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OPINIÃO
Gestão na 

indústria 4.0
Muito tem se falado 

sobre a indústria 4.0, 

do impacto das novas 

tecnologias nos mais 

variados setores e da 

velocidade com a qual 

são exigidas mudanças 

sucessivas no mundo do 

trabalho

Embora já haja alguns 
posicionamentos sobre 
como as pessoas estão 

inseridas nesse contexto de 
“rolo compressor” em termos 
de informações e competên-
cias, ainda cabem algumas 
refl exões. O desafi o das li-
deranças nesse ambiente é 
de inspirar a inovação para 
a condução de novos produ-
tos, serviços ou processos, 
equilibrando os negócios em 
transformação e o negócio 
principal da companhia, o 
“core business”.

Em verdade, as transforma-
ções tanto de mercado como 
tecnológicas trazem consigo 
incertezas e quebra de para-
digmas que não têm respostas 
imediatas. Estamos vivendo 
tempos de novidades cons-
tantes, das quais as situações 
são completamente inéditas na 
medida em que a concepção 
é outra. Se antes as empresas 
controlavam tudo, através dos 
seus colaboradores, hoje os 
dados podem ser o centro de 
tudo. Será? 

Observamos que a novidade 
que assusta é da ordem do 
conhecimento, ou seja, algo 
que pode ser aprendido ou 
aportado relativamente rápi-
do. Entretanto, os desafi os que 
travam e fazem a diferença, 
continuam sendo os huma-
nos, por exemplo: motivação, 
medo, inspiração, emoção, 
reconhecimento e etc. 

Um dos primeiros passos 
para quem está na liderança 
é evoluir suas verdades ou 
crenças, não só nas suas pró-
prias, mas também as dos seus 
colaboradores e parceiros, pois 
a mudança rápida da mentali-
dade e das habilidades da força 
de trabalho irão determinar o 
sucesso das transformações 
necessárias na corporação e 
na vida. 

A alteração na lógica do con-
sumo, iniciada com o advento 
da internet e redes sociais, no 
qual o protagonismo é todo 
do consumidor, alcança outro 
patamar na medida em que os 
colaboradores também passam 
a ter papéis diferenciados 
dentro das corporações com 
bem mais acesso a dados e, 
consequentemente, tornando-
-se mais efetivos, automáticos, 
rápidos e simples. Todavia, as 
questões comportamentais 
que são propulsoras, continua-
rão fazendo a grande parte para 
a liderança de pessoas e times.

Acreditamos que cada pro-
fi ssional precisa adotar uma 
postura polivalente, a começar 
pelos líderes. O pensar fora da 
caixa há muito deixou de ser 
uma premissa. A questão agora 
é pensar em várias caixas e de 
diversas formas em cada uma, 
aprendendo o tempo todo, 
desaprendendo no momento 
seguinte para, em seguida, 
aprender de novo. Tudo isso 
numa velocidade avassaladora.

Neste contexto, em vez de 
se perder tempo na discussão 
de que profi ssões deixarão 
de existir, o foco deve estar 
em como cada uma de nós, 
enquanto líderes, podemos e 
devemos nos reinventar, esti-
mulando esse comportamento 
nas equipes. 

Vale ressaltar que os robôs 
são uma realidade e estão 
em toda parte, porém o ser 
humano ainda é e continuará 
sendo essencial. Esse terror 
psicológico de que as máquinas 
dominarão o mundo tem certo 
exagero. Pois, por trás de cada 
uma haverá sempre a emoção 
humana. A compreensão de 
acionistas e investidores, es-
sencialmente nas corporações 
mais tradicionais e conser-
vadoras, será essencial para 
a sobrevivência nesse novo 
mundo que se apresenta. 

O olhar de sua liderança 
deve ser 4.0, no mesmo ritmo 
da revolução que está modifi -
cando o planeta, as relações, 
a economia e o mercado de 
trabalho de um modo geral.
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News@TI
Aparelho auditivo com Inteligência Artifi cial 

@O Grupo Microsom, uma das mais conceituadas empresas de 
soluções auditivas do Brasil, anuncia o lançamento da linha de 

aparelhos auditivos “VIA” no Brasil, os primeiros com Inteligência 
Artifi cial no mercado nacional. “O Grupo Microsom busca sempre 
oferecer aparelhos modernos e com a tecnologia mais recente dispo-
nível. A Inteligência Artifi cial tem sido uma aliada na área da saúde, 
melhorando a qualidade de vida das pessoas com defi ciência auditiva. 
O VIA é o que chamamos de “Revolução Auditiva” na área da Fonoau-
diologia. Trata-se de um equipamento healthable que estabelece um 
marco na evolução dos aparelhos auditivos”, comenta a fonoaudióloga 
e gerente de produto do Grupo Microsom, Maria do Carmo Branco. 
A Inteligência Artifi cial (IA ou AI, na sigla em inglês), consiste em 
uma área de estudo da ciência que tem como objetivo desenvolver 
equipamentos capazes de tomar decisões similar à mente humana 
e de forma autônoma (https://www.microsom.com.br/enderecos/).

Webinar com foco em automação de máquinas 
usando servo-acionamentos

@AA Mitsubishi Electric, uma das principais companhias de au-
tomação industrial do mundo, vai promover um webinar com 

foco na automação de máquinas por meio de servo acionamentos. 
Tal solução é capaz de trazer mais efi ciência para o dia a dia, dado 
que permite confi gurar diferentes componentes em um único local. 
“Com a programação centralizada, é possível facilitar o dia a dia de 
fabricantes de máquinas e dos próprios operadores, pois essa rotina 
traz mais efi ciência para plantas de todos os tamanhos”, afi rma Bruno 
Iorio, especialista de produto e aplicação da Mitsubishi Electric. A so-
lução é acessível e pode ser utilizada até mesmo em máquinas antigas 
que já tenham o software da companhia instalado. De acordo com o 
especialista, todos os setores podem obter benefícios com o uso dos 
servo-acionamentos. Para apresentar esse e outros benefícios dessa 
solução, a Mitsubishi Electric vai promover um webinar gratuito no dia 
15 de outubro, às 9h30. Os interessados podem se inscrever pelo link: 
https://bit.ly/2nphnQs. Quem não puder acompanhar a apresentação ao 
vivo pode acessar o youtube da companhia posteriormente e conferir 
o conteúdo completo: mitsubishielectric.com.br/youtube.

ricardosouza@netjen.com.br
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Gestão comercial: Conheça os 
5 principais CRMs do mercado

Ao organizar a carteira de clientes das empresas, sistemas alavancam a produtividade das equipes de vendas

Em um cenário atual de extrema 
competição é fundamental que 
as empresas usem as melhores 

estratégias para cativar os consumidores. 
Nesse contexto, contar com as principais 
ferramentas de CRM em seu negócio é 
a solução ideal para adquirir total visi-
bilidade sobre os clientes, fortalecendo 
a relação com eles e trazendo a possi-
bilidade de aumentar a fi delidade com 
a marca. Outro benefício desse sistema 
envolve a oportunidade de implementar a 
automação do setor comercial, fator que 
gera maior economia de tempo e melhor 
uso dos recursos  fi nanceiros para rodar 
a operação.

Apesar dos benefícios substanciais, no 
entanto, a escolha do software de CRM 
adequado é uma tarefa que exige muito 
cuidado e estudo, uma vez  que uma má 
escolha pode resultar em perda de in-
vestimento e de produtividade por conta 
do tempo despendido para treinamento 
da equipe.

Visando auxiliar os empresários nesse 
processo de seleção, listamos os cinco 
principais CRMs utilizados atualmente 
pelas empresas brasileiras.

Confi ra abaixo:

Ploomes

Baseado em São Paulo e 
com foco no atendimento 
de indústrias, distribuidoras 
e revendedoras, a Ploomes 
desenvolveu uma platafor-
ma para centralizar os dados 
da área comercial. Para isso, 
ele permite a integração 
nativa com sistemas de 
ERP. Assim, os vendedores 
podem  focar a atenção em 
apenas um sistema, ao invés 
de preencher o CRM e ter que registrar 
pedidos de vendas no ERP em paralelo.

Em relação às suas funcionalidades, 
ele pode ser dividido em três recursos 
principais: CRM (gestão da carteira de 
clientes com registros ágeis sobre dados, 
formulários personalizados e relatórios 
assertivos), Workfl ow (defi nição de fl uxo 
de trabalho automatizado e com permis-
sões diferentes para cada usuário; criação 
de múltiplos funis de vendas, etc.) e 
CPQ (criação de orçamentos, propostas 
e contratos com inclusão automática de 
informações). A contratação do sistema 
também inclui um período de implan-

tação acompanhada por uma equipe 
especializada .

Pipedrive

Esse software de CRM é voltado prin-
cipalmente às companhias com equipes 
de venda enxutas. Suas funcionalidades 

também são pensadas para 
maior produtividade dos 
vendedores, oferecendo uma 
plataforma personalizável e 
amigável.

Embora o sistema conte 
com funções presentes em 
outros players do mercado, 
o Pipedrive se evidencia 
pela simplicidade do sistema. 
Apesar da  sede na Estônia, 
a empresa também conta 
com suporte em português. 
É possível usar a plataforma 
assim que o serviço é con-
tratado, mas sem projeto 
de implantação, fi cando a 
critério do contratante como 

a plataforma será confi gurada.

Salesforce

Uma  das pioneiras a aplicar o conceito 
de CRM a softwares em nuvem, a Salesfor-
ce é a opção que conta com maior número 
de funcionalidades. Por ter maior tempo 
de mercado, a empresa oferece opções 
personalizáveis de acordo com as neces-
sidades do contratante. Normalmente  
grandes companhias preferem utilizar 
seu sistema, mas a empresa também 
disponibiliza pacotes básicos para peque-
nos negócios, com acesso pelo celular e 
cadastro de produtos. 

O grande entrave é o fato da Salesforce 
não implantar o CRM em outros sistemas de 
nuvem, sendo necessário integrar no Sales-
Cloud. Ou seja,  não é possível, por exemplo, 
integrar a plataforma com os ERPs que 
estejam hospedados em outros servidores.

Dynamics 365

O CRM da Microsoft é uma opção para 
quem busca um sistema que integre com 
todas as extensões de arquivo do Pacote 
Offi ce e deseja contar com uma gestão 
completa de vendas. A plataforma oferece 
suporte para diversas áreas corporativas, 
sendo separados em diferentes módulos, 
como Vendas, Marketing e Financeiro.

O Dynamics 365 possui funcionalidades 
que podem ser confi guradas de acordo 
com a necessidade de cada perfi l empresa. 
Como a plataforma se integra ao ERP, é 
possível centralizar as informações em 
uma única base de dados para melhor 
visibilidade do negócio. O sistema tem 
ainda uma plataforma de analytics que 
reúne todos os dados recolhidos. Esses re-
cursos podem depois serem aproveitados 
para realização de previsões e projeções 
de desempenho.

Agendor

Também  voltado para pequenas empre-
sas pela sua simplicidade de uso, porém 
com base em São Paulo, o sistema entra 
na lista de melhores ferramentas de CRM 
por disponibilizar a utilização gratuita para 
dois usuários e com limite de número de 
empresas, negócios e clientes cadastrados. 
Caso seja necessário o upgrade, o Agendor 
disponibiliza o plano Pro - mais completo 
e adequado para equipes em crescimento.

AI/Motion

A escolha do 
software de CRM 
adequado é uma 
tarefa que exige 
muito cuidado 
e estudo, uma 
vez  que uma 
má escolha pode 
resultar em perda 
de investimento e 
de produtividade.

As campanhas de educação ambien-
tal ainda se esforçam para ensinar que 
mesmo um papel de bala deve ser des-
cartado corretamente para não poluir 
o meio ambiente. Os investimentos em 
conscientização começam a demonstrar 
algum efeito, mas ainda são necessários. 
Há 10 anos, a cooperativa de reciclagem 
Coopermiti iniciou um trabalho semelhan-
te, mas com uma diferença: ao invés do 
plástico ou da latinha de refrigerante, a 
proposta era impedir que computadores, 
micro-ondas, geladeiras, televisores e as 
vitrolas fossem descartadas na natureza.

O trabalho da Coopermiti que começou 
no fi nal de 2009, vem apresentando uma 
solução viável e sustentável para o descar-
te do material, além de promover a inclu-
são social. "Somos a primeira cooperativa 
do Brasil, conveniada a uma prefeitura, 
para trabalhar com o lixo eletrônico, dando 
um destino correto aos resíduos sólidos 
provenientes do mesmo”, explica Alex 
Luiz Pereira, presidente da Coopermiti.

Componentes eletrônicos expostos em 
aterros sanitários ou mesmo em pontos 
de descarte irregular podem liberar subs-
tâncias tóxicas como Mercúrio, Cobre, 
Cádmio e, além disso, impedir que outros 
componentes sejam reaproveitados pela 
indústria na produção de novos dispositi-

vos - diminuindo o impacto ambiental. O 
trabalho pioneiro junto ao poder público 
e à sociedade começou a ganhar impor-
tância à medida que o lixo eletrônico 
passou a se tornar um problema para o 
meio ambiente.

Raridades levaram à criação do Museu

Há 10 anos recolhendo materiais em 
postos de coleta fi xo, em eventos e até re-
cebendo pessoalmente os equipamentos 
quebrados ou inutilizados dos cidadãos na 
sede da cooperativa, em São Paulo, a equi-
pe soma mais de 2.669.697,00 quilos de 
REEE coletados durante todo este tempo 
de atividade. Entre os objetos recebidos 
estavam tantas relíquias que a cooperativa 
chegou a montar um museu com raridades 
que hoje auxiliam na missão de educar e 
conscientizar sobre o descarte regular.

No entanto, apesar das mais de 2 mil 
toneladas de eletrônicos recolhidos, o nú-
mero poderia ser ainda maior. Mesmo com 
o crescente engajamento dos paulistanos, 
a cooperativa trabalha com apenas 30% da 
capacidade de reciclagem devido a falta de 
doações de aparelhos eletrônicos quebrados 
ou sem uso. De acordo com o levantamento 
realizado pelos profi ssionais, o maior desafi o 
é convencer empresas de que o descarte de 
eletrônicos é necessário e seguro.

Para as empresas

Muitas empresas temem colocar em 
risco os dados dos clientes contidos nas 
máquinas. No entanto, manter os equipa-
mentos no almoxarifado pode ser muito 
mais arriscado. A Coopermiti fornece o 
laudo de Destruição Segura de Dados – 
a cooperativa realiza um processo que 
elimina as chances de que as informações 
contidas em dispositivos de armazena-
mento possam ser recuperadas, evitando 
o acesso indevido ao conteúdo.

Assim, a meta para os próximos 10 anos da 
Cooperativa é continuar o trabalho de cons-
cientização e assegurar a profi ssionalização 
do trabalho em todas as etapas do processo.

Para colaborar ou saber os endereços 
dos postos de coleta, acesse: http://coo-
permiti.com.br

Cooperativa de reciclagem de eletrônicos 
chega à marca 2 mil toneladas
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