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Como a transformação digital acontece em quase todas as organizações, nosso estudo 
revela os cinco principais pontos atuais:

O paradoxo da estratégia
O paradoxo da cadeia de 

suprimentos 
O paradoxo dos talentos

O Paradoxo da Inovação O ciclo físico-digital-físico
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O paradoxo da estratégia – A transformação digital priorizada, mas não 
necessariamente percebida como lucrativa

Principais descobertas

• 94% de todos os entrevistados indicaram que a transformação 
digital é um dos principais objetivos estratégicos para sua 
organização.

• Mas somente 68% de todos os entrevistados e apenas 50% 
dos CEOs indicaram que essas transformações são fundamentais 
para manter a lucratividade.

• As transformações digitais podem ser vistas como investimentos
“defensivos” para fornecer proteção, em vez de crescimento a 
seus negócios.

—Em média, as empresas planejam investir uma média de 30% 
de seu orçamento operacional/de TI em iniciativas de 
transformação digital – mas somente 11% de seus 
orçamentos de P&D.

Recomendações

• Progressivamente superar as atualizações operacionais: A 
transformação digital pode levar a um crescimento de receita na 
forma de produtos ou serviços melhorados. 

• Investir no longo prazo: Os benefícios da transformação 
normalmente demoram para apresentar resultados e exigem uma 
mudança de mentalidade. Não negligencie oportunidades de 
prazos mais longos na busca de objetivos de prazos mais curtos.

• Considere aumentar os investimentos de tempo e os 
investimentos financeiros em esforços de P&D para a 
transformação digital com foco na cadeia de suprimentos –
principalmente porque a transformação proporciona oportunidades 
para liderar diversas tecnologias digitais.
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O paradoxo da cadeia de suprimentos – Alta prioridade, baixo engajamento dos 
stakeholders

Principais descobertas

• A principal área de futuros investimentos identificada é a 
cadeia de suprimentos (62%).

• Porém, apenas 22% dos Diretores de Cadeias de Suprimentos 
(CSCOs) eram importantes tomadores de decisão ou estavam 
altamente envolvidos no processo decisório.

• Além disso, apenas 34% de todos os entrevistados consideram 
a cadeia de suprimentos um determinante de inovação.

Recomendações

• É necessário elevar o status dos Diretores de Cadeias de 
Suprimentos e fornecer um lugar na mesa de tomada de 
decisões.

• As organizações devem treinar a função de suas cadeias de 
suprimentos para que elas fiquem alinhadas com os objetivos 
estratégicos mais amplos da organização.

• Potencializar as redes de suprimento digital (DSN) para que façam 
novos usos inovadores e transformadores da tecnologia que 
incitem uma transparência integral na cadeia de suprimentos e um 
processo de tomada de decisões inteligente.
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O paradoxo dos talentos – Tecnicamente avançado, intuitivamente limitado

Principais descobertas

• Somente 15% dos entrevistados indicaram que é necessário 
modificar drasticamente a composição e o conjunto de habilidades 
para acompanhar as transformações digitais.

• Ainda assim, o principal desafio cultural e organizacional citado 
é encontrar e treinar os talentos certos (35%).

• O talento mais necessário é para projetar modelo de interface 
de usuário, mas não há um orçamento feito nesse sentido.

Recomendações

• Desenvolver as tecnologias de forma colaborativa, envolvendo os 
funcionários no processo de integração digital.

• Fazer investimentos iniciais no desenvolvimento de talentos
para garantir continuamente que os funcionários tenham as 
ferramentas e habilidades certas.

• Desenvolver um modelo de interface de usuário mais intuitivo
para melhorar o envolvimento dos funcionários com essas 
tecnologias digitais. 
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O paradoxo da inovação – O equilíbrio entre otimização e mares nunca antes 
navegados

Principais descobertas

• Os 2 principais fatores que motivam a transformação digital são 
aumento da Produtividade e objetivos Operacionais – que se 
trata, na maior parte do tempo, em fazer as mesmas coisas de 
forma melhor – e ajudam a gerar retornos sobre investimentos 
(ROIs) positivos.

• Contudo, ROIs igualmente positivos podem ser realizados 
quando as organizações são impulsionadas por um desejo por 
inovação cada vez maior, o que sugere que as organizações 
podem estar deixando de explorar algumas oportunidades.

Recomendações

• Continuar a investir em produtividade e operações; contudo, 
limitar-se na maior parte do tempo ao que já é consagrado pode 
fazer com que algumas oportunidades não sejam exploradas.

• Focar não apenas em construir uma base tecnológica forte, mas 
também em incluir novas abordagens verdadeiramente
inovadoras.

• Começar – porque outros estão começando ou já começaram a 
avançar no caminho da transformação digital.



Indústria 4.0©2019 Deloitte Touche Tohmatsu 7

O ciclo físico-digital-físico – As capacidades atuais da Indústria 4.0

Principais descobertas

• Aproveitar cada etapa do ciclo físico-digital-físico (PDP) é 
fundamental para a realização completa da Indústria 4.0 e é um 
desafio enfrentado por muitas organizações. 

• Mais de 90% dos entrevistados informaram que coletam 
algumas informações do mundo físico. Contudo, um número 
menor de entrevistados consegue analisar os dados e somente 
cerca de metade desse número declara conseguir utilizar os 
dados em tempo real.

Recomendações

• A geração e a análise de dados é importante, mas o foco deve 
estar em completar o ciclo PDP como um plano de ação para os 
investimentos em tecnologia.

• Reconhecer que os investimentos geram o sucesso da 
Indústria 4.0 e aumentam o risco de aquelas que ainda não 
começaram serem deixados para trás. 

• As organizações devem começar a desenvolver suas 
capacidades tecnológicas utilizando as ferramentas que já 
possuem.

• Posteriormente, as organizações poderiam identificar e fazer 
investimentos mais direcionados naquilo que realmente 
precisam.



©2018 Deloitte Touche Tohmatsu 8Indústria 4.0

Metodologia



Indústria 4.0©2019 Deloitte Touche Tohmatsu 9

7%

8%

7%

6%

11%

7%

7%

9%

6%

11%

22%
Austrália

Brasil

China

Canadá

Alemanha

Índia

Japão

México

Países Baixos

Reino Unido

Estados Unidos

Analisamos como os líderes empresariais nos setores de produção, mineração, petróleo e gás e energia e 
serviços públicos estão planejando, utilizando e investindo em iniciativas de transformação digital e em 
tecnologias na era da Indústria 4.0.

Quem participou da pesquisa
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Automotivo

Produtos Químicos e Materiais 
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Receita anual da organização

*A soma dos números pode ser igual a mais de 100 devido ao arredondamento
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Analisamos como os líderes empresariais nos setores de produção, mineração, petróleo 
e gás e energia e serviços públicos estão planejando, utilizando e investindo em 
iniciativas de transformação digital e em tecnologias na era da Indústria 4.0.
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