamente não mercantis, como educação e saúde. Em 2017, as PME da UE-28
geraram de valor acrescentado 4.156 mil milhões e empregaram 94,8 milhões de pessoas. Assim, as PME
representaram dois terços do emprego geral e 56,8% do valor acrescentado geral na 'economia de negócios
não-financeira'. Em 2013-2017, o valor acrescentado e o emprego das PME na UE-28 aumentaram 15,1% e
7,1%, respetivamente. Como resultado, o emprego e o valor acrescentado das PME em 2017 excederam os
níveis de 2008 em 2,5% e 14,3%, respetivamente. No entanto, a recuperação não foi partilhada por todos os
Estados-Membros. As PME da Bulgária, República Checa, Dinamarca, França, Irlanda, Letónia, Lituânia,
Roménia e Eslovénia recuperaram em relação ao valor acrescentado, mas o emprego em PME permanece
menor do que antes da crise financeira de 2008. As PME em 6 Estados-Membros - Croácia, Chipre, Grécia,
Itália, Portugal e Espanha - também não recuperaram quer em relação ao emprego como ao valor
acrescentado”.
“Os dois setores nos quais as PME da UE-28 tiveram melhor desempenho nos últimos anos foram os serviços
de informação e comunicação e serviços administrativos e de suporte. Em informação e comunicação, as
PME geraram crescimento de 16,9% e 21,2% em termos de emprego e valor acrescentado, respetivamente,
em 2013-2017. Nos serviços administrativos e de apoio, o emprego das PME e o crescimento do valor
acrescentado totalizaram 16,3% e 22,9%, respetivamente, no mesmo período. As PME do grande setor
transformador não conseguiram acompanhar esse crescimento acima da média. Em 2013-2017, o valor
acrescentado das PME aumentou 10,2%, mas o crescimento do emprego foi muito mais fraco - 1,8%. Além
disso, no comércio grossita e de retalho, o maior setor de PME, o crescimento do emprego foi mais
moderado, totalizando 3,8% em 2013-2017. No mesmo período, o valor acrescentado das PME neste setor
cresceu 16,0%, um pouco acima da média.”
“As perspetivas para as PME, assim como para a 'economia empresarial não-financeira', são positivas. Prevêse que o emprego e o valor acrescentado das PME na UE-28 aumentem 2,9% e 8,7%, respetivamente, entre
2017-2019. Em números absolutos, espera-se que as PME da UE-28 criem cerca de 2,7 milhões de novos
empregos entre 2018-2019.”
Comissão Europeia, 2018 SBA Fact Sheet e Scoreboard
Dimensão

Número de empresas
União Europeia
Nº
%

Micro
Pequenas
Médias
PME
Grande
Total

22 830 945
1 420 693
231 857
24 483 495
46 547
24 530 042

93.1 %
5.8 %
0.9 %
99.8 %
0.2 %
100.0 %

Número de empregados
União Europeia
Nº

%

41 980 528
28 582 254
24 201 840
94 764 622
47 933 208
142 697 830

29.4 %
20.0 %
17.0 %
66.4 %
33.6 %
100.0 %

Valor acrescentado
União Europeia
Mil milhões €
%

1 513
1 302
1 341
4 156
3 166
7 322

20.7 %
17.8 %
18.3 %
56.8 %
43.2 %
100.0 %

Estimativas da DIW Econ para 2017, baseadas nos dados de 2008-2015 da Structural Business Statistics Database (Eurostat). A
vantagem de utilizar os dados do Eurostat é que as estatísticas são harmonizadas e comparáveis entre os países. A desvantagem é que
em alguns países os dados podem ser diferentes daqueles publicados pelas autoridades nacionais

Figura 1-1: PME da UE – valores básicos
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Nestes estudos de caso, participaram 8 PME em 4 países (2 por país): PME portuguesas (INTROSYS e Erofio),
PME austríacas (Breintenfeld Breitenfeld Edelstahl AG e BBG Baugeräte GmbH), PME francesas (SOKOA e
VENTANA Arudy), PME búlgaras (MIK-BG e Atia Print). Apresenta-se algumas informações importantes sobre
o desempenho das PME em cada país e descreve-se a atividade de cada empresa.

BBG Baugeräte GmbH

Breitenfeld Edelstahl AG

SOKOA

MIK-BG

VENTANA

INTROSYS

Atia Print

EROFIO

Figura 1-2: Mapa de PME entrevistadas

1.1 Empresas Portuguesas
"As PME são a espinha dorsal da 'economia de negócios não-financeiros' em Portugal. Representam mais de
dois terços (68,4%) do valor acrescentado global e mais de três quartos (78,0%) do emprego, contra uma
média de 56,8% e 66,4%, respetivamente, na UE como um todo. No entanto, a produtividade das PME
portuguesas, calculada como valor acrescentado por pessoa empregada, ronda os 22 000 euros, metade da
média da UE. Entre 2013-2017, o emprego nas PME aumentou cumulativamente 12,6%. A previsão é
favorável, com o crescimento das PME projetado para continuar entre 2017-2019. Prevê-se um aumento de
10,6% no valor acrescentado e de 5,7% no emprego nas PME no mesmo período, correspondendo a cerca de
144 600 novos empregos nas PME.” “O desempenho do SBA1 em Portugal apresenta uma imagem mista.
Existem cinco áreas alinhadas com a média da UE: 'segunda chance', 'administração responsiva', acesso a
1

Stand-by arrangement/SBA – Acordo de crédito contingente (stand-by)
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financiamento, mercado único e competências e inovação. Portugal tem um desempenho acima da média da
UE em empreendedorismo e ambiente. No entanto, as áreas de internacionalização, auxílios estatais e
contratos públicos estão abaixo da média da UE. Durante 2017 e o primeiro trimestre de 2018, Portugal
implementou diferentes medidas políticas, abordando todos, exceto um dos princípios do SBA. ”
Comissão Europeia, 2018 SBA Fact Sheet Portugal

Dimensão

Número de empresas
Portugal
Nº

Número de empregados

EU-28
%

Portugal
%

Nº

%

EU-28
%

Valor acrescentado
Portugal
Mil milhões €

%

Micro
828 082
95.2 %
93.1 %
1 318 685
40.9 %
29.4 %
19.6
24.2 %
Pequena
35 027
4.0 %
5.8 %
665 497
20.6 %
20.0 %
18.0
22.2 %
Média
5 530
0.6 %
0.9 %
533 865
16.5 %
17.0 %
17.8
22.0 %
PME
868 639
99.9 %
99.8 %
2 518 047
78.0 %
66.4 %
55.4
68.4 %
Grande
830
0.1 %
0.2 %
709 090
22.0 %
33.6 %
25.6
31.6 %
Total
869 469
100.0 % 100.0 %
3 227 137
100.0 %
100.0 %
80.9
100.0 %
Estimativas para 2017 da DIW Econ, baseadas nos dados de 2008-2015 do Structural Business Statistics Database (Eurostat).

EU-28
%

20.7 %
17.8 %
18.3 %
56.8 %
43.2 %
100.0 %

Figura 1-3: PME Portuguesas – valores básicos (Comissão Europeia, 2018 SBA Fact Sheet - Portugal)

1.1.1 INTROSYS
Ano de Fundação: 2002
Sector de Negócio: Robótica/Automatização
Número de Empregados: 260
Volume de negócios 2018: 21 Milhões EUR
Parceiros: Siemens; Uninova; etc.
Prémios: SME Innovation Award/COTEC 2018
Apresentação: Especializada em automação industrial, a IntRoSys atua no mercado internacional desde 2004
e é referência no campo de sistemas de controlo robótico, tendo revolucionando a indústria transformadora
robótica. Na vanguarda da evolução tecnológica, a IntRoSys é responsável pelo design de software para
robôs e braços robóticos industriais, com foco especial no sector Automóvel e Aeronáutica. Atualmente,
para além dos produtos nos campos da robótica móvel e da automatização, a empresa oferece formação
para a indústria automóvel e subsidiárias na Alemanha, México e China, e desenvolve projetos em todo o
mundo. A empresa evoluiu em sintonia com os seus clientes e o avanço tecnológico global. Foi criada
quando houve uma forte implementação da Zona Euro, em termos de mercado e troca de mercadorias, e a
empresa aproveitou essa oportunidade. Em 2004, a empresa trabalhava para a Ford, na Espanha, e, em
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2005, a Volkswagen era sua cliente. Em 2011, os clientes decidiram ir para a Índia e a empresa foi com eles;
para o México em 2014; e para a China em 2017. Enquanto a empresa tiver clientes que valorizem o seu
trabalho, continuará a expandir-se internacionalmente para satisfazer a procura.
Transformação I4.0: Apesar de no seu início não haver nada sobre Indústria 4.0, a empresa prosseguiu
naturalmente nessa direção, dado que a indústria automóvel acompanha de perto a evolução tecnológica. A
empresa prepara linhas de produção para o desenvolvimento de produtos e, quando o cliente deseja lançar
um novo produto ou explorar um local diferente, a IntRoSys é contactada para ajudar nessa iniciativa. O
campo de ação da empresa começa e termina com os projetos do cliente.

1.1.2 Erofio – Engenharia e Fabricação de Moldes
Ano de Fundação: 1990/2001
Sector de Negócio: Fabricação de Moldes
Número de Empregados: 112
Volume de negócios 2018: 13 Milhões EUR
Parceiros: As grandes encomendas são feitas pelo Grupo SEB para marcas como a Rowenta (Alemanha),
Tefal (França), Moulinex (França) e Electrolux (Suécia), e no ramo automóvel trabalham com clientes como:
Grupo ITW, BMW, Mercedes, Volkswagen, Audi, Ford e Peugeot.
Apresentação: O Grupo Erofio integra três empresas: Erofio - Engenharia e Fabricação de Moldes, S.A.,
Erofio Atlântico, Lda. E Erofio - Investimentos Imobiliários, S.A.. Este grupo de negócios está sediado no
município de Batalha, distrito de Leiria. O ano de fundação da empresa remete para 1990, tendo a sua
atividade estado sempre ligada à fabricação de moldes. Atualmente, com um número total de trabalhadores
perto de 200, este grupo de negócios cresceu fortemente nos últimos anos, atuando principalmente no
mercado intra e extracomunitário. Ao longo dos anos, o grupo centrou a sua atividade na criação e produção
de moldes para injeção e na fundição de plásticos, para as indústrias automóvel, eletrónica e de engenharia
eletrónica. O Grupo Erofio, pelo seu rigor e qualidade, mantém uma boa reputação entre os clientes, alguns
dos quais localizados na França, Alemanha, Suíça, República Checa, Polónia, Eslováquia, Turquia e EUA.
Devido ao grande investimento no conhecimento técnico e humano, essencial num sector que requer a
última tecnologia, a Erofio viu o mercado dos moldes aclamar os seus produtos, levando a um aumento do
número de encomendas.
Transformação I4.0: Em junho de 2001, por necessidade, mudou de forma jurídica, dando origem à atual
Erofio - Engenharia e Fabricação de Moldes, SA. Para acompanhar a evolução do setor, criaram uma segunda
empresa, a Erofio Atlântico Lda., dedicada à injeção plástica, que nasceu da necessidade de satisfazer as
necessidades dos clientes da Erofio, SA, na área de injeção termoplástica. Assim foi possível apresentar ao
cliente um produto final, oferecendo uma solução completa de engenharia para desenvolvimento de
projetos e produção de peças em série. "Vinte anos após o início da produção da primeira fábrica, as duas
unidades industriais alcançaram um volume de negócios de 14.817 milhões de euros, dos quais 94%
correspondem ao volume exportado". Dada a capacidade efetiva de gerir os recursos destas duas empresas,
o grupo não sofreu grandes mudanças com a crise financeira, continuando os negócios a decorrer
normalmente. Em 2001, a empresa decidiu remover toda a papelada, criar ferramentas de comunicação
digital no piso da fábrica e partilhar o mesmo banco de dados com todos os trabalhadores. Em 2013, a
empresa mudou-se para o município de Batalha e investiu 8,5 milhões de euros em novas instalações. Com
este alargamento, "o volume de negócios da Erofio, SA e Erofio Atlântico, Lda
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aumentou mais de 2,9 milhões de euros. Foram criados cerca de 40 postos de trabalho no mesmo período.
(...) Muitos postos de trabalho, dado que são indústrias altamente tecnológicas". Para a empresa, era
necessário tornar-se mais eficiente e partilhar informações exatas do projeto com todos os funcionários
(mesmo os da linha de produção).

1.2 Empresas Austríacas
"As PME contribuem substancialmente para a 'economia comercial não-financeira' da Áustria. Geram 61,8%
do valor acrescentado total e 68,3% do emprego total, excedendo a média da UE. A produtividade das PMs
na Áustria também está bem acima da média da UE. Espera-se que estes desenvolvimentos positivos para as
PME austríacas na 'economia comercial não-financeira' continuem. Entre 2017/19, o valor acrescentado das
PME deverá aumentar 9,3% e o emprego nas PME 3,3%, resultando num número estimado de 64 100
empregos adicionais nas PME.”
“O perfil SBA da Áustria permanece forte e continua a melhorar. O seu desempenho é acima da média em
quatro áreas e está alinhado com a média da UE em cinco áreas. A Áustria fez o maior progresso durante o
atual período de referência nas áreas do meio ambiente e do mercado único.”
Comissão Europeia, 2018 SBA Fact Sheet Áustria

Dimensão

Número de empresas
Áustria
Nº

Micro
Pequena
Média
PME
Grande
Total

289 698
35 924
5 320
330 942
1 120
332 062

%

87.2 %
10.8 %
1.6 %
99.7 %
0.3 %
100.0 %

EU-28
%

93.1 %
5.8 %
0.9 %
99.8 %
0.2 %
100.0 %

Número de empregados
Áustria
Nº

718 484
681 414
532 554
1 932 452
895 569
2 828 021

%

EU-28
%

25.4 %
24.1 %
18.8 %
68.3 %
31.7 %
100.0 %

29.4 %
20.0 %
17.0 %
66.4 %
33.6 %
100.0 %

Valor acrescentado
Áustria
Mil milhões €

35.4
40.2
41.9
117.4
72.6
190.0

%

18.6 %
21.2 %
22.0 %
61.8 %
38.2 %
100.0 %

EU-28
%

20.7 %
17.8 %
18.3 %
56.8 %
43.2 %
100.0 %

Estimativas para 2017 da DIW Econ, baseadas nos dados de 2008-2015 do Structural Business Statistics Database (Eurostat).

Figura 1-4: PME Austríacas – valores básicos (Comissão Europeia, 2018 SBA Fact Sheet - Áustria)
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1.2.1 Breitenfeld Edelstahl AG
Ano de Fundação: 1942
Sector de Negócio: Produção de aço inoxidável
Número de Empregados: 330 (250 in 2017)
Volume de negócios 2018: 164 Milhões EUR
Parceiros: Inteco
Apresentação: A Breitenfeld Edelstahl é uma reconhecida produtora de aços inoxidáveis de alta qualidade
com requisitos especiais. A linha de produtos inclui a produção de blocos brutos, na forma convencional ou
refundida, de produtos semiacabados forjados para processamento adicional a barras de aço forjadas. Os
materiais padrão incluem, por exemplo, aços para ferramentas, aços temperados, aços endurecidos em caixa
e aços inoxidáveis. Além disso, produzem materiais especiais a pedido específico do cliente.
Transformação I4.0: Desde a sua criação, a empresa não parou de evoluir: instalação de novo forno elétrico
em arco de 50 toneladas (2001), expansão da fábrica de aço especial com uma segunda fábrica elétrica de
refusão de entulho e compra de um novo forno elétrico em arco de 65 toneladas (2007), aquisição de nova
siderurgia (com a maior capacidade de produção de aço inoxidável na Áustria) (2009), construção de nova
sala de processamento e desenho de uma moderna máquina de descascar para a expansão da produção de
barras de aço (2017) e, mais recentemente, expansão da siderurgia de aço especial com uma terceira
siderurgia elétrica de refusão de entulho. Para a empresa, o fator principal que os move é a relação custobenefício - a digitalização de custos / processos, os processos de produção e a maneira de chegar a estes
objetivos estão relacionados com a Indústria 4.0.

1.2.2 BBG Baugeräte GmbH
Ano de Fundação: 1919
Sector de Negócio: Ferramentas para construção e pedreiras, alto-forno e siderurgia, bem como mineração
subterrânea
Número de Empregados: 70
Volume de negócios 2018: 12 Milhões EUR
Parceiros: FAVRE SARL / BBG TMT AG
Apresentação: BBG Baugeräte GmbH é um grupo de empresas que atua internacionalmente sediado em
Kapfenberg / Áustria. A subsidiária FAVRE SARL está localizada em Bezons / França. O Grupo BBG é
especializado em produtos para as indústrias de construção e pedreira, alto-forno e siderurgia e mineração
subterrânea. Com cerca de 70 funcionários, a BBG desenvolve, produz e comercializa martelos pneumáticos
silenciosos e de baixa vibração, em várias classes de peso. O portfólio de produtos ainda inclui perfuradoras
pneumáticas e hidráulicas para altos-fornos e fornos de metais não ferrosos, máquinas para reparar
perfurações em fornos elétricos e conversores de aço, assim como produtos especiais para mineração.
Transformação I4.0: A ideia de mudar os processos com a Indústria 4.0 surgiu em 2017 e os primeiros passos
foram dados no final de 2018, início de 2019. A motivação por detrás disto era que o tópico está na ribalta e
as empresas vêem-se constantemente confrontadas com ele. Com a ajuda da ferramenta "Business Model
Canvas", reconheceram que havia potencial para alcançar mais clientes com o modelo de negócios em vigor,
e que a digitalização podia ser usada para tal. A empresa lida com o assunto, não apenas porque outros
operadores o fazem, mas porque verificaram haver decididamente potencial para ter sucesso no mercado.
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1.3 Empresas Francesas
"As PME contribuem significativamente para a ´economia de negócios não financeiros´ da França.
Representam 55,2% do valor acrescentado, próximo da média da UE de 56,8%. A sua fração de emprego, de
61,6%, é um pouco inferior à média da UE de 66,4%. A produtividade das PME francesas é quase um terço
superior à média da UE. As perspetivas para as PME em França são favoráveis. Prevê-se que o crescimento do
valor acrescentado das PME acelere para 6,5% em 2017-2019. Espera-se ainda que o emprego das PME
melhore novamente, aumentando 1,9% em 2017-2019 ou cerca de 169 900 novos empregos em PME. ”
“A França continua a manter um perfil SBA equilibrado, apresentando desempenho alinhado com a média da
UE na maioria das áreas do SBA. Os auxílios estatais e os contratos públicos, bem como as competências e a
inovação, continuam as áreas mais fortes; desempenho abaixo da média regista-se apenas nas áreas de
'administração responsiva' e mercado único. O desempenho da França em todas as outras áreas é muito
próximo da média da UE. Desde 2008 que têm vindo a ser realizados grandes progressos na área do mercado
único e menos, mas ainda assim progressos significativos em matéria de auxílios estatais e contratos
públicos, competências e inovação e acesso ao financiamento. ”
Comissão Europeia, 2018 SBA Fact Sheet França

Dimensão

Número de empresas
França
Nº

Micro
Pequena
Média
PME
Grande
Total

2 824 470
117 494
18 596
2 960 560
4 089
2 964 649

%

95.3 %
4.0 %
0.6 %
99.9 %
0.1 %
100.0 %

EU-28
%

93.1 %
5.8 %
0.9 %
99.8 %
0.2 %
100.0 %

Número de Empregados
França
Nº

4 131 973
2 803 731
2 245 728
9 181 432
5 713 171
14 894 603

%

EU-28
%

27.7 %
18.8 %
15.1 %
61.6 %
38.4 %
100.0 %

29.4 %
20.0 %
17.0 %
66.4 %
33.6 %
100.0 %

Valor acrescentado
França
Mil milhões €

227.3
162.1
139.7
529.1
430.0
959.1

Share

EU-28
Share

23.7 %
16.9 %
14.6 %
55.2 %
44.8 %
100.0 %

20.7 %
17.8 %
18.3 %
56.8 %
43.2 %
100.0 %

Estimativas para 2017 da DIW Econ, baseadas nos dados de 2008-2015domStructural Business Statistics Database (Eurostat).

Figura 1-5: PME Francesas – valores básicos (Comissão Europeia, 2018 SBA Fact Sheet - França)
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1.3.1 SOKOA
Ano de Fundação: 1971
Sector de Negócio: Fabricante profissional especialista em bancos
Número de Empregados: 260
Volume de negócios 2018: 46 Milhões EUR
Parceiros: Eurosit, Genexco, Sellex, etc.
Apresentação: SOKOA é especialista em soluções de assentos e o líder francês em cadeiras de escritório. A
empresa concebe, desenvolve e fabrica assentos para empresas, profissionais e comunidades. A SOKOA foi
formada a partir de um projeto de desenvolvimento destinado a ajudar a criar empregos no País Basco,
promovendo um plano de financiamento público, ou "crowdfunding". Durante o seu crescimento, a SOKOA
lançou-se numa política de crescimento externo, adquirindo empresas na Europa relacionadas com o seu
negócio. Pretende fortalecer o seu conhecimento técnico (know-how), ampliar a gama de produtos e,
principalmente, aceder a mercados complementares.
Transformação I4.0: Inicialmente, a empresa era distribuidora de cadeiras de escritório, mas nos últimos 10
a 15 anos, a SOKOA voltou-se para o design e produção de assentos. Atualmente, 63% da sua Volume de
negócios provém de produtos próprios. Após esta transformação, a SOKOA deseja industrializar-se.
Estabeleceu um plano estratégico de desenvolvimento em 2013. A ideia era implementar investimentos
industriais com uma lógica de melhorias contínuas, desempenho industrial de desenvolvimento e melhoria
das condições de trabalho.

1.3.2 VENTANA Arudy
Ano de Fundação: 1938
Sector de Negócio: Fundição de metais leves
Número de Empregados: 160
Volume de negócios 2018: 13 Milhões EUR
Parceiros: 7 subsidiárias
Prémios: Premiada pela Airbus Helicopter por desempenho industrial excecional durante o Helitech Show
2018 em Amsterdão. Em janeiro de 2019, a VENTANA foi designada de "Vitrine industrie du futur" pela
Alliance Industrie du Futur.
Apresentação: O Grupo VENTANA, localizado na França, Áustria e Suécia, é composto por 7 empresas, em 2
polos: mecânico e fundição. A Ventana Arudy (antes Fonderie Messier) faz parte do grupo Ventana desde
2008. Esta empresa é especialista em fundição de precisão e produz atualmente fundições complexas de
grande porte em ligas de alumínio e magnésio, sobretudo para o sector aeroespacial.
Transformação I4.0: Em 2010, foi criado um projeto colaborativo para que a empresa entrasse na Indústria
4.0. As alavancas criadas foram duplas, uma alavanca externa e uma interna. A alavanca externa lida com os
clientes e as suas preocupações na fundição: operações antigas, com qualidade não confiável e tempos de
resposta muito longos. A alavanca interna lida com aposentações: dependência dos operadores, perda de
know-how. Era necessário que a empresa se modernizasse para não perder os seus clientes e encontrasse
soluções para capitalizar competências e partilhá-las de maneira mais fiável.
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1.4 Empresas Búlgaras
«PME são a espinha dorsal da 'economia empresarial não financeira' búlgara. Representam 65,2% do valor
acrescentado e 75,4% do emprego, bem acima da média da EU, de 56,8% e 66,4%, respetivamente. As PME
búlgaras empregam 4,4 pessoas em média, contra 3,9 na UE como um todo. As PME búlgaras geraram um
crescimento acentuado de valor acrescentado de 60,5% em 2011-2017. O aumento foi especialmente forte
nas microempresas, com o valor acrescentado a aumentar 83,9% no mesmo período. Após uma
desaceleração prolongada iniciada com a crise de 2009, o emprego das PME atingiu o fundo do poço em
2013, aumentando gradualmente depois, contribuindo para moderar o crescimento geral de 4,1% em 20112017. Mais recentemente, em 2016-2017, o emprego das PME aumentou ligeiramente, 1,1%, e o valor
acrescentado das PME aumentou 3,6%. Prevê-se que, em 2017-2019, o valor acrescentado das PME aumente
15,1%. Da mesma forma, o emprego das PME deverá aumentar em 3,1% no mesmo período, correspondendo
a cerca de 46 500 novos empregos nas PME. ”
“O perfil da SBA da Bulgária mostra um desempenho abaixo da média da UE em várias áreas do SBA. Em
particular, os resultados mostram que o desempenho mais fraco do país está nas áreas de
empreendedorismo, 'administração responsiva', ambiente, competências e inovação. Os auxílios estatais e os
contratos públicos, o acesso ao financiamento, o mercado único e a internacionalização funcionam em
conformidade com a média da UE. No entanto, o desempenho mais forte da Bulgária está na área de
'segunda chance', onde o país obteve uma pontuação acima da média da UE no período de referência atual e
anterior. Desde 2008, o desempenho do país no acesso ao financiamento e na "segunda chance" melhorou ".
Comissão Europeia, 2018 SBA Fact Sheet Bulgária

Dimensão

Número de empresas
Bulgária
Nº

%

EU-28
%

Número de empregados
Bulgária
Nº

%

EU-28
%

Valor acrescentado
Bulgária
Mil Milhões €

EU-28
Share

Share

Micro
309 050 91.5 %
93.1 %
586 140
29.7 %
29.4 %
5.5
21.3 %
Pequena
23 734
7.0 %
5.8 %
474 078
24.0 %
20.0 %
5.8
22.4 %
Média
4 316
1.3 %
0.9 %
427 087
21.6 %
17.0 %
5.5
21.5 %
PME
337 100 99.8 %
99.8 %
1 487 305
75.4 %
66.4 %
16.8
65.2 %
Grande
649
0.2 %
0.2 %
485 486
24.6 %
33.6 %
9.0
34.8 %
Total
337 749 100.0 %
100.0 %
1 972 791
100.0 % 100.0 %
25.7
100.0 %
Estimativas 2017 por DIW Econ, baseadas em dados de 2008-2015 da Structural Business Statistics Database (Eurostat).

20.7 %
17.8 %
18.3 %
56.8 %
43.2 %
100.0 %

Figure 1-6: PME Búlgaras – dados básicos (Comissão Europeia, 2018 SBA Fact Sheet - Bulgária)
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1.4.1 MIK-BG
Ano de Fundação: 2003
Sector de Negócio: Fabricação de roupas de mulher (não para trabalho)
Número de Empregados: 41
Volume de negócios 2017: 0.6 milhões EUR
Apresentação: A MIK-BG Ltd é uma pequena empresa búlgara fundada em 2003. A sua principal atividade é
a produção de roupas de mulher: camisas, blusas, saias, vestidos e uniformes. A capacidade de produção
estimada da empresa por mês é de cerca de 3000 peças de vestuário, dependendo da complexidade e do
modelo do produto. Quando serviços de subcontratação são utilizados, a produção mensal chega a 5000
peças. A empresa trabalha com agências e parceiros locais e internacionais de marcas internacionalmente
famosas da indústria da moda, como: CAROLL, Kenzo, Guess, Chanel, Diplodocus, SANDRO, Cacharel,
Vanessa Bruni, Madame a Paris, Tara Jarmon, Maison Kitsune e muitas outras. Os clientes da empresa
também incluem aeroportos, hospitais, restaurantes e pizarias, cadeias de fast food, agências de viagens. A
empresa pretende ser a primeira empresa de manufatura na indústria de vestuário da Bulgária que digitaliza
totalmente o seu ciclo de produção e processos de trabalho.
Tranformação I4.0: Com a implementação de vários projetos financiados internamente e financiados pela
UE, a empresa iniciou a digitalização dos seus processos de produção e trabalho, atendendo aos critérios da
Indústria 4.0. O primeiro passo para a digitalização foi dado em 2015, quando a empresa recebeu verbas da
UE para introduzir máquinas e sistemas automáticos a serem interconectados, a fim de tornar o processo de
produção mais eficiente. Através do seu investimento em novos equipamentos e softwares automatizados
que permitirão uma transformação adicional de Indústria 4.0, a MIK-BG visa alcançar os seguintes resultados
até 2023, baseados na avaliação económica e no plano de negócios desenvolvido pela empresa: aumento da
eficiência de custos em 19% comparado a 2016; redução no uso de matérias-primas em 16,7% por cada peça
de roupa; duplicar a sua produção.

1.4.2 Atia Print
Ano de Fundação: 1994
Sector de Negócio: Impressão de publicações de outros e produtos impressos
Número de Empregados: 23
Volume de negócios 2018: 0,7 milhões EUR (crescimento da receita anual de 5% em comparação com o ano
anterior)
Apresentação: A Atia Print Ltd. foi fundada em 1994, em Sofia, sendo uma marca bem conhecida no campo
da impressão digital de grande formato. A empresa é um dos membros fundadores da Associação Búlgara de
Gráficos e Impressão Contemporâneos (BASAG), hoje chamada FESPA Bulgaria Association. Oferece um
portfólio muito rico de serviços no campo da poligrafia, operando sobretudo em duas áreas:
1. Impressão digital de grande formato e processos relacionados - pré-impressão, impressão, acabamento,
montagem, direcionada a agências de publicidade e utilizadores finais (como PME, grandes empresas).
2. Atendimento completo ao cliente, incluindo design, pré-impressão, impressão; produção de produtos e
materiais promocionais; media publicitários. Estass atividades estão direcionadas aos utilizadores finais.
Os produtos e serviços oferecidos pela empresa incluem: publicidade em transportes, outdoors, organização
de áreas comerciais e de exposições, produção e instalação de anúncios iluminados; conceção e produção de
banners, bandeiras, placas e maquetes e construção de estruturas (perfis) e outros.
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Transformação I4.0: Há muitos anos que a Atia Print Ltd. tem conexões com uma empresa de TIC inovadora,
que contribuiu para o início de várias mudanças no processo de digitização. Nesse sentido, pode-se afirmar
que a transição para a Indústria 4.0 começou para a empresa há 20 anos. No início, o empreendimento era
micro com uma equipa de 10 pessoas; depois, com a expansão das suas atividades, a equipa cresceu ao
longo dos anos, variando entre 25 e 45, em média, dependendo da carga de trabalho a médio prazo. A longa
história da Atia Print é caracterizada pelo desejo da administração de manter a estabilidade e uma tendência
ascendente no crescimento da receita, além de uma constante busca pela diversificação dos serviços
oferecidos através da introdução de novas tecnologias e do desenvolvimento dos empregados-chave.

1.5 Representatividade dos Perfis de Empresas
As PME selecionadas são muito diversas. Existem empresas jovens (ex. 2003) e mais velhas (ex. 1919),
pequenas (com menos de 50 funcionários) e médias (com cerca de 200 funcionários), a operar em várias
áreas e sectores de negócios: automóvel, aeroespacial, indústria têxtil, indústrias de fabricação robótica,
indústrias de engenharia eletrónica, indústrias de construção e pedreiras, indústrias siderúrgicas e indústria
de cadeiras de escritório.
Número de
Empregados
260

Volume de negócios
2018 (milhão EUR)
21

112

15

330 (250 em
2017)

164

Nome da
Empresa
INTROSYS

Portugal

Robótica/Automatização

Erofio

Portugal

Fabricação de Moldes

Breitenfield
Edelstahl AG

Áustria

Produção de aço inoxidável

BBG Baugeräte
GmbH

Áustria

Ferramentas para construção e pedreiras, alto-forno,
indústria siderúrgica, mineração subterrânea

70

SOKOA

França

Fabricante profissional especialista em assentos

260

46

VENTANA Arudy

França

Fundição de metais leves

160

13

MIK-BG

Bulgária

Fabricação de vestuário

41

0.6

Atia Print

Bulgária

Impressão de produtos e outras publicações

23

0.7

País

Sector de Negócio

12

Figura 1-6: Empresas entrevistadas

Tipo de empresas
3
5

Small

Medium-sized

Figure 1-7: Tipo de empresas entrevistadas
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Metodologia e boas práticas
2.1 Transformação I4.0
2.1.1 Equipa executiva e funcionários: instigador desta transformação
Um dos primeiros obstáculos, encontrados pelas PME na implementação da I4.0, diz respeito à falta de
liderança. Frequentemente, os líderes empresariais têm medo dos possíveis impactos gerados por estas
mudanças (incertezas sobre o retorno do investimento, medo de interrupções, impacto na produção etc.).
O envolvimento do administrador da empresa é, portanto, essencial para garantir o sucesso desta
transformação. A equipa executiva deve ser uma força motriz nesta evolução. Entre as empresas
entrevistadas, um funcionário costuma ser designado como "gerente de inovação 4.0", que pode ser o
diretor, o diretor financeiro (Chief Financial Officer /CFO) ou o gestor de produto.
No entanto, a transição para uma estratégia industrial 4.0 não pode ser feita sem o envolvimento dos
funcionários. A colaboração com os trabalhadores deve ocorrer desde os primeiros passos, no momento das
primeiras reflexões. As empresas entrevistadas são unânimes, não pode haver transformação bem-sucedida
sem o apoio dos funcionários. Todos os funcionários devem-se sentir investidos nesta transformação.

“Se a gerência da empresa não deseja alterar e, principalmente, melhorar as condições de trabalho
dos funcionários, é inútil tentar.“

2.1.2 Roteiro / Estratégia
Para assegurar que atingem os seus objetivos, várias empresas implementaram um roteiro / plano
estratégico global para os próximos 15 a 20 anos. A criação de um roteiro tem vários benefícios:
 Define e valida a sua visão do futuro;
 Constrói uma cultura industrial clara para a empresa;
 Define os procedimentos de melhoria contínua a serem estabelecidos nos próximos anos
(abordagem tecnológica e organizacional);
 Planeia ações prioritárias numa linha temporal;
 Estabelece pontos de verificação para avaliar o progresso das transformações realizadas e, em
seguida, verificar se as metas definidas pela empresa foram atingidas (cronograma de atividades a
serem realizadas para facilitar o processo e indicadores a seguir nos próximos anos).
Para construir o seu roteiro, várias abordagens foram implementadas, de acordo com as empresas:
 Acompanhamento por um instituto de pesquisa;
 Suporte por profissionais da área;
 Análise dos resultados segundo o modelo de negócios CANVAS. O modelo de negócios CANVAS é
uma ferramenta para fazer um inventário do modelo económico de uma empresa;
 Implementação do método Value Stream Mapping (VSM).
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O método VSM é um método de gestão Lean do processo de mapeamento. O objetivo deste mapeamento é
ilustrar, analisar e melhorar as etapas necessárias para fornecer um produto ou serviço. Como um elementochave da metodologia Lean, o VSM examina as etapas de produção e o fluxo de informações de um
processo, desde o ponto de partida de entrega até ao cliente. Esta ferramenta aborda o trabalho de uma
forma holística (como um todo) e não em partes: numa linha de produção, o VSM concentra-se em toda a
produção e não apenas numa máquina. É usado nos processos de desenvolvimento de produtos para reduzir
o tempo do ciclo e identificar oportunidades de melhoria. Fornece também uma maneira simples e rápida de
visualizar todas as atividades que criam valor e eliminar aquelas que geram desperdício.
A empresa que implementou essa metodologia teve como objetivo determinar as etapas mais longas no seu
processo de produção. O objetivo é destacar os principais pontos que precisam ser aprimorados e depois
integrá-los no seu roteiro, mantendo a continuidade da produção.
As empresas que não desenvolveram estratégias ou planos para as metas da Indústria 4.0, analisaram ainda
assim as oportunidades, riscos, vantagens e desvantagens decorrentes da sua adoção. Uma empresa possui
um sistema de gestão de qualidade em conformidade com a ISO 9001: padrão de 2015, em relação ao qual
estabelecem objetivos anuais de qualidade que se esforçam para alcançar dentro do ano civil especificado.
Para cada um dos seus objetivos de qualidade, existem certas responsabilidades, ações, prazos e recursos.
A criação de um roteiro / plano estratégico global parece ser um ponto-chave para a estruturação de
investimentos futuros, identificando os benefícios esperados e antecipando as mudanças organizacionais
que serão feitas. No entanto, a sua implementação nas PME não parece sistemática, mesmo que sejam
tomadas medidas nesse sentido.

2.1.3 Modelo de Negócio
A criação de um roteiro parece ser um ponto-chave para as PME, mas, por outro lado, a modificação e a
inovação do seu modelo de negócios (MN) não parecem ser uma prioridade.
Um modelo de negócios é uma ferramenta que ajuda empreendedores a capturar, visualizar e definir as suas
ideias de negócios de uma maneira que reflita os principais valores do produto ou serviço oferecido ao
cliente e sustentado pela empresa. Apesar do investimento tecnológico, do processo e da inovação
organizacional, poucas PME transformaram o seu modelo de negócios. Para modificar o seu modelo de
negócios, uma das empresas usou os resultados do “Modelo de Negócio CANVAS”. Esta ferramenta de
gestão estratégica pode ser usada para documentar modelos de negócios existentes. É um gráfico visual com
elementos que descrevem a proposta de valor, a infraestrutura, os clientes e as finanças de uma empresa ou
produto. Ajuda as empresas a organizar as suas atividades ilustrando possíveis relações custo-benefício.
Outra empresa procurou modificar o modelo de negócios com a ajuda de consultores externos de TIC
especializados no desenvolvimento de soluções digitais personalizadas.
O modelo de negócios deve ser modificado quando a empresa conseguir atingir um nível mais alto de
personalização dos seus serviços e, assim, atender às necessidades de muito mais segmentos de mercado e
expandir ainda mais a sua carteira de clientes. Consequentemente, isso não é algo que possa ser ignorado,
mas parece difícil para as PME alterar.
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2.1.4 Abordagens de economia circular
Reflete a preocupação das PME com o ecossistema, padrões e responsabilidade social. Várias empresas
criaram soluções para reduzir os seus recursos e o seu impacto no meio ambiente (sem documentação física,
economizando energia, reciclando materiais ou papel, usando cartão em vez de plástico etc.). Uma empresa
está atualmente a oferecer a possibilidade de devolução de ferramentas irreparáveis para serem
reprocessadas: a matéria-prima de ferramentas que não são mais utilizáveis serve como ponto de partida
para novos produtos. A partir de duas ferramentas irreparáveis, uma nova é criada. Paralelamente, os
componentes desnecessários são descartados de maneira apropriada e controlada. Outra PME tem o mesmo
objetivo no uso de matérias-primas recicláveis na produção (reutilização de recursos internos).
Os componentes energia, ambiente e economia circular não são identificados como alavancas de
competitividade imediata pelas PME. As empresas consideram-se competentes em relação aos
regulamentos em vigor. Os comportamentos das PME evoluirão e mudarão de acordo com a legislação
nacional e internacional.

2.2 Financiamento e ajuda externa
2.2.1 Provisão de Financiamento
O principal problema para as PME adotarem a I4.0 é a provisão de financiamento. De facto, as empresas
devem ser capazes de fornecer recursos disponíveis (humanos ou materiais) para implementar PDCs (Prova
de conceitos) e promover a inovação. Porém, também são necessários recursos financeiros para garantir a
manutenção constante de uma ampla gama de bancos de dados sobre a forma como as empresas operam,
pois os sistemas implementados exigem atualizações constantes para funcionar de maneira eficiente, o que
é dispendioso. Desenvolver um plano de financiamento é, portanto, um ponto-chave neste processo.
Das 8 empresas analisadas, duas estão a autofinanciar as suas transformações I4.0. Todas as outras são
parcialmente financiadas por fundos europeus ou regionais por meio de subvenções ou projetos
colaborativos (figura 2).

PME entrevistadas: Provisão de financiamento
25%

75%

Self-financing

Mixed financing by European/regional funds and self-financing

Figura 2-1: PME entrevistadas, provisão de financiamento
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Exemplos de subvenções: Styrian Business Development (SFG) é um projeto de desenvolvimento de negócios
da província austríaca da Estíria (Styria). Como agência regional de promoção de negócios, o papel do SFG é
crescer e consolidar a economia da Estíria.
Na França, o programa "Industrie du Futur", apoiado pelas regiões francesas, estabeleceu 2 créditos para as
PME e ETI. A concessão francesa Fab denominada "Crescimento" ajuda a aumentar a capacidade de
produção (por exemplo, marketing de novos produtos ou novos processos de produção baseados nas
tecnologias I4.0). A concessão francesa Fab, denominada “Tecnologias do futuro e usos”, visa a
modernização das ferramentas de produção.
Outras empresas foram financiadas por dois programas da UE: os programas operacionais "Inovações e
competitividade" 2014 - 2020 (apoio do FEDER) e "Desenvolvimento de recursos humanos" 2014 - 2020.
Através do programa Horizonte 2020 (H2020), um programa de financiamento para investigação e inovação
na Europa, as PME podem beneficiar de diferentes oportunidades de financiamento:
 Acesso ao financiamento para riscos: A UE promove a inovação nos negócios com crescimento
económico;
 Acesso ao financiamento de projetos realizados por uma única PME: Esse financiamento é destinado a
PME inovadoras, com forte ambição de se desenvolver, crescer e internacionalizar. Tem como objetivo
financiar projetos estratégicos sem concorrência considerando as necessidades das PME;
 Participação em projetos colaborativos: estes programas permitem que as PME participem em
iniciativas e projetos de IDI (Investigação, Desenvolvimento e Inovação) no campo de tecnologias
genéricas e industriais (por exemplo, materiais avançados e sistemas avançados de produção, saúde,
gestão de recursos etc.).
Além de fornecer apoio financeiro, a participação em projetos colaborativos permite à empresa criar uma
rede, essencial para ter mais projetos e obter mais financiamento. Assim, a empresa pode trabalhar em
diferentes temas, de acordo com as suas necessidades no campo I4.0. Neste âmbito, uma das empresas
prefere colaborar com empresas no início de atividade em vez de grandes empresas, porque aquelas têm
uma perspetiva mais aberta e flexível para considerar as necessidades de PME do que as médias e grandes
empresas. Mas, outra empresa relatou que os projetos financiados geralmente são "demasiado lentos" para
a progressão rápida das empresas.
"Criar parcerias com outras empresas é absolutamente necessário, especialmente no campo digital e I4.0.
Consequentemente, precisamos de ajuda externa."
"É essencial introduzir uma rede com parceiros de diferentes setores. É um círculo virtuoso: quanto mais
projetos realiza, mais pessoas conhece na área."
“A empresa relaciona-se com vários parceiros e universidades. Hoje não é possível trabalhar sem estar em
colaboração com outros. Os clientes são os parceiros mais importantes. ”
Segundo os resultados das entrevistas, o acesso a financiamento externo parece essencial para implementar
iniciativas de inovação e modernização dentro das empresas. No entanto, as PME nem sempre conhecem os
programas da UE destinados a aumentar a capacidade de gestão das PME (subvenções ou projetos de
colaboração).
Acresce que muitas vezes é difícil para estas empresas identificar o financiamento adequado que realmente
atende às suas necessidades. As PME devem ser melhor aconselhadas sobre o
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apoio financeiro existente. Fazer parte ou desenvolver projetos colaborativos parece ser uma maneira eficaz
de construir uma rede forte e financiar as suas iniciativas I4.0. Para suceder o Horizonte 2020, um novo
programa chamado "Horizonte Europa" começará em 2021 com um orçamento de 100 bilhões de euros.

2.2.2 Ajuda externa
Além do suporte financeiro, algumas empresas receberam ajuda externa de empresas de consultoria
(especializadas na área de desempenho comercial ou no desenvolvimento de soluções digitais
personalizadas), mas também de universidades com plataformas especializadas em I4.0 e IoT.
É através do programa "Usine du Futur" que as duas PME francesas entrevistadas foram avaliadas por uma
empresa de consultoria especializada em excelência operacional. Este pré-diagnóstico, financiado a 100%
pela região de Nouvelle Aquitaine e pelos Fundos Europeus (FEDER), teve como objetivo determinar o nível
de maturidade das empresas francesas no campo da I4.0 e propor sugestões de progresso. Este diagnóstico
baseou-se nos seguintes temas:
 O desempenho da organização industrial (fluxo, qualidade, produtividade, melhoria das condições de
trabalho, gestão, nível de habilidades);
 Tecnologias de produção e soluções digitais;
 Energia e ambiente.
Para as duas PME francesas, esse diagnóstico foi particularmente apreciado, pois permitiu:
 Obter um ponto de vista externo de especialistas (obter uma visão nova e crítica);
 Fortalecer as empresas sobre os seus planos estratégicos;
 Melhorar aspetos metodológicos;
 Dar credibilidade a projetos atuais e futuros.
"Quando estamos sozinhos no nosso canto, não temos pontos de referência e comparação, portanto ter um
ponto de vista externo ajudou-nos muito."
"Isto mostra a credibilidade dos nossos projetos futuros ao conselho de administração, a fim de obter
orçamentos."
Uma das empresas procurou modificar o modelo de negócio para torná-lo compatível com a tecnologia I4.0.
Para tal utilizou consultores externos de TIC especializados no desenvolvimento de soluções digitais
personalizadas. Esta empresa também utilizou ajuda profissional de empresas de consultoria na preparação
de projetos europeus para garantir o financiamento dessas atividades.
Outro exemplo de ajuda externa é a empresa austríaca que colaborou em projetos de digitização com a
Universidade de Ciências Aplicadas JOANNEUM. Estão a desenvolver-se três projetos conjuntos: 1)
desenvolvimento de um roteiro de digitização; 2) desenvolvimento da aplicação de vendas para os parceiros
de distribuição e, finalmente, 3) projeto de realidade aumentada. Estes projetos resultam parcialmente de
uma visita feita pela empresa ao Laboratório de Produção Inteligente do curso de Engenharia Industrial da
Universidade, onde tomou conhecimento de algumas das tecnologias que podem impulsionar o negócio.
Parece assim que a ajuda externa de profissionais (universidades, consultores especializados, etc.) é
essencial para introduzir a I4.0 e induzir mudanças (preparação de projetos europeus, diagnóstico do nível
de maturidade em I4.0, modificação do modelo de negócios, criação de um roteiro etc.).
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2.3 Abordagem tecnológica
2.3.1 Investimento tecnológico
Os investimentos das empresas diferem de acordo com o seu plano de ação. Para otimizar a sua linha de
produtos, uma das empresas integra "Sistemas Complementares" (add-on systems) nas operações principais
da sua produção, a fim de criar uma cadeia digital. Estes "sistemas complementares" são sistemas de
aquisição de dados, fabricação desmaterializada, radiografia digital composta por software de IA, máquinas
MNC (máquina numericamente controlada) e ferramentas CEP (controlo estatístico de processo), também
chamadas de tabelas de controlo que são usadas para determinar se uma produção é realizada de forma
controlada. A nova linha de produção garante reutilização e reprodutibilidade, reduzindo o tempo de
produção.
Várias empresas investiram em tecnologias inovadoras, como impressoras 3D (máquinas de fabricação
aditiva) e scanners para controlo de qualidade. Estes investimentos permitiram às PME aumentar a sua
produtividade, abrir novos mercados e satisfazer os seus clientes.
Também é importante para as PME não se focarem apenas na linha de produção, os investimentos podem
ser feitos nas fases anteriores à produção para promover a comunicação com os clientes (por exemplo:
software de simulação, implementação de realidade virtual (VR) para suporte de vendas). Uma empresa
implementou um sistema de transferência de arquivos de ficheiros interno, permitindo aos clientes
transferir arquivos de ficheiros diretamente para a empresa.
Outras empresas fizeram investimentos relacionados às necessidades dos funcionários, como a ampliação
dos edifícios para transmitir confiança na capacidade da empresa de crescer, compra de máquinas para
melhorar as condições de trabalho (cobot, ou seja, um robô para evitar o transporte de cargas pesadas),
realidade aumentada (RA), soluções para operações, medidas de manutenção e reparo, assistentes de voz,
animação 3D para DAC automatizado e modular (Design Assistido por Computador), para facilitar o trabalho
dos funcionários.

"A ideia não era apenas focar-nos em soluções tecnológicas, mas também humanas, caso contrário
teríamos problemas de aceitação por parte dos funcionários".
As empresas devem ser proactivas e interessadas em novas tecnologias (inteligência artificial, machine
learning - máquinas capazes de aprendizagem, robôs, novos processos de fabricação etc.). Preparar novos
produtos que possam beneficiar os clientes ou sistemas de produção e processos. É importante que os
clientes estejam envolvidos nos seus projetos de investimento em tecnologia. Para promover a inovação, as
empresas procuram:
 Protótipos (interna ou externamente pelos prestadores de serviços);
 Investigação sobre tecnologia (feira de comércio, exposições que informem sobre as últimas
tendências e inspirar os investimentos, mas também conhecem outros fabricantes);
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Testes para as novas ideias para novos produtos de serviço ou meios para melhorar as suas
atividades (por exemplo, período de teste, durante o qual todos os funcionários afetados pelas
alterações do sistema poderão trabalhar com a versão atualizada e fornecer feedback sobre como
melhorar ainda mais o sistema);
Virtualização da planta, isto é, simulação do ambiente em que o procedimento que está a ser
planeado funcionará na realidade.

Trabalhar com robôs, que às vezes pertence à Indústria 3.0, não é suficiente. A Indústria 4.0 visa estabelecer
sistemas ciberfísicos (SCF) e redes de dados estruturadas ao nível dos centros de operações, conectando
componentes da linha de produção e permitindo o seu controle, não importa de onde uma pessoa esteja no
planeta, desde que você tenha acesso a Big Data. Precisa-se de robôs colaborativos, capazes de interagir
com pessoas no mesmo espaço.

2.3.2 Exploração de dados
Todos os novos equipamentos devem poder transferir dados para exploração. Em cada empresa, os
primeiros passos foram a implementação de um sistema de Planeamento de Recursos Empresariais (PRE)
para gestão integrada de processos internos. Graças ao sistema, elas conseguiram digitalizar vários
processos, como a gestão de inventário, fluxos financeiros, comércio, monitorização de produção, etc.
Várias empresas investiram em estações de TIC nos postos de trabalho ou num Sistema de Execução de
Fabricação (SEF), além de seus sistemas PRE. O SEF é um sistema de computador cujo propósito é recolher
dados de produção em tempo real de toda ou parte de uma fábrica ou posto de trabalho.
A utilização de um sistema PRE ou SEF permite:
 Acompanhar de processos de produção em tempo real (erros, resultados de produção, máquinas, etc.);
 Monitorizar a execução de todos os pedidos do cliente em tempo real (seguir o historial dos pedidos de
cada cliente e ver as suas preferências específicas, reclamações);
 Monitorizar em tempo real a carga de trabalho de cada máquina.
A exploração de dados e a interconectividade entre máquinas têm vários impactos:
 Mais produtividade;
 Redução de erros;
 Gravação e armazenamento de informação mais rápida e fácil;
 Destacar anomalias organizacionais;
 Mais coordenação (maneira otimizada de gerir todos os processos na empresa);
 Criar transparência e reconhecimento de custos para os diferentes produtos;
 Redução de custos na produção;
 Maior personalização do serviço / produto;
 Permite que cada funcionário saiba o que fazer e o que foi feito e o que deve ser feito (e como);
 Aliviar os funcionários na produção e minimizar as descontinuidades da média com a consideração de
que o erro de transmissão pode ser descartado.
Para uma das empresas, todos os investimentos tecnológicos estavam relacionados à necessidade de crescer
independentemente do fator humano (menor taxa de error e resposta à falta de pessoal qualificado e
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competente). Por meio de dispositivos terminais e portais de comunicação, foram recolhidos os dados dos
hábitos de trabalho, ausência e implementação de cada funcionário, os quais foram conectados ao software
de gestão de recursos humanos introduzido pela empresa. O software para gestão de recursos humanos
também conecta um centro (hub) móvel aos dispositivos e ao computador em que o software é executado.
Desta forma, os dados eram geridos em tempo real e a análise da taxa de produtividade dos trabalhadores
foi feita. Isto permitiu desenvolver um prognóstico da taxa de produção e otimizá-lo. Os impactos da
transformação foram a redução de erros na produção e a possibilidade de um processo contínuo e
ininterrupto que leva a períodos de produção mais curtos e permite menos desperdício na mesma.
A maioria das PME usa uma solução em nuvem (cloud solution) ou o seu próprio sistema (o banco de dados
em cluster e a DataWareHouse são armazenados num servidor interno). No entanto, a implementação de
soluções para evitar ameaças cibernéticas, é um dos desafios mais importantes. Várias empresas configuram
sistemas de segurança cibernética (ferramenta que combina proteção de rede, filtragem de conteúdo
baseada em políticas e criptografia automatizada numa única solução) ou o servidor é protegido por uma
firewall.
O acesso a redes de dados estruturados por meios digitais é o maior desafio da atualidade. Inteligência
artificial e computadores com grande capacidade de armazenamento tiram o melhor proveito das
possibilidades de computação em nuvem (cloud computing) nesta estrutura de economia circular.
A manipulação e análise de dados, no entanto, requerem um mínimo de conhecimento. As PME nem sempre
dominam essas habilidades internamente e especialmente no que diz respeito à interconectividade entre
máquinas. Portanto, elas têm de solicitar prestadores de serviços externos (por exemplo, suporte
profissional de empresas de consultoria em relação ao desenvolvimento e atualização do sistema PRE),
desenvolver formação interna ou fazer recrutamento específico. Um aspeto negativo é que manter tudo
após a transformação exige atualizações constantes e recursos financeiros significativos, que nem sempre
estão disponíveis, especialmente no caso de empresas de pequena dimensão.

2.4 Abordagem organizacional
Entre os principais pontos destacados pelas empresas entrevistadas, o envolvimento dos funcionários parece
fundamental para uma transição I40 bem-sucedida. Para tal, as empresas tentaram mudar os seus métodos
organizacionais, estações de trabalho e competências dos funcionários. Nesta parte, detalharemos as
escolhas organizacionais feitas pelas empresas e os seus impactos.

"Se melhorar o bem-estar e as condições de trabalho dos seus funcionários, naturalmente
melhorará o desempenho deles na empresa."

2.4.1 Evolução organizacional
Para conseguir um bom desempenho operacional, mais de metade das empresas entrevistadas propõem
uma gestão lean (magra). Como parte desta abordagem lean, duas das empresas implementaram o método
5S. É um método de organização do local de trabalho que utiliza uma lista de cinco palavras japonesas que
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podemos traduzir como "Classificar em ordem", "Brilhar", "Padronizar" e "Sustentar", com o objetivo de criar
e manter o local de trabalho organizado, limpo, seguro e eficiente. O método 5S é uma abordagem
participativa que requer o envolvimento dos funcionários e os resultados são medidos tanto na
produtividade quanto na satisfação da equipa:
 Ambiente de trabalho limpo;
 Melhoria da segurança (número de acidentes reduzido);
 Desenvolvimento da comunicação;
 Aumento de produtividade e eficiência;
 Revalorização da imagem de marca da empresa;
 Confiança do cliente.
Existem também outras metodologias de gestão lean implementadas nas empresas:
 GCI (Gestão de Curto Intervalo): é uma ferramenta de gestão lean para comunicação. Este método
propõe reuniões diárias para antecipar problemas que podem impedir o alcance dos objetivos. Os
tópicos discutidos em reuniões estão relacionados com o desempenho (produtividade, qualidade,
segurança), mas também com a evolução de projetos.
 Gestão visual: este método é usado para facilitar a transmissão de informação e objetivos aos
funcionários por meio de uma tabela visual. Permite ter uma visão global da atividade de um serviço.
 Gestão CQRR (Controlo de Qualidade de Resposta Rápida): O CQRR é uma abordagem que resolve
anomalias e problemas (qualidade, produção / operações, manutenção etc.) no local em que
ocorrem, pelas pessoas que os detetam ou sofrem. É baseado em factos reais e dados concretos
(medições objetivas) e deve ser usado num tempo muito curto. O CQRR aplica-se tanto na indústria
quanto no sector terciário. Permite desenvolver um processo de melhoria contínua dentro da
empresa. Tem vários objetivos: capacitar e desenvolver a autonomia das equipas, economia de
tempo para a gestão (menos reuniões), capacidade de reação aumentada para resolver problemas
assim que aparecerem, etc.
 Inovação participativa: este método visa colocar o quadro de sugestões no meio do espaço de
trabalho. Cada funcionário pode expressar problemas ou soluções a serem desenvolvidas. A empresa
que implementou esta metodologia também oferece mensalmente uma recompensa pela melhor
ideia.

"Realmente percebemos que havia uma diferença entre a direção desejada e a perceção dos
funcionários, por isso era importante implantar rapidamente as respostas da equipa."

2.4.2 Evolução dos postos de trabalho
Em relação aos postos de trabalho, a maioria das empresas entrevistadas investiu na digitização e
automação dos postos, incluindo tablets, computadores, hub móvel, software para gestão, software PRE ou
departamentos conectados digitalmente). Os funcionários têm acesso a documentos digitais e a aquisição de
dados é automatizada no sistema PRE. Essa automação permite mais mobilidade, uma integração mais
rápida e menor tempo de formação para os funcionários.
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“Os funcionários são mais móveis, pois estão conectados digitalmente e podem concluir as suas tarefas de
trabalho a partir de qualquer posição.”
"Os funcionários têm uma atitude positiva em relação às mudanças tecnológicas, especialmente quando os
ajudam a economizar tempo".
Para facilitar a integração das suas novas ferramentas, a empresa em questão estabeleceu o conceito de
"referente" (ponto de contato) (computador "referente", logística "referente", técnico "referente"). O
trabalho deles é ajudar os funcionários na compreensão e aceitação de todos estes novos dispositivos. Em
seguida, para cada projeto inovador, um funcionário voluntário é apelidado "gestor de projeto". Esta
abordagem mantém os funcionários motivados nos seus postos de trabalho.
Outra das empresas decidiu criar uma "equipa transversal" formada por engenheiros e técnicos capazes de
gerir projetos de evolução. O papel deles é estabelecer a ligação entre o departamento de planeamento da
produção, o desenvolvimento e a produção, mas também reunir grupos de trabalho multidisciplinares para
trazer funcionários para o processo de desenvolvimento de soluções.

2.4.3 Desenvolvimento de competências dos funcionários
Para todas as empresas entrevistadas, há um desejo de melhorar as competências dos funcionários ao
mesmo ritmo da evolução da empresa. Os investimentos técnicos realizados pelas empresas (materiais
avançados e sistemas avançados de produção, robótica, software, aplicativos etc.) requerem a formação dos
funcionários.
As empresas procuraram formar os seus funcionários de várias maneiras (formação técnica e emocional):
 Qualificações internas;
 Formação contínua por organizações externas;
 Formação personalizada;
 Plataformas de formação digital que podem ser acedidas de qualquer lugar na nuvem;
 Eventos e feiras profissionais;
 Em grande medida, para competências especiais, os funcionários às vezes são autodidatas.
Para promover as competências dos seus funcionários, uma das empresas queria desenvolver skillfulness. O
objetivo era permitir que os funcionários ampliassem as suas competências, aumentassem a atratividade de
seu trabalho, mas também evoluíssem no seu estatuto e remuneração.
"Os nossos centros de operação eram muito compartimentados, mas hoje são criados diferentes elos e o
trabalho é muito mais atraente".
"Os capatazes são os operadores das máquinas e foram treinados no novo processo / sistema.”
“A formação deles em questões técnicas e emocionais é muito importante.”
A formação e o desenvolvimento dos funcionários devem ser constantes e amplamente discutidos pela
gestão, bem como pelos acionistas internos e externos. Devem crescer ao mesmo ritmo que a organização
se desenvolve e devem poder trabalhar em ambientes diferentes (por exemplo, China, Índia, México).
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Para superar a falta de formação, alguns projetos de TIC foram externalizados (outsourced) para fornecer
recursos suficientes para a digitalização e melhoria de processos dentro da empresa. As empresas também
procuram recrutar. Segundo as empresas entrevistadas, a estratégia de recrutamento é diferente:
 Recrutamento das melhores universidades e escolas técnicas;
 Recrutamento de jovens aprendizes em cursos de formação, permitindo assim trazer novas visões e
pensamento sobre assuntos inovadores a menor custo;
 Recrutamento de especialistas com conhecimentos específicos (competências em determinado
software ou máquina);
 Recrutamento de técnicos em geral, sem especialização, como técnicos em CCN. O CCN, também
apelidado de operador controlado por computador, é um mecânico e programador que usa
máquinas e ferramentas controladas por computador para fabricar componentes de precisão para
equipamentos aeroespaciais, informáticos, médicos e recreativos.
Todas as empresas mencionam, em certa medida, a relutância dos funcionários em relação às mudanças
(stress, medo, aversão à mudança). Na verdade, isso também pode ter algo a ver com o facto de que a
digitalização geralmente ocorre como um facto completamente desconhecido e os funcionários sentem-se
inseguros quanto a isso. Segundo as empresas, a importância é dar a palavra aos funcionários por meio de
uma gestão mais participativa. Os funcionários devem ser autónomos e fazer parte da evolução da empresa.
Assim, eles sentem-se mais qualificados e valorizados. Para neutralizar essa angústia e medos, uma das
empresas organizou um evento para ajudar os funcionários a entender as metas dos projetos.
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Resultados
3.1.1 Impactos em PME
Apesar de alguns receios relacionados a investimentos financeiros e mudanças organizacionais para os
funcionários, esta transformação I4.0 permitiu às empresas entrevistadas melhorar em diferentes níveis:
•

Produtividade:
o qualidade e produtividade;
o velocidade do design;
o flexibilidade e o tempo de produção aumentaram devido a feedback mais rápido;
o crescimento maior.

•

Experiência do cliente:
o satisfação do cliente;
o custos menores;
o dinâmica competitiva em termos de redução do tempo de resposta ao mercado (remoção de
problemas de atraso);

•

Funcionário:
o desempenho individual e coletivo;
o maneira mais rápida e eficiente de trabalhar;
o mais competências;
o menos tempo de formação;
o melhor coordenação.

3.1.2 Recomendações das PME
Primeiro, as empresas precisam de abordar o tópico intensivamente (ou seja, participar em eventos e
realizar investigações). Se, desta abordagem, uma ferramenta ou método for identificado durante esta
investigação, uma reflexão deve ser lançada dentro da empresa sobre a implementação dessa ferramenta:
poderá essa ferramenta ou método ser útil na própria empresa? Como podem ser usadas estas ferramentas
na própria empresa? etc. Geralmente, uma aquisição individual não é prática; portanto, a empresa
recomenda a decomposição dos métodos em processos adequados ao tamanho da própria empresa e
depois reflita novamente se a implementação na sua totalidade faz sentido para a empresa ou se somente
uma parte deve ser assumida. Um ponto importante também para uma empresa é estar ciente dos
processos que ocorrem na empresa, não apenas teórica e grosseiramente, mas de forma precisa. Uma
consideração, no entanto, é se os parceiros (fornecedores, clientes) estão prontos para a digitalização. Se
eles não têm nenhuma ambição, a digitalização a nível horizontal (para fornecedores e clientes) não agrega
valor. Portanto, deve-se passar por uma fase de análise para determinar se o mercado, os clientes, se
adaptarão ao que for proposto.
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“A principal recomendação é que uma empresa deve fazer uma análise custo-benefício completa
antes de fazer o investimento.”
Outro pré-requisito essencial para uma implementação bem-sucedida da Indústria 4.0, é a disponibilidade de
recursos financeiros para a implementação de soluções específicas da indústria e, na mesma linha de
pensamento, é necessário ter programas nacionais e da UE para alocar fundos nessa direção (criação de
projetos multi-parceiro, novos redes, financiamento, etc.).
Na abordagem tecnológica, as PME recomendam:
- Investir em software;
- Integrar a aprendizagem em TICs para os funcionários de produção / centro de operações;
- Ser mais ousado em investimentos para a introdução da Indústria 4.0.
Na abordagem humana, as PME recomendam:
O mais importante para uma empresa que vai realizar um projeto de digitalização é que, antes de mais, o
conhecimento dos processos da empresa devem ser claramente apresentados e disponibilizados para todos
que farão parte do projeto. É essencial que a gestão, assim como todas as outras partes interessadas do
processo planeado para ser digitalizado estejam envolvidas. Os funcionários precisam de fazer parte do
projeto de evolução.
Os seres humanos beneficiarão ao ter máquinas a executar tarefas de nível inferior. Isto não inclui postos de
trabalho em que a interação humana seja importante (por exemplo, rececionistas de hotéis) ou onde seja
necessário o trabalho criativo e de tomada de decisão. Mesmo sem muito financiamento, se a administração
for a força motriz, será possível mudar. É muito importante existir alta motivação por parte da alta gerência
da empresa para implementar essas mudanças, pois elas exigem muito tempo e esforço.

“A melhor abordagem seria que os processos da empresa estejam bem conhecidos e
compreendidos.”
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Lições aprendidas
Existem milhões de programas de formação disponíveis na internet. Não há programas de formação para a
Indústria 4.0. Como este é um conceito abstrato, seria útil definir um curso que pudesse desmistificar o
"monstro" 4.0 para as pessoas que ainda não o entenderam. Seria desejável que este documento de
formação crie um tipo de caixa de ferramentas que descreva os vários métodos e alternativas que tornarão o
tópico, as abordagens e as possíveis ferramentas tangíveis. Para que, com esta caixa de ferramentas, o
modelo de negócios possa ser adaptado, alterado ou redesenhado e a empresa possa decidir o que faz
sentido para o seu bem-estar.

“Quanto mais rápido mudar, melhor para o futuro da empresa”
“Negar a importância da Indústria 4.0 é negar o mundo digital ou a Internet. O futuro está nos
robôs, na inteligência artificial e na Internet das Coisas (Internet of Things), todos com o objetivo de
melhorar a eficiência interna e a eficácia externa, além do bem-estar da força de trabalho.”
“O ambiente digital vive connosco nos nossos telemóveis e num milhão de dispositivos ao nosso
redor, por isso não podemos ignorá-lo. Não temos ideia dos postos de trabalho que existirão num
período de 30 anos. Estamos a perder esta oportunidade, pois nem estamos no nível 3.0, no que diz
respeito à indústria em geral. O Estado ainda está num nível ainda mais baixo de eficiência. Esta é
uma questão importante que não foi discutida o suficiente. É por isso que iniciativas como o projeto
Chain são importantes. Como afirmou o Presidente da República, adquirir a cultura 4.0 é o mais
importante.”
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Conclusões
Após as entrevistas, o programa de formação deve incluir cursos específicos com diferentes ferramentas que
estão incluídas no conceito:
 Introdução à Indústria 4.0
Desenvolvendo a consciencialização dos benefícios da Indústria 4.0, muitas vezes as empresas não têm ideia
do que significa I4.0 e qual poderia ser o seu valor acrescentado.
o Introdução do conceito;
o Medos;
o Benefícios;
o Implicações;
o Etc.
 Estratégia 4.0:
A maioria das empresas expressa as suas dificuldades em ser autónomas para determinar qual a direção que
deseja ir e de que maneira.
o Pré-diagnóstico da Indústria 4.0;
o Método de mapeamento de fluxo de valor;
o Criação de um roteiro / plano estratégico global;
o Modelo de negócio Canvas
o Etc.
 Ajuda financeira:
O investimento necessário é a maior barreira para a implementação 4.0 nas PME. Devemos disponibilizar
informação relevante sobre a procura de financiamento.
o Apresentação de programas europeus ou regionais;
o Programa H2020;
o Pedido de subvenções;
o Criação de projetos colaborativos;
o Etc.
 Organização e gestão:
Definição dos tipos de gestão e organização industrial correspondentes às aspirações das partes
interessadas.
o Organização industrial: forte necessidade de estruturar em termos de prática lean (lean practice),
gestão de qualidade, etc..
o Gestão: As empresas têm dificuldade em gerir competências e comunicação. Todos os funcionários
devem-preocupar-se com a transformação, portanto é necessário poder propor-lhes métodos de
gestão. (Gestão QRQC, Gestão visual, AIC, inovação participativa etc.)
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 Tecnologia I4.0:
Algumas empresas não sabem ao certo em quais tecnologias ou softwares devem investir. Algumas soluções
e fornecedores podem estar estagnados, enquanto outros líderes e gerentes não sabem ao certo no que
investir. Divulgação de informações sobre os riscos, os limites e a maturidade dessas tecnologias de acordo
com as aplicações (impressão 3D, fabricação aditiva, IA, RV etc.). As empresas precisam ser orientadas na
realização do POC.
Em cada abordagem, deve ser apresentado um exemplo de transformação I4.0 nas PME: Não há exemplo
tangível para as PME em que a empresa se possa concentrar.
 Digitização / IoT:
Os benefícios da digitização são ilusórios e difíceis de quantificar para uma PME.
o Estratégia de transformação digital;
o IOT / SCF;
o Computação em nuvem;
o Novas tecnologias para gestão de dados: Big Data e Data Analytics;
o Organização interna: sistema de informação e gestão (por exemplo, SEM);
o Cíber-segurança.
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