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1a edició programa

IMPULS INDÚSTRIA 4.0
Incentivant l’adopció de tecnologies 4.0

OBJECTIU
Impulsar l’adopció de tecnologies 4.0

Detectar les oportunitats que ofereix la industria 4.0, 
aplicat a la realitat de la vostre empresa

Visionar els primers passos a seguir (full de ruta) del que 
significa industria 4.0 a la teva empresa
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PROGRAMA
Workshop Grupal

Workshop ‘in company’

Conceptes Industria 4.0

Model de Negoci

Maduressa Digital

Model de Negoci + Maduressa Digital

Oportunitats Industria 4.0 a la teva empresa

1a edició programa

IMPULS INDÚSTRIA 4.0
Incentivant l’adopció de tecnologies 4.0
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• En els anys setanta es va implantar la creença de 
impulsar economia terciària i de serveis… la industria 
era un sector de la economia que aportava poc valor,... 
de baixa qualificació, contaminant i que aportava poc 
valor, 

• “La Política Industrial perseguia crear un clima favorable 
a les inversions, mitjançant liberalització de mercats, 
protegint la Propietat 

• Es creia en la innovació però amb mínimes intervencions 
dels governs

En vint anys es va passar de lo fet a casa a lo fet  a tot el món

..fins a la primera dècada del s.XXI,  es va creure en la conveniència de des-
industrialitzar l’economia, deslocalitzant la producció, per focalitzar-nos en la 
prestació de major valor afegit...

La darrera crisi econòmica va posar  en evidència  la importància 
del sector industrial.

• Els països amb un major pes en la seva 
indústria són mes resistents als cicles 
econòmics perden menys ocupació i exporten 
més.

• L’ocupació generada per les empreses 
industrials es de major qualitat i mes estable.  

• El sector industrial té un elevat efecte 
arrossegador sobre la resta de la economia i  
es intensiu en I+D+i
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El Retorn de les Polítiques Industrials

Europa 2020
Una estratègia de
en matèria de indústria, 
Re-industrialitzar Europa 
passant del 16% al  20% 
2020

La actual crisis econòmica ha posat en evidència la importància del sector 
industrial; economistes interpreten la necessitat de tornar a les polítiques 
Industrials, per recuperar la indústria i l’ocupació

… però EL PASAT NO ÉS EL MODEL...... Reac%var la INDUSTRIA de 
la ma de la innovació
.

Font: DKFI (2011)
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Personalització en massa. Focus Client. Exigència Digital

COL·LABORACIÓ 
dispositius, maquines, 

sistemes.
Parlant en el llenguatge de 

les Dades.. 

TECNOLOGIES per 
connectar MON FISIC i 

MON DIGITAL.
Mon dual

Desmaterialització

IT/OT 
Dispositius, maquinaria, 
productes, instal·lacions, 

CONNECTATS
sistemes de gestió i 

tractament informació.

Industria CONNECTADA, INTEL·LIGENT INDUSTRIA 4.0
Ciutat, Hospital, Escola, Retail ...., 4.0

Diàleg Producte- Medi de producció
Diàleg maquina anàlisi entorn, per millora de la qualitat rendiment

Diàleg Fabrica, proveïdors, Logística, Clients….

DIGITALITZACIÓ
CAPTACIÓ DE DADES CONECTIVITAT ANALITICA EN 

TEMPS REAL
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Personalització en 
massa de la Producció

Nou Model Industrial

Hibridació del món Físic i Virtual

Nous models de negociIntegració Vertical 
Horitzontal

• Disposar informació en temps real  que 
faciliti la presa de decisions.

• Optimització de costos i plaços.
• Flexibilitat i agilitat d’adaptació.
• Aprenentatge sobre el procés.

Amb informació del
procés  s'actua sobre 

el procés

1. PROCESSSOS. Mes 
eficient i flexible

• Desenvolupar productes Intel.ligents  que 
aportin valor diferencial.

• Produir prototips més ràpidament.
• Facilitar el procés de disseny.
• Virtualitzar el resultat del disseny.
• Facilitar la visualització per part del  client.

Amb la tecnologia s’agilitza 
el  desenvolupament de 

producte

2. PRODUCTES millors  
funcionalitats, nous  productes

• Facilita estudis de mercat
• Detecció d’hàbits del  consumidor

final.
• Creació de comunitat  d’usuaris.
• Fidelització del client.
• Detecció grau d’ús.
• Detecció de nous  interessos.
• Gestió del cicle de vida.
• Estratègia Multicanal.
• Definició estratègia producte / servei

Amb  informació del  
producte  s'actua sobre  el 
producte

3. MODELS DE NEGOCI. 
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El concepte  INDUSTRIA 4.0 que engloba  la 
Quarta revolució industrial, va ser encunyat  a 
Alemanya per descriure una iniciativa industrial 
liderada por el govern alemany.

Industria 4.0 no es un producte,  es un “?tular”, 
una “idea” que descriu  el que está passant avui  i 
seguirà passant els propers anys.” Wolfgang Dorst. 

Posicionament 
Ins6tucional 

La industria esta de moda.
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Tecnologies exponencials

14

You are here

Chaos/  Amazement

Disappointment

Difficult to
predict!!

WE CAN NOT PREDICT EXPONENTIAL IMPLICATIONS

El nexe de fuerzas que esta creant negoci digital ( 
Gartner) SMAC

Social
El modelo social maximiza la 

colaboración y aporta un cambio 
de paradigma en el 

comportamiento de los usuarios

Cloud
Cloud, ofrece nuevas formas de 
proporcionar servicios 
industrializados en una cadena 
de valor en la que el IT es solo 
una parte. 

Analítica
El concepto de big

data (información) alterará para 
siempre la forma en que 

tradicionalmente la tecnología ha 
tratado los datos, cualquiera que 

sea su origen.

Mòvil
Los dispositivos móviles han provocado 
el mayor cambio en la forma de vida 
de las personas desde la revolución del 
automóvil 
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Model de Negoci

Historia/Relat que ens farà entendre i revisar els 
9 aspectes clau de la empresa
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Model de Negoci

18

Quin es el teu 
MODEL DE NEGOCI

Royalties
Low-Cost

BROKER 
Intermediació

Leasing
Freemium

ServiDtzació
pagament per ús

Serveis basats en 
Producte

Des-Intermediació

https://hbr.org/2015/01/what-is-a-business-model

Consumibles

https://hbr.org/2015/01/what-is-a-business-model
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Processos Eficiencia

ClientInteracció

Dades Temps Real

ActivitatsPartners Proposta de Valor Relació amb el Client Segment de Clients

Recursos

Canals

Estructura de Costos Ingressos

Compe<dors

Producte/Servei:
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Interacció Eficiència

23

Clients

Company

Customers

Company

Comments

Forums

Blogs
Customer Customer

Customer

Customer

Customer

Era Pre-digital Model Mercat Massiu. 
Client Aïllat. Passiu.

Era Digital. Model de Xarxa de Client
Client Ac:u.

Nou Paradigma del Consumidor

Recolzar la xarxa de clients (Converses).
- Escoltar. Observar i Entendre
- Identificar els Clients Actius, 

Evangelitzadors Experiència de client, 
Participació Activa, co-creació de 
producte.

- Inbound MàrqueCng.
- Segmentació
- Reputació.
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ClientsEl camí de la compra. L’embut de comercialització

Re definició de l’embut

Increment de camins de compra 
de contacte amb clients
• Motors de Cerca
• Web.
• Apis
• Mapes Locals
• Directoris
• XXSS
• Xat Instantani.
• ....
Disseny Mapeig i Millora experiència 
de client de cada ruta.
Observació Comportament del client, 
com s'informen accedeixen, perquè?

CAPTURA DE DADES
Informació, anàlisis investigació 
de mercat clients,  
competidores, tendències..

ESTRATÈGIES d’experiència de client en Xarxa.
ACCES-PARTICIPACIÓ-PERSONALITZACIÓ- CONNEXIO-
COL·LABORACIO

Prosumers

25

1110
0010

1011
0

0010
1100

10110
0010
1100

Internet of 
“Special” Things.

Una forquilla que rastreja el 
ràpid que menges

Un cartró de plàs@c que us 
indica si necessiteu més ous

Una ampolla que rastreja 
quanta aigua beu

ROLLS-ROYCE
Serveis Manteniment Predictiu. 
Anàlisis Remot Augment 
Fiabilitat de Motor
Reducció temps no planificat

MICHELIN
Compromis de reducció consum
Analisi Dades de Ruta conducció 
condutor
el consumo de combusAble de

camiones.
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EINA DE DIAGNOSI DE LA IMPLANTACIÓ 
DE LA INDÚSTRIA 4.0

L'eina d’autodiagnosi de la 
Indústria 4.0 és un instrument que 
l'Ajuntament de Terrassa posa a 
disposició de totes les empreses 
per entendre millor el valor i 
potencialitat que els hi pot aportar 
les tecnologies vinculades a la 
Indústria 4.0. 

Es tracta d’una eina de millora 
contínua que permet a les 
empreses monitoritzar la 
implantació d'aquells elements 
claus de la Indústria 4.0, és a dir, 
les palanques.

Es un qüestionari en fase de experimental, molt creatiu,...

Objectiu. d’Ajudar en la reflexió que l'empresa ha de fer per tal 
d'analitzar la seva posició actual en el camí cap a la Indústria 4.0 i 
identificar un ideal desitjat. 

La Industria 4.0 es un Camí, una Marc de Inspiració per la Innovació en 
el Món del Connectivitat i de les DADES. No es una Manual. No es un 
Protocol,...

En cap cas un resultat és millor que un altre. 

Cada empresa ha de trobar el grau adequat d'implantació que el 
situï en la millor posició estratègica en el mercat. 
Aquesta posició no té perquè tenir una relació directa i immediata 
amb un determinat nivell de desenvolupament tecnològic. 
A més, aquest desenvolupament haurà de variar en el temps
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ESTRATÈGIA / MODEL DE NEGOCI
L'estratègia empresarial és la manera en què una 
organització defineix com crearà valor. Es tracta 
del què fer i com fer-ho.

► Estratègia
► Interiorització del concepte
► Relació amb proveïdors
► Subministrament
► Disseny de producte
► Relació amb clients
► Predicció de la demanda

PRODUCTES / SERVEIS
Resultat d'un treball o operació / treball, 
especialment quan es fa per a una altra 
persona.

► Productes
► Serveis
► Manteniment de productes (modelat)
► Manteniment remot de productes
► Prototipatge ràpid
► Autoservei de productes

Proto%patge
Personalització
Connec%vitat, 
Intel·ligència
Manteniment
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ORGANITZACIÓ I PERSONES
Com s'organitza l'empresa i els 
treballadors per assolir o aconseguir els 
objectius.

► Sistemes d'informació
► Dades dels sistemes d'informació
► Persones
► Monitorització de persones (rendiment)
► Seguretat (security)
► Prevenció (safety)

Sistemes Informació 

Dades

Adaptació  Nous Perfils

Ciberseguretat Riscos Laborals

Seguiment

PROCESSOS PRODUCTIUS
Conjunt d'activitats orientades a la 
transformació de recursos o factors 
productius en béns i/o serveis.
► Elements de producció
► Fabricació flexible
► Planificació de producció (I)
► Planificació de producció (II)
► Logística interna
► Estoc en curs
► Monitorització / supervisió
► Actuació de manteniment (I)
► Actuació de manteniment (II)
► Dades
► Modelització de processos
► Eficiència mediambiental
► Eficiència energètica
► Eficiència social
► Eficiència econòmica

Flexibilitat Planificació
Logística 

Interna Estocs 
intermedis

Manteniment
Monitorització

Dades 
Modelització

Impactes
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TECNOLOGIES
Conjunt d'instruments, recursos tècnics o 
procediments empleats a l'empresa.

► Robòtica col·laborativa
► IoT
► Simulació
► BIM / modelatge informàtic
► Realitat augmentada / virtual
► Impressió 3D
► Big data
► Computació al núvol
► Intel·ligència artificial
► Nous materials
► Escàner 3D
► Domòtica
► Màquines flexibles


