
VISÃO: Ser provedor internacional de sistemas 
que propiciem o aumento da 
competitividade e eficiência operacional do 
cliente.

MISSÃO: Fornecer sistemas de melhoria da 
eficiência produtiva, que propiciem 
benefícios socioambientais, em segurança, 
custos, qualidade e confiabilidade dos 
processos.

VALORES: Comprometimento, ética, 
transparência, profissionalismo e 
responsabilidade socioambiental

SISTEMAS EMBARCADOS

VISÃO: Ser reconhecido provedor de sistemas
normatizados de alta qualidade, fornecendo
sistemas que aumentem a competitividade das
empresas cliente e qualidade sócio ambiental
da população.

MISSÃO: Ser um centro de conhecimento em
sistemas normatizados capaz de entregar
projetos de alta complexidade com a
qualidade e no prazo requeridos pelas áreas de
sistemas críticos.

VALORES: Comprometimento, ética,
transparência, profissionalismo e
responsabilidade socioambiental.
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Industria 4.0

TRILHANDO O SEU CAMINHO



Integração manual – gerenciando o 

passado



S i s t e m a s   W E B –MONITORAMENTO MÁQUINAS



Gerenciamento do futuro



Benefícios mais buscados:
• reduzir custos
• aumentar produtividade

Fonte: CNI – Sondagem Ind. 4.0

A MAIORIA DAS EMPESAS ESTÁ NO ESTÁGIO INICIAL DA IND. 4.0



Realidade atual – muita tecnologia



REALIDADE DIGITAL



SISTEMAS POR TODOS OS LADOS

Fonte: Zoho One



A era dos humanos supervisores

• Robôs autônomos

• Execução de atividades perigosas

• Extrapolação da capacidade humana

Potencializadas pela 4º Revolução

- Integração e redes

- Colaboração

- Inteligência artificial



A Situação hoje

• (Quase) Tudo é possível

• Integração é o grande desafio

• Evolução com e sem disrupção

• Soluções devem ser customizadas para os
processos da empresa

• Novos processos podem surgir

• Qualificação de mão de obra!!!



Qual o caminho da 4.0?

Pessoas

ProcessosProduto
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OMEGA 7 SYSTEMS Empresa de 
desenvolvimento de sistemas, 
incluindo automação industrial, 
oferecendo serviços sob 
demanda por projetos .Decidiu 
em 2014 se tornar uma startup 
para o desenvolvimento de uma 
solução pronta de eficiência de 
produção e uso da energia 
elétrica”. 

CONTATO

contato@omega7systems.com

www.omega7systems.com


