
       

 

Indústria 4.0 – Conceitos e Aplicação de um Modelo de Gestão 
Estratégica 

  
A ABIFA em parceria com o Instituto Sindipeças, promoverá nos dias 05 e 06 de 
Novembro o Curso Indústria 4.0 - Conceitos e Aplicação de um Modelo de Gestão 
Estratégica. 
  
Veja o conteudo programático: 
  
Objetivo 
  
Desenvolver as novas competências dos profissionais que irão atuar em ambientes onde 
as tecnologias da Indústria 4.0 estão sendo aplicadas 
  
Conteúdo 
  
Módulo 1 – Indústria 4.0 - Conceitos 
  

• O cenário atual do mercado e sociedade 
• O contexto da competitividade (mundial e brasileira) 
• O desafio para as estratégias de competitividade: sustentabilidade do negócio 
• A 4ª Revolução Industrial e a Indústria 4.0 - Conceitos fundamentais 
• A Gestão Estratégica para a Indústria 4.0 

  
Desafios e oportunidades 
Vídeos e estudo de caso 
  
Módulo 2 – Princípios da Indústria 4.0 
  
Aplicação dos princípios da Indústria 4.0 na gestão das empresas: 
  

• Interoperabilidade 
• Virtualização 
• Descentralização 
• Modularidade 
• Trabalho em Tempo Real 
• Orientação a Serviços 

 Dinâmicas e exemplos práticos para introdução dos princípios 
Vídeos e estudo de caso 
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Módulo 3 – Técnicas de Aplicação 
  
Conceitos e aplicação das principais técnicas da Indústria 4.0 e sua integração ao Modelo 
de Gestão, tais como: 
  

• IoT (Internet das Coisas) 
• IoS (Internet de Serviços) 
• IoD (Internet de Dados) 
• CPS (Sistemas Físico Cibernético) 
• Big Data 
• Smart Factory (Fábrica Inteligente) 

  
Dinâmicas e exemplos práticos para introdução dos princípios 
Vídeos e estudo de caso 
  
Módulo 4 – Ferramentas empregadas 
  
Aplicações práticas das principais ferramentas da Indústria 4.0 e sua integração com os 
princípios e técnicas para as empresas operarem em um ambiente 4.0, tais como: 
  

• Nuvem 
• Realidade Aumentada 
• Realidade Virtual 
• Manufatura Aditiva 

  
Dinâmicas e exemplos práticos para introdução dos princípios 
Vídeos e estudo de caso 
  
Módulo 5 – Modelo de Gestão 
  
O modelo tradicional de gestão 
Integração dos princípios, técnicas e ferramentas no ambiente 4.0 O Modelo de Gestão 
para a integração da Análise Estratégica, da Gestão Administrativa e da Gestão por 
Processos Identificação do Grau de Maturidade da I.4.0 nas organizações Aplicações 
práticas em projetos inteligentes 
  
A quem se destina  
  
Diretores, Gerentes, Supervisores e Coordenadores de todas as áreas, envolvidos no 
contexto estratégico, tático e operacional, interessados em entender o novo contexto para 
o gerenciamento das organizações e os impactos na sociedade com as tecnologias da 
Indústria 4.0. 
 
Carga horária: 16 horas 
  
Valores 
Associados: R$700,00 
Não Associado: R$1.400,00 
  
* A partir de 4 inscrições será concedio um desconto de 20% 
** Formas de pagamentos podem ser negociados com a entidade 
  
Pagamento: 15 dias antes do curso, boleto ou transferência bancária 
Obs(1).: caso o curso não tenha o quorum mínimo para a realização, o mesmo será 
cancelado com 15 dias de antecedência. 
  
Data e Horário 
05 e 06 de Novembro 
Das 8h30 as 17h30 


