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Cortiça 4.0 
Uma visão 
para o Futuro 



Refere-se à combinação de várias inovações importantes na tecnologia 
digital, que estão agora a atingir a maturidade e a transformar diversos 
setores, incluindo o setor industrial 

Indústria 4.0 ou quarta revolução industrial 



Indústria 4.0 ou quarta revolução industrial 

Estas tecnologias incluem: 

 
- Robotização avançada e inteligência 

artificial 

 

- Sofisticados sensores 

 

- Computação em rede 

 

- Internet das coisas 

 

- Recolha e análise de dados  

 

- Produção digital (incluindo 3D) 



Indústria 4.0 ou quarta revolução industrial 

Estas tecnologias incluem: 

 
- Software como um serviço e outros 

modelos de marketing 

 

- Smartphones e outros dispositivos 

móveis 

 

- Plataformas que usam algoritmos para 

dirigir veículos a motor 

 

- E a incorporação de todos estes 

elementos numa cadeia de valor global . 



Menos Gastos 
indústria 4.0 permite substituir sistemas redundantes 

Maior eficiência operacional 
o acesso à informação em tempo real permite às empresas 
reagir no momento 

Maior retorno a curto prazo 
novas ferramentas digitais permitem otimizar resposta aos 
consumidores 

Desenvolvimento de produtos customizados 
com melhores margens 

Indústria 4.0 ou quarta revolução industrial 



Indústria 
4.0 na 
Amorim 



Aplicação da indústria 4.0, com tecnologias e processos implementados 
com grau de sofisticação elevado 

Indústria 4.0 no setor, o exemplo da Amorim 



Indústria 4.0 no setor, o exemplo da Amorim 

Já existiam processos altamente qualificados mas em 2016 implementamos 

processos como o NDTech, baseado em cromatografia rápida gasosa  

NDtech.mp4


 
Inovação 
para chegar 
ao mercado 



Helix 
 

Conveniência, mantendo  
sustentabiliade e fator premium 

Inovação de produto 



Inovação de produto 

Hydrocork 
 
Combinada resistência à água, reduzida 
espessura e facilidade de aplicação 



Inovação de produto 

Granulados de cortiça expandida para relvados naturais  
 
A cortiça como substrato de relva natural reduz o impacto 
da queda dos jogadores em cerca de 40% 



Inovação na comunicação 

A Corticeira Amorim foi a primeira empresa portuguesa 
a lançar uma campanha exclusivamente digital (2008)  
 
 

#amorimcork 
 
 

 

 

 

Conta de Instagram  

recentemente 

lançada 

 

 
 

SAVE MIGUEL 
Concebida para as seguintes 

plataformas:  

 

 
 



Inovação na comunicação 

Novas formas de apresentarmos a nossa história 
 

Filme O forte pulsar da cortiça 

Amorim - The Beating Heart of Cork -PT-GFX.mp4


Conclusões 

Há muitos desafios associados com a indústria 4.0:  

- Requer abertura e cooperação com outras entidades 

- Necessário reforçar capacidades tecnológicas e de RH 

- Envolve novos e por isso desconhecidos métodos de organizar a 

produção 

- Investimentos significativos envolvidos 

 

 

No entanto: 

- Evolução será disruptiva 
 
- Indústria da cortiça tem de estar preparada para os impactos  

(políticos, sociais e económicos) 

 

- Capacidade de adaptação será determinante assim como formação 

para lidar com os novos desafios que, nos próximos 10 anos, serão 

colocados à indústria. 



Conclusões 

“Contrary to previous 

industrial revolutions, 

this one is evolving at 

an exponential rather 

than linear pace…  

 

It is not only changing 

the “what” and the 

“how” of doing things, 

but also “who” we 

are.” 
Klaus Shwab, The Fourth  

Industrial Revolution 

 



Muito 

Obrigado! 
 

www.amorim.com 


