
 
 

 

A TRANSFORMAÇÃO 

DIGITAL DA NESTLÉ 

 

Em 2017, nós começamos a buscar 

alternativas para nos alinharmos à 

Indústria 4.0. E a gente precisava, 

nesse momento, buscar um parceiro 

que conseguisse seguir nesse trabalho 

junto com a Nestlé.  

 

O parceiro que a gente desenvolveu, 

que topou esse desafio, foi a Pollux. E 

iniciamos, a partir daí, a construção de 

toda uma transformação digital dentro 

da empresa.  

 

Estamos pensando que a 

transformação digital, obviamente, vai 

ser um dos elementos fundamentais 

que vão configurar a forma que vamos 

ter em nossas operações, como 

fazemos os nossos produtos.  

 

A Pollux começou com a gente. Desde 

o primeiro momento começamos a 

trabalhar juntos, buscando soluções 

customizadas para as nossas 

necessidades. Criamos soluções 

bastante inovadoras e hoje temos um 

caminho construído que, seguramente, 

vai ser definitivo para a nossa 

companhia.  

 

Em conjunto, nós desenvolvemos 

soluções extremamente importantes 

para as nossas operações, que 

entregaram agilidade, flexibilidade. Em 

todo esse processo de cocriação foi 

extremamente importante o suporte 

da Pollux. Ou seja, ter equipes que 

quiseram trabalhar juntas, de igual 

para igual, nesse processo de 

desenvolvimento. E, com isso, nós 

conseguimos entregar soluções 

extremamente customizadas, que não 

existiam para a nossa empresa.  

 

Desenvolvemos soluções pioneiras, 

inovadoras na área de robótica 

colaborativa, garantindo uma operação 

mais eficaz e melhor desempenho das 

nossas linhas de produção.  

 

A fábrica de Caçapava é considerada a 

lighthouse da transformação digital da 

Nestlé para a Zona América. O que 

significa isso? Nós testamos as 

soluções tecnológicas e expandimos 

para as outras fábricas do Brasil e de 

toda a Zona América.  

 

É aqui  que toda a transformação 

digital da Nestlé começa.  

 



 
 

 

Essa transformação digital feita com 

parceiros como a Pollux, pela 

capacidade que ela tem, pela 

confiabilidade que encontramos na 

empresa, é que vai definir o futuro das 

nossas operações para os próximos 

cem anos.  
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