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UMA NOVA ERA DIGITAL CHEGA AO SECTOR FABRIL 
A dynabook está a ver a próxima fase da transformação digital a chegar a toda velocidade ao 

sector fabril. 

 

Lisboa, 6 de junho de 2019 - A transformação digital tem sido responsável por impulsionar as 

mudanças significativas no mundo industrial. A dynabook tem visto desta forma, os fabricantes a 

adotarem cada vez mais a digitalização. Isso acontece através de tecnologias como o cloud 

computing, o 4G e computadores 2-em-1, pois oferecem maior mobilidade, produtividade e 

segurança no local de trabalho. 

 

Mais de metade dos fabricantes acreditam que é provável que um concorrente invista na 

transformação digital e obtenha vantagens competitivas nos próximos anos. O qual demonstra a 

importância das novas tecnologias neste setor. E devido ao ritmo acelerado da adoção digital, existe 

uma necessidade de um método de trabalho confiável, mas rápido também. Para isto, é preciso 

entrar na próxima fase da transformação digital: a transformação digital 2.0. 

 

A chegada do 5G ao setor fabril, o aumento da velocidade e a capacidade de rede, vão permitir que 

mais funcionalidades inovadoras sejam administradas na rede e nas áreas do IoT. A partir disto, o 5G 

vai funcionar como catalizador para a convergência de múltiplas tecnologias e, assim, revolucionar o 

processo de fabrico. O IoT, a inteligencia artificial, a realidade virtual e assistida e as soluções de 

mobile edge computing fornecem uma plataforma mais forte de adoção para a chegada iminente 

do 5G. 

 

O mobile edge computing pode, também, desempenhar um papel importante nesta era de 

mobilidade, onde a força de trabalho desempenha funções em diversos locais, como é o caso do 

setor fabril. Este reduz a tensão operacional e a latência ao processar os dados mais críticos perto 

de sua origem. O IDC espera que, até 2022, mais de 40% das implementações de cloud nas 

empresas incluam edge computing.  

 

Da mesma forma que os computadores e smartphones criaram um novo ambiente para os 

funcionários de escritório, o mobile edge computing o fará para os funcionários da pimeira linha. 

Um exemplo disso é o dynaEdge com os smartglasses da dynabook, que já ajudam os trabalhadores 

de campo e de fábrica a desempenhar melhor as tarefas diárias e aumentar a eficácia na produção. 

 

A oportunidade fornecida por esta nova onda de tecnologias também aumenta o desafio de 



NEWS RELEASE 

 
 

manter a segurança do perímetro da rede. Um relatório da dynabook afirma que 72% dos 

fabricantes acreditam que a segurança de dados é um investimento prioritário. Já que os 

cibercriminosos estão a evoluir os métodos para capitalizar quaisquer potenciais pontos fracos na 

infraestrutura de TI.  

 

É possível manter os dados protegidos através de soluções como o mobile edge computing, que 

permitem que a comunicação de dados seja localmente encriptada e traduzida por um protocolo 

de comunicação antes de ser enviado para a rede central da empresa através da cloud. No 

entanto, independentemente das soluções de segurança implementadas, nenhuma infraestrutura 

de TI é completamente segura. 
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Para mais informações especificas ou imagens de imprensa, contacte: 

Fernando Batista, Tábua Digital  

fernando.batista@tabuadigital.com / +351 913 874 133 

Luis Polo, Dynabook Portugal 

luis.polo@toshiba.es 

 

 

Aceda Online  

Visite o nosso website para obter detalhes sobre os últimos produtos e suas especificações e 

visite também o nosso blog para informação adicional. Pode também, conectar-se com a 

Dynabook através dos nossos canais de social media - LinkedIn e Twitter. 

 

Sobre a Dynabook Inc. 

Durante mais de 30 anos, os computadores e a tecnologia da Toshiba têm definido o padrão 

para inovação, qualidade e confiança. Atualmente adquirido maioritariamente pela Sharp 

Corporation, a Dynabook Inc. continua essa tradição ao entregar valores e serviços que apoiam 

os nossos parceiros e clientes a alcançar as suas metas. 

 

Para mais informações, visite: http://www.dynabook.com/eu/ 

 


