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OPINIÃO

A automação e
o futuro da

indústria no Brasil
O futuro do modo de 

produção industrial tem 

ganhado cada vez mais 

espaço no cenário global

Discussões são formadas 
a respeito dos mais va-
riados temas: ferramen-

tas de tecnologia adequadas 
para cada tipo de operação, o 
novo papel dos trabalhadores 
nesse novo cenário, o potencial 
de produtividade a ser alcan-
çado mundialmente para que 
companhias possam se manter 
competitivas, entre outros.

Nesse emaranhado de as-
suntos, a automação industrial 
está sempre presente, ainda 
que de forma implícita nessas 
discussões. Hoje, entregar 
produtos com qualidade cada 
vez melhor e aumentar a pro-
dutividade – especialmente na 
indústria de manufatura, por 
exemplo – depende de uma 
série de componentes, que 
podem variar de aplicações 
simples a robôs complexos.

Essa é uma trajetória cujo 
início é marcado por um perí-
odo muito anterior à indústria 
4.0. No Brasil, equipamentos 
da Mitsubishi Electric marcam 
presença desde a década de 
1960, auxiliando a impulsionar 
a indústria nacional por meio 
de ferramentas dedicadas 
a melhorar a produtividade 
dentro das siderúrgicas que 
começavam a ser inauguradas 
dentro do país.

Se antes o esforço era de-
dicado a subsidiar o início da 
produção, hoje as soluções de 
automação industrial estão 
dedicadas a melhorar a compe-
titividade, usando a tecnologia 
para fi nalidades que variam de 
facilitar o trabalho de operado-
res e torná-lo mais seguro até 
ferramentas de inteligência 
artifi cial capazes de auxiliar no 
monitoramento de máquinas.

Hoje, implantar iniciativas 
de automação depende de 
um mapeamento cuidadoso. 
É necessário mapear dados 
críticos para a operação diária 
e como estão distribuídos na 
planta para defi nir quais são 
os equipamentos necessários 
para garantir a integridade 
dos dados e atingir resultados 
de maneira efi caz, evitando 
fraudes. A implantação deve 
ser feita passo a passo, de 
maneira modular e escalável, 

oferecendo retorno de investi-
mento atrativo, servindo assim 
como incentivo para futuras 
instalações.

De maneira prática, é pos-
sível perceber investimentos 
em automação de maneira 
crescente, com foco no longo 
prazo. Reformas de máquinas, 
por exemplo, são atividades 
desempenhadas por aqueles 
que acreditam na tendência 
de recuperação no cenário 
brasileiro.

Ao mesmo tempo, a capaci-
tação de novos profi ssionais 
tem ganhado cada vez mais 
relevância, especialmente no 
que diz respeito ao chão de 
fábrica. 

Alternativas de capacitação 
têm sido estudadas por profi s-
sionais que querem se manter 
atualizados em meio às novas 
tecnologias e exercer funções 
cada vez mais estratégicas 
em um ambiente de rápidas 
mudanças. A realidade da base 
industrial no Brasil mostra 
que há um longo caminho a 
ser trilhado para atingirmos 
um nível de maturidade ex-
pressivo. Hoje, companhias de 
diferentes setores e portes se 
veem desafi adas pelo cenário 
macroeconômico de retomada 
lenta, com aceleração discreta 
no consumo e altos níveis de 
desemprego impactando dire-
tamente o consumo. 

É necessário que lideranças 
estejam cada vez mais atentas 
para perceberem as oportuni-
dades a serem aproveitadas e 
quais são as principais práticas 
a serem adotadas a fi m de ga-
rantirem sua sobrevivência ao 
longo do tempo. Para adotá-las 
e garantir resultados efi cazes, 
é necessário que as lideranças 
da indústria sejam capazes de 
visualizar a importância desse 
tipo de investimento, passando 
a mensurar retornos fi nancei-
ros tangíveis no curto prazo 
para se preparar de maneira 
efi caz.

Com esse tipo de estratégia, 
será possível vencer e acelerar 
o desenvolvimento desse canal 
no País, ampliando a atuação 
das empresas e garantindo 
ainda mais oportunidade de 
competitividade, tornando 
cada vez mais companhias 
pioneiras e efi cazes em um 
futuro de consumo acelerado.

(*) - É gerente de marketing da 
Mitsubishi Electric.

Hélio Sugimura (*)

Editorias 

Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tec-

nologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Livros: Ralph Peter
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br); TV: Tony Auad (central-noticia@
bol.com.br).

Colaboradores: Cícero Augusto, Eduardo Shinyashiki, Geraldo Nunes, 

José Hamilton Mancuso (1936/2017)    Diretora Comercial: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Ricardo Baboo; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza e Ro-
mério Damascena. Impressão: LTJ Gráfi ca Ltda. Serviço informativo: Agências 
Estado, Brasil, Senado, Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira rersponsabilidade de seus autores,
que não recebem remuneração direta do jornal. 

Jornal Empresas & Negócios Ltda

Administração, Publicidade e Redação: Rua Vergueiro, 2949 - 12º andar 
- cjs. 121 e 122 - Vila Mariana - Cep: 04101-300. Tel. 3043-4171 / 3106-4171 -
E-mail :  (netjen@netjen.com.br) -  Site:  (www.netjen.com.br).
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 (6/6/2003) - Matriculado 
no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica sob nº 103.

Heródoto Barbeiro,  J. B. Oliveira, Leslie Amendolara, Mario Enzio Belio Junior.
RIO DE JANEIRO: J.C. REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADES EIRELI

Av. Rio Branco, 173 / 602 e 603 – Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-007
Tel. (21) 2262-7469 – CNPJ 30.868.129/0001-87

ISSN 2595-8410

News@TI
Curso de autoconhecimento tem inscrições 
abertas em São Paulo

@Estão abertas as inscrições para o curso Autoconhecimento Na 
Prática, que ocorrerá nos dias 15 e 16 de junho em São Paulo. 

Realizada pela Fundação Estudar, a formação orienta o participante 
a exercitar o conhecimento sobre si mesmo para tomar decisões mais 
embasadas e aplicáveis nos campos pessoal e profi ssional. Apesar de, ao 
tomarem decisões relacionadas à carreira, muitas pessoas considerarem 
apenas fatores externos - status da profi ssão, nome da empresa, remu-
neração etc -, olhar para elementos internos e subjetivos é igualmente 
importante, como explica Anamaíra Spaggiari, diretora executiva da 
Fundação Estudar: “A partir do momento que esse jovem entende os 
seus valores, suas motivações, onde ele quer chegar, o que no dia a dia 
brilha seus olhos, ele vai começar a encontrar informações intrínsecas 
que deve levar em conta no processo de decisão.” Interessados podem 
se inscrever até o dia 4 de junho pelo site http://bit.ly/2Hxsi1V.

Nova plataforma de e-commerce para 
atacadistas e distribuidores
@A LifeApps acaba de lançar sua nova plataforma de e-commerce, 

denominada LifeApps E-commerce. A ferramenta, que já é 
utilizada pelo mercado B2C (Business to Consumer), agora passa 
a atender também o mercado B2B (Business to Business), em es-
pecial os atacadistas e distribuidores. A reorganização da estratégia 
ocorre após um ano da aquisição da empresa pelo Grupo Máxima, 
que é composto por três empresas - OnNetSystems, voltada para a 
indústria; MáximaTech, um dos principais players de solução para o 
mercado atacado distribuidor; e LifeApps, que fecha o ciclo englo-
bando o atendimento ao varejo. A novidade da plataforma LifeApps 
E-commerce para os atacadistas e distribuidores tem como alvo 
levar a este setor mais um canal de vendas, ou seja, potencializar as 
atividades do RCA (Representante Comercial Autônomo) oferecendo 
aos seus clientes um atendimento 24 horas e com alcance a regiões 
que normalmente não são cobertas.

ricardosouza@netjen.com.br

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

“Propósito”. Este conceito expressa a 
maneira única que sua organização fará 

a diferença no mundo. É uma ideia transfor-
madora e cada vez mais presente nos modelos 
de negócio contemporâneos. Conhecer o pro-
pósito e colocá-lo em prática em cada decisão 
da empresa é de suma importância para sua 
perenização.

O propósito está relacionado diretamente 
com a certeza de sabermos aonde queremos 
chegar e o que iremos deixar de legado. Para 
isso, uma empresa deve pensar não só em 
seus colaboradores e clientes, mas em toda a 
comunidade que a circunda.

Especialistas alegam que um dos diferenciais 
das novas gerações que atuam no mercado é, 
justamente, a busca destes grupos por fazer 
aquilo que gostam e o desejo pelo risco de viver 
suas paixões nas carreiras em que pretendem 
seguir.

Uma pesquisa realizada pela Cia. de Talen-
tos em 2017, por exemplo, indica que 56% 
dos jovens entrevistados pretendem abrir um 
negócio próprio, alinhado a suas predileções e 
objetivos pessoais. Com isso, o mercado recebe, 
a cada dia, novas empresas que conectam seus 
negócios com a visão de mundo dos seus em-
preendedores. Neste contexto, o entendimento 
total da missão de uma organização é o que vai 
diferenciá-la das demais.

Somemos a este cenário às novas possibili-
dades tecnológicas e o que teremos, de fato, é 

Defi nição do propósito da empresa: 
sua importância e relevância

a transformação digital como potencializadora 
dos propósitos de uma empresa.

Mas você realmente entende aonde sua 

empresa quer chegar?

Afi nal, qual é o propósito da sua organização? 
Se você não consegue responder a essa pergunta 
de imediato, é necessário repensar os conceitos 
e valores da empresa. Não há uma fórmula 
exata para identifi car o seu propósito, já que 
cada negócio possui características próprias 
e procura atender a necessidades peculiares 
do mercado. Questionar-se, entretanto, é o 
primeiro passo para encontrarmos respostas.

A seguir, um exemplo de propósito bem defi ni-
do: existe uma rede de escolas de idiomas que é 
uma das instituições de ensino mais respeitadas 
do país. Há mais de 50 anos no mercado e com 
mais de 600 mil alunos formados ao longo de 
toda a sua história, ela tem, ao longo dos últi-
mos meses, procurado expandir suas barreiras. 
Embora seu core central continue sempre sendo 
o ensino de excelência, a rede investe muito na 
criação de um sistema de ensino de inglês, para a 
grade intracurricular das escolas regulares, e no 
sistema bilíngue. Ademais, aliam o aprendizado 
de idiomas ao estudo de programação (“coding”), 
pois acreditam que, tanto o Inglês quanto “o 
idioma da tecnologia”, dominarão o mercado de 
trabalho em um futuro bem próximo.

E é este, justamente, o seu propósito: preparar 
crianças e jovens para não só se inserirem na so-
ciedade como indivíduos capazes e exemplares, 

O que o mundo perderia se a sua empresa deixasse de existir? Esta é uma pergunta importante, que pode 
lhe trazer algumas respostas sobre o tema deste meu novo artigo

mas para liderá-la, para suprir as demandas de 
um mercado em evolução e para criar as novas 
transformações disruptivas que estão por vir.

Para tanto, há tamanha dedicação para 
oferecer a melhor experiência de ensino para 
seus alunos, de forma a compreender as ne-
cessidades de cada indivíduo - suas barreiras, 
particularidades e seus anseios.

 
O propósito é a bússola que norteia nossos 

caminhos!

Em outras palavras, ter um propósito é fazer 
com que o seu trabalho tenha um impacto real 
na sociedade como um todo e uma razão para 
nos orgulharmos de nossa trajetória de tudo que, 
enquanto líderes, fi zemos para uma organização, 
seus colaboradores e seu público.

O propósito, por fi m, é uma bússola, que 
norteia a difusão de nossos valores e objetivos, 
motivando pessoas a compartilharem anseios 
comuns em prol do futuro de uma companhia. 
É o foco em algo maior, que estimula nossos 
times a acreditar no lugar em que trabalham 
e em suas realizações, em seu impacto social.

É necessário, pois, entender que a única for-
ma de oferecer algo ao mercado - e não apenas 
extrair algo dele - é descobrir o seu propósito 
verdadeiro. Portanto refl ita, identifi que seus 
prós, contras e metas. Assim, os desafi os serão 
encarados com maior comprometimento e o 
sucesso será uma consequência dos valores 
intangíveis que você oferece.

Milhares de crianças nasci-
das de mães venezuelanas na 
Colômbia estão em situação 
de indefi nição judicial, sem 
documentos de identidade, 
sob risco de se tornarem 
apátridas, informou a Agên-
cia da Organização das Na-
ções Unidas para Refugiados 
(Acnur) nessa quinta-feira 
(23). Aproximadamente 1,3 
milhão de venezuelanos se 
estabeleceram na vizinha Co-
lômbia, fugindo de uma crise 
política e econômica que tem 
provocado grave escassez de 
alimentos e medicamentos. 

Cerca de 20 mil fi lhos de 
pais venezuelanos nasceram 
na Colômbia, de acordos com 
números do governo, e muitos 
não são considerados aptos à 
obtenção de cidadania colom-

Pessoas apátridas não são reconhecidas como cidadãs de 

nenhum país.
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O Parlamento de Taiwan 
– ofi cialmente Repúbli-
ca da China – aprovou 

uma lei que autoriza “uniões 
permanentes exclusivas” para 
casais do mesmo sexo e permite 
que eles solicitem “registro de 
casamento” em agências gover-
namentais – direitos pelos quais 
ativistas LGBT do país lutaram 
por duas décadas.

O ministro do Interior de 
Taiwan, Hsu Kuo-yung, disse 
que cerca de 300 casais do mes-
mo sexo já se registraram para 
casar. Os fundadores da Aliança 
de Taiwan para Promover os Di-
reitos de Parceria Civil estavam 
entre os primeiros casais que 
selaram suas uniões. “Quando 
percebi ser lésbica, aos 15 anos, 
nunca pensei na possibilidade 
de me casar”, disse Victoria 
Hsu, presidente da Aliança. 
Sua esposa Chih-Chieh Chien, 
a secretária-geral do grupo, 
celebrou que os pais do casal 
tenham colocado suas assina-
turas na certidão de casamento.

A assistente social Huang 

Cerca de 300 casais do mesmo sexo já se registraram para casar. 
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Taiwan tem primeiros 
casamentos gays da Ásia

Os primeiros casamentos homossexuais legais na Ásia ocorreram em Taiwan na sexta-feira (24), primeiro 
dia em que a decisão histórica de legalizar a união entre pessoas do mesmo sexo entrou em vigor

Mei-yu e sua parceira You Ya-
-ting também selaram a união. 
“É tardio, mas estou feliz de 
podermos nos casar ofi cialmen-
te”, disse Huang, após assinar a 
certidão de casamento. 

Taiwan está na vanguarda 
do florescente movimento 
pelos direitos homossexuais 
na Ásia, apesar da fi rme opo-
sição conservadora. A capital 

Taipei sedia a maior parada de 
orgulho gay da Ásia. A questão 
dos direitos LGBT, no entanto, 
polarizou a sociedade local.

Grupos conservadores e 
religiosos se mobilizaram nos 
últimos meses e ganharam 
uma série de referendos em 
novembro, nos quais os elei-
tores rejeitaram o casamento 
entre pessoas do mesmo sexo. 

A nova legislação aprovada 
pelos parlamentares coloca 
restrições não enfrentadas 
pelos casais heterossexuais. 
Casais do mesmo sexo só po-
dem adotar fi lhos biológicos 
de seus parceiros e só podem 
se casar com estrangeiros de 
países onde o casamento gay 
também é reconhecido e lega-
lizado (Deutsche Welle/ABr).

Filhos de refugiados venezuelanos 
estão se tornando apátridas

“A recomendação que te-
mos é que, qualquer que seja 
o caminho escolhido pelas 
autoridades colombianas, 
seja uma lei, um decreto, ou 
um mecanismo planejado, 
que ele permita que os casos 
registrados atualmente sejam 
resolvidos”, disse Mondelli. 
“Isso passa de um problema 
sobre nacionalidade para um 
problema de documentação”, 
disse ele a jornalistas em 
Bogotá. 

Pessoas apátridas não são 
reconhecidas como cidadãs de 
nenhum país e, muitas vezes, 
não conseguem acesso a ser-
viços de saúde ou educação 
e não podem viajar, se casar, 
abrir uma conta bancária, 
alugar ou ser dono de uma 
casa (Reuters/ABr).

biana, o que os torna apátridas. 
Juan Ignacio Mondelli, ofi cial 

de proteção da Acnur, diz que 
a Colômbia está comprometida 

com a resolução do problema, 
mas precisa desenvolver um 
mecanismo para identifi car se 
crianças são apátridas. 


