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Introdução
Modelos para Avaliação dos Níveis de Maturidade da Empresa 

Conectada



Nosso passado...



…Nosso presente



Industria 4.0
A Revolução Industrial

Primeira
Revolução Industrial

Segunda
Revolução Industrial

Terceira
Revolução Industrial

Quarta
(R)Evolução Industrial

Baseada na introdução de 
equipamentos mecânicos de 
produção impulsionados por  
água e vapor (mecanização)

Baseada na produção em 
massa alcançada pela 
conceito de divisão do 
trabalho e o uso de energia 
elétrica (eletrificação)

Baseada no uso de 
eletrônica e IT para 
automatizar a produção
(automatização)

… impulsionado pela 
digitalização, integrações e 
maior flexibilidade

1784: Primeiro tear mecânico 1870: 1a correia 
transportadora, abatedouro 
de Cincinnati
1908: Ford T-Model

1969: Primeiro Controlador
lógico programavel (PLC)

1800 1900 2000
Time

2025

Características

• Humanos, dispositivos e sistemas 

estão conectados ao longo de 

toda a cadeia de valor.

• Todas as informações relevantes 

estão disponíveis em tempo real -

em fornecedores, fabricantes e 

clientes

• Partes da cadeia de valor podem 

ser constantemente otimizadas 

em relação a diferentes critérios, 

por ex. custo, recurso, 

necessidades do cliente



Digitalização e a Industria

• Industrias movidas a 
Digitalização não são 
somente uma 
realidade, mas sim 
uma necessidade!

Fonte: McKinsey



Gartner digital strategy

Qual é seu objetivo digital: Otimizar ou Transformar?

Estratégia de Negócios Digitais

Incremento da 
produtividade e 
receita existente

Melhor experiência 
do cliente

Novo produto, 
serviço e fontes de 
receita

Novos modelos de 
negócios



Focar apenas em automação de 
processos não é mais suficiente!



Um ECOSSISTEMA integrado promove novas 
oportunidades, mas também novos requisitos



Nossos clientes têm requisitos 
específicos - em toda a indústria

Segurança

Velocidade Flexibilidade Qualidade Eficiência



Acatech Industrie 4.0 Maturity Index
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Acatech Industrie 4.0 Maturity 
Index

“Tornar-se uma empresa ágil, capaz de adaptação

contínua e ágil a um ambiente em mudança.”

“Atualmente, as únicas medidas implementadas envolvem projetos-piloto

ocasionais que são (...) estudos de viabilidade tecnológica. Estes são

incapazes de demonstrar o potencial da Ind 4.0, já que negligenciam

aspectos-chave de sua implementação, como a estrutura organizacional e

a cultura da empresa.”

“O principal potencial econômico da Industria 4.0 está na sua

capacidade de acelerar os processos de tomada de decisão e

adaptação”
Fonte: Acatech



Acatech Industrie 4.0 Maturity 
Index

Fonte: Acatech

Etapas de Valor para desenvolvimento
de industria 4.0



Acatech Industrie 4.0 Maturity 
Index

Fonte: Acatech

Etapas de Valor para desenvolvimento
de industria 4.0

Areas Estruturais



Acatech Industrie 4.0 Maturity 
Index

Fonte: Acatech

Etapas de Valor para desenvolvimento
de industria 4.0

Areas Estruturais Aplicação do Modelo
(Como Está x Como Será)



Acatech Industrie 4.0 Maturity 
Index

Fonte: Acatech

Etapas para desenvolvimento de 
industria 4.0

Areas Estruturais Aplicação do Modelo
(Como Está x Como Será)



Siemens: Plano Diretor de 
Digitalização
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SIEMENS: Nosso Plano Diretor
de Digitalização

Plano de 

Transição

(RoadMap)

Roadmap de 
implementação e 
investimentos

Alinhamento

Estratégico

Drivers Estratégicos

Viabilidade

Técnica

Financeira

Projetos com ROI, 
NPV relacionado às
necessidades
identificadas

Situação

Atual

(As-is)

• Análise de 
Maturidade

• Inventário de 
Ativos de Autom.

Implementação

Identificação

e Priorização

de Iniciativas

• Lista de 
oportunidades

• Priorização

Etapas do Projeto

Entregáveis



Obrigado!
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