
 
  

 

 

 

HABILITANDO LÍDERES PARA A ERA DA DIGITALIZAÇÃO 

Curso de curta duração focado em líderes de PMEs e executivos de 
empresas de grande porte 

 

Existe uma falta de conhecimento sobre a Indústria 4.0 por grande parte do empresariado 

brasileiro. Este foi o resultado de pesquisas realizadas pela Confederação Nacional da Indústria 

(CNI) em 2016 com 2.225 empresas e pela Siemens em 2015, com cerca de 250 pessoas. 

Considerando esta informação e a expertise alemã neste tema, a Câmara Brasil-Alemanha lança 

o curso “Habilitando Líderes para a Era da Digitalização”. Trata-se de uma capacitação que visa 

habilitar empresários de PMEs e executivos de grandes empresas a avaliar e planejar de forma 

prática e objetiva os impactos e as oportunidades da 4ª Revolução industrial. 

Embora a maioria dos assuntos abordados sejam quase inéditos, todos os consultores são 

especialistas em suas áreas e com vasta experiência prática. Todas as aulas, além de terem a 

presença de consultores, contam também com apresentações de empresas a fim de aproximar 

os participantes da realidade do mercado. 

Ao longo do curso os participantes deverão responder algumas perguntas que os ajudarão a 

refletir sobre as suas próprias empresas. A partir dessas respostas e com auxílio de dois 

consultores, os participantes serão convidados a desenvolver uma proposta para suas empresas 

baseada no conceito e nas tecnologias habilitadoras da Indústria 4.0. 

 

OBJETIVOS: 

• Desmitificar a Indústria 4.0; 

• Introduzir a gestão da inovação e de tecnologias; 

• Apresentar o conceito de produtos e produção inteligente; 

• Dar apoio à transformação digital. 

 

DATA: 

• 12 e 13 de dezembro das 9 às 18 horas. 

• 19 e 20 de dezembro das 9 às 18 horas. 

 

CARGA HORÁRIA: 

• 32 horas 

 

LOCAL: 

• Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo. 



 
  

 

 

 

FORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

Empresa âncora: 

Compromissos: 

o Divulgar a oportunidade para os respectivos fornecedores por meio de eventos 

e mensagem eletrônica; 

o Disponibilizar especialistas para ministrar palestras sobre os temas tratados. 

Contrapartidas: 

o Condição especial de acesso para os respectivos fornecedores; 

o Preparação da cadeia de valores para a 4ª Revolução Industrial. 

 

Adesão individual: 

Custo: 

o R$ 5.000 para associados; 

o Não associados interessados em participar do curso, favor enviar um e-mail para 

inov.assist@ahkbrasil.com 

Contrapartidas: 

o Consultores especializados e com vasta experiência prática; 

o Apresentações de algumas das principais empresas alemãs presentes no Brasil; 

o Conteúdo estrategicamente selecionado e baseado na metodologia e expertise 

alemã; 

o Visitas a empresas que já se beneficiam da Indústria 4.0. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

PROGRAMAÇÃO: 

1º Dia – 12 de Dezembro 

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

• Qual é a maturidade da minha 

empresa no que se trata à inovação? 

• Quais são as instituições que podem 

cooperar com a estratégia de inovação 

aberta da minha empresa? 

• Quais são as principais tecnologias que 

envolvem o negócio da minha empresa? 

• Quais são os incentivos que podem 

beneficiar minhas atividades de inovação 

e/ou adoção de novas tecnologias? 

• Quais são os principais obstáculos 

internos e externos para inovar e adotar 

novas tecnologias e como contorná-los? 

• Introdução à inovação (3h) 

• Inovação aberta (1h) 

• Análise e prospecção de tecnologias 

(2h) 

• Incentivos à inovação (2h) 

 

 

2º Dia – 13 de Dezembro 

INDÚSTRIA 4.0 

• O que é a indústria 4.0? 

• Quais são as tecnologias habilitadoras 

envolvidas nos negócios da minha 

empresa? 

• Quais são as principais vantagens da 

Indústria 4.0 que podem ser 

incorporadas pela minha empresa? 

• Histórico e conceito (1,5h) 

• Tecnologias habilitadoras (1,5h) 

 

PRODUÇÃO E PRODUTOS INTELIGENTES 

• Como minha empresa e clientes podem 

se beneficiar de produtos mais 

inteligentes? 

• Como tornar meus produtos e o 

processo de pesquisa e desenvolvimento 

mais inteligentes? 

• De que forma a digitalização pode gerar 

vantagens para o processo de 

manufatura da minha empresa? 

• Produtos inteligentes (2h) 

• Manufatura inteligente (2h) 

 



 
  

 

 

 

• De que forma a digitalização pode gerar 

vantagens para a cadeia de valor que 

minha empresa integra? 

OPORTUNIDADES E DESAFIOS 

• Quais áreas da minha empresa devem 

ser priorizadas para implementação da 

Indústria 4.0? 

• O que falta para que estas áreas possam 

se beneficiar da Indústria 4.0? 

• Integração digital horizontal e vertical 

(1h) 

 

 

 

3º Dia – 19 de Dezembro 

VISITAS / ESTUDO DE CASOS 

• Empresa de pequeno ou médio porte que aplique apenas alguns atributos da 

Indústria 4.0; 

• Empresa de grande porte que já esteja integrada na 4ª Revolução Industrial. 

 

 

4º Dia – 20 de Dezembro 

OPORTUNIDADES E DESAFIOS 

• Em relação ao mercado, quais são as 
principais oportunidades e desafios da 
Indústria 4.0 para minha empresa? 
 

• Oportunidades e desafios (1,5h) 
 

RH E METODOLOGIAS 

• Quais são as competências que devo 

contemplar em minha empresa no 

futuro? 

• Em qual estágio se encontra minha 

empresa em relação à Industria 4.0? 

 

• Profissionais do futuro (1h) 

• Metodologias já existentes para 

implementação da Indústria 4.0 (1,5h) 

 

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL  
• Quais são os próximos passos para 
beneficiar minha empresa da 4ª 
Revolução Industrial? 

 

• Revisão dos exercícios realizados ao 
longo do curso e desenvolvimento de 
plano de ação para transformação digital 
(4h) 

 

 


