
Saiba como 
combinar o Lean com 

a Indústria 4.0

A filosofia Lean 
também desenvolve 
os sensos de 
autonomia e 
responsabilidade

Não é de hoje que 
as empresas têm 
adotado os prin-

cípios e as ferramentas 
Lean para reduzir  a 
complexidade de suas 
operações, aumentar a 
eficiência e a produtivi-
dade de seus processos 
operacionais, visando 
principalmente reduzir 
desperdícios e custos e 
gerar mais valor para o 
cliente. 

A implementação da 
filosofia Lean permite 
obter uma visão holística 
de toda a cadeia de valor, 
garantindo uma cultura 
de melhoria contínua e 
excelência operacional a 
partir do monitoramento 
dos processos, otimizan-
do as operações, identifi-
cando desvios e garantin-
do a entrega de produtos 
com a qualidade e nos 
prazos determinados nos 
objetivos de negócio. 

A filosofia Lean também 
desenvolve os sensos de 
autonomia e responsa-
bilidade, pois os colabo-
radores têm voz e papel 
mais ativo na melhoria 
do processo produtivo. 
E como a metodologia 
Lean pode se combinar 
com a Indústria 4.0? Na 
verdade, as suas bases 
têm diversos pontos em 
comum, como ganhos de 
eficiência, otimização 
de tempo e redução de 
custos. 

Com sistemas que pos-
sibilitem a melhoria con-
tínua de sua produtivi-
dade a partir da tomada 
de decisão baseada nos 
dados enviados por sen-
sores e soluções de IoT 
(Internet das Coisas) 
embarcados nos equi-
pamentos e plataformas 
de gestão capazes de 
transformar dados em 
insights, a Indústria 4.0 
vem se consolidando 
como a evolução dos 
métodos Lean. 

Como o Lean e a In-
dústria 4.0 se comple-
mentam? Fi losof ia  e 
tecnologia, nesse caso, 
caminham juntas. Em 
primeiro lugar, a filosofia 
Lean sempre teve como 
foco o cliente e, com 
inovadoras tecnologias 
digitais, os líderes de 
negócio passam a ter uma 
visão mais clara das ne-
cessidades e demandas 
de seus clientes. 

Em segundo lugar, te-
mos a cultura de melho-
ria contínua que, com o 
poder de análise embar-
cado nas plataformas de 
gestão de ativos, passa a 
ser guiada por um olhar 
holístico que antecipa 
necessidades, reduzindo 
custos com períodos de 
inatividade e otimizando 
a gestão da execução da 
manutenção.

E, em terceiro lugar, 
como a filosofia Lean visa 
eliminar todos os desper-
dícios na cadeia de valor – 
desde o pedido do cliente 
até a entrega do produto 
–, a base da Indústria 4.0 
é fundamental para uma 
maior eficiência em toda 
a cadeia produtiva, com 
a conectividade entre 
máquinas e processos, a 
integração dos sistemas 
e análise de dados. 

Assim como também é 
fundamental a presença 
de uma plataforma de 
gestão que permita a 
troca de dados em tempo 
real, removendo as ativi-
dades que não agregam 
valor, identificando as 
causas-raiz dos proble-
mas de desempenho e 
acelerando a validação 
das medidas de melhoria, 
permitindo uma imple-
mentação mais rápida de 
ações em toda a fábrica.

Ao final, o objetivo 
sempre é aumentar a 
capacidade produtiva, 
reduzir custos, entregar 
produtos com alta quali-
dade e gerar mais valor 
para o cliente. Essa é a 
perfeita união entre o 
Lean e Indústria 4.0.

(*) - É gerente de produto 
da Atech.

Jefferson Castro (*)
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O Dia Mundial do Consu-
midor é comemorado neste 
domingo (15).Durante 
toda a semana são promo-
vidas ações que despertam 
o consumo consciente. É 
diante deste cenário que o 
Instituto de Protesto-MG, 
entidade que representa 
os cartórios de protesto 
do estado, aproveita para 
orientar os cidadãos a se 
conscientizarem para evi-
tar dívidas que podem ser 
protestadas. 

“É perante a tantas ofertas 
convidativas e atrativas ao 
longo do ano que o consumi-
dor acaba se endividando. 
Muitas vezes, essa dívida 
pode ser levada a protesto 
restringindo os acessos ao 
crédito da pessoa”, diz Le-
andro Patrício, presidente 
do Instituto de Protesto-
-MG. Com a alteração da lei 
nº 23.204, que permite ao 
credor cobrar seus débitos 
sem ter que antecipar qual-
quer taxa, a tendência é que 
as pessoas que precisam 
receber utilizem, cada vez 
mais, esse recurso legal. 
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De acordo com uma 
pesquisa inédita so-
bre o ecossistema 

contábil brasileiro recen-
temente produzida pela 
Omie, plataforma de gestão 
em nuvem número um para 
PMEs, mais de dois terços 
(62,2%) dos profissionais de 
contabilidade afirmam estar 
otimistas com o mercado 
em 2020. Cerca de 26,5% 
adotam uma posição neutra 
e apenas 11,3% estão pessi-
mistas. Quase 70% dos 3279 
entrevistados afirmam que o 
setor contábil em si está em 
momento de expansão. 

Não à toa, a contabilidade 
registrou uma das maiores 
taxas de empregabilidade no 
Brasil em 2018, acolhendo 
93,8% dos trabalhadores 
com formação na área, se-
gundo o Ipea, além de ser 
a graduação com maior nú-
mero de alunos matriculados 
no país. Segundo o levanta-
mento da Omie, 64,6% dos 
dos profissionais contábeis 
relataram a conquista de 
até 10 novos clientes nos 
últimos 12 meses, um pro-
gresso considerável levando 
em consideração que 78% 
dos consultores contábeis 
independentes e 62% das 
empresas focadas em ser-
viços contábeis atendem 
menos de 100 clientes. 

Para continuar aperfeiço-
ando os serviços contábeis 

Os escritórios contábeis podem avançar mais na 
profissionalização de seus serviços.
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Quem mexeu no 
meu salário?

O salário, via de regra é 
impenhorável, como prevê 
o inciso IV, do artigo 833, 
do Código de Processo Civil, 
mas a jurisprudência, ou seja, 
o conjunto das decisões e 
interpretações das leis pelos 
Tribunais Superiores, tem 
flexibilizado essa determina-
ção. O Tribunal de Justiça de 
São Paulo em recente decisão 
do seu colegiado, autorizou 
a penhora de 10% do salá-
rio de um chef de cozinha 
para quitar um empréstimo 
do mesmo, que havia sido 
realizado com o ex-sócio de 
um restaurante em que eram 
proprietários. 

Segundo o processo, ele 
deixou o negócio e não hon-
rou com o pagamento das 
parcelas mensais da dívida; 
sendo contratado posterior-
mente por uma rede hoteleira 
com a remuneração de R$ 
10 mil.

A defesa do credor conse-
guiu comprovar nos autos, 
por meio das redes sociais 
do devedor, que ele tinha 
um padrão médio de vida, 
com viagens frequentes ao 
exterior, publicações em 
bares e restaurantes de luxo, 
sendo possível arcar com o 
pagamento da dívida. 

Assim, ao analisar o caso 
concreto, o Tribunal entendeu 
que 10% do salário do chef 
de cozinha para arcar com 
a dívida “não irá violar sua 
dignidade ou da sua família, 
pois possível, mesmo diante 
da referida constrição, a ma-
nutenção do padrão médio de 
vida”. A decisão foi unânime.

“Decisões como essa de-
monstram que há uma ten-
dência nos tribunais em 
adotar a exceção à regra de 
impenhorabilidade. No caso 
em questão foi comprovado 
que o devedor tinha um estilo 
de vida de alto padrão, com 
viagens e frequência a bons 
restaurantes. Sendo assim, 
o bloqueio não mudaria o 
padrão de vida do chef de 
cozinha e nem da sua família”, 
afirma a advogada Andréa 
Giugliani, sócia da Giugliani 
Advogados. “Apesar dessas 
decisões na área cível, na Jus-
tiça do Trabalho predomina 
a corrente de que não cabe 
penhora de salário”. Fonte 
e mais informações (www.
giugliani.com.br).

Pesquisa aponta que maioria dos 
contadores está otimista com setor
Quase 70% dos 3279 entrevistados afirmam que o setor contábil em si está em momento de expansão

que atravessa um momento 
intenso de digitalização", 
comenta Marcelo Lombardo, 
fundador e CEO da Omie. 

Os números se somam a 
um cenário em que os conta-
dores citam, como principal 
desafio para o próximo ano, 
acompanhar a evolução 
tecnológica. O levantamento 
mostra que essa adaptação 
dos serviços à era digital 
está apenas começando 
nesse setor: somente 5% dos 
escritórios de contabilidade 
oferecem entre seus serviços 
a elaboração de plano de 
negócios; cerca de 8% aju-
dam o cliente a solucionar 
dívidas ou atrasos e menos 
de 2% apostam na oferta de 
serviços voltados para aces-
so a crédito e investimentos, 
por exemplo. 

Ainda de acordo com Mar-
celo Lombardo, "o papel do 
contador está se transfor-
mando de forma que ele vai 
passar a projetar o futuro de 
seus clientes em vez de só 
registrar o passado. A Omie 
trabalha para reconhecer 
esse profissional, tanto 
dentro de sua rotina, quanto 
proporcionando ainda mais 
qualificação. Essas expe-
riências criam um cenário 
ainda mais forte, fazendo 
com que todo o ecossistema 
cresça". 

Fonte e mais informações: 
(www.omie.com.br).

e expandindo o setor em 
2020, os profissionais apon-
tam que entre as principais 
estratégias para este ano 
estão a captação de novos 
clientes (59.9%), o aumento 
da produtividade da empre-
sa (40.9%), a melhoria no 
atendimento aos clientes 
(39.8%) e a contratação de 
novas tecnologias (32.3%). 

A Omie aponta que, além 
de automatizar e otimizar 
seus processos, os escri-
tórios contábeis podem 
avançar ainda mais na pro-
fissionalização de seus ser-
viços, já que cerca de 60% 
deles não contam com um 
departamento interno de 
RH, quase 75% não possuem 
área de tecnologia e mais 
de 80% não têm profissio-
nais focados no controle 
de qualidade dos serviços 

(sendo que apenas 18,2% 
implantaram programas 
de qualidade como ISO ou 
PQEC). Menos de 15% deles 
investem em um departa-
mento de marketing. 

Além disso, apenas 15,6% 
desses profissionais afirmam 
já estar automaticamente 
integrados com todos ou 
quase todos os processos de 
seus clientes, ainda que mais 
de 40% digam que uma das 
principais estratégias para 
este ano será o aumento de 
produtividade da empresa. 

"Com esses dados, per-
cebemos que os escritórios 
contábeis ainda podem 
evoluir muito na automação 
de processos para que eles 
passem a atuar de forma 
mais estratégica e menos 
operacional, que é o caminho 
inevitável de um mercado 

Alerta para evitar dívidas que 
podem ser protestadas

“Esse alerta em relação a 
valores não pagos é impor-
tante porque, antes de uma 
dívida ser protestada, o de-
vedor recebe uma intimação 
informando que ele precisa 
quitar o débito que possui e 
que o prazo para pagar é de 
três dias úteis, consideran-
do a data do recebimento”, 
explica Leandro. Existem 
algumas implicações para 
quem teve seu cadastro 
de pessoa física ou jurídica 
(CPF ou CNPJ) protestado 
extrajudicialmente. 

“A pessoa ou empresa que 
foi protestada fica impedida 
de realizar empréstimos, fa-
zer financiamentos, além de 

restrições junto às agências 
bancárias para retirada de 
talões de cheque, cartão 
de crédito, entre outros 
serviços. Outra implicação 
é que o protesto apenas é 
cancelado quando a dívida 
é quitada, ou seja, ele não 
prescreve”, completa o 
presidente.

Para consultar se há 
protesto em algum CPF 
ou CNPJ, a pessoa pode 
acessar o (www.protes-
tomg.com.br) e consultar, 
gratuitamente, se há regis-
tros em qualquer cartório 
de protesto do país, sem 
a necessidade de cadastro 
prévio (AI/IPMG).

A produção da indústria nacional 
cresceu em 13 dos 15 locais pes-
quisados pelo IBGE na passagem 
de dezembro para janeiro, quan-
do o setor registrou alta de 0,9% 
depois de dois meses de quedas 
consecutivas. As taxas positivas, 
divulgadas ontem (12), são as 
maiores desde junho de 2018, 
quando a indústria começou a se 
recuperar da greve dos caminho-
neiros, iniciada em maio daquele 
ano.

O destaque no mês foi o esta-
do de São Paulo, maior parque 
industrial do país, que cresceu 
2,3% e puxou a alta do indicador. 
“A indústria paulista vem de dois 
meses negativos, em que acumu-
lou queda de 3,7%. O resultado 
de janeiro foi o mais alto desde 
agosto de 2019 (3,2%). Essa alta 
foi impulsionada pelos setores de 
veículos automotores, máquinas 
e equipamentos e metalurgia”, 

disse, em nota, o analista res-
ponsável pela pesquisa, Bernardo 
Almeida.

Segundo o IBGE, o Rio de Janeiro 
teve a segunda maior influência 
positiva sobre o índice, com alta 
de 3,9%, impulsionada pelos se-
tores de veículos e derivados de 
petróleo. “Com isso, a indústria 
fluminense eliminou o recuo re-
gistrado em dezembro (-3,9%)”, 
afirmou Almeida, acrescentando 
que o resultado foi o maior desde 
julho do ano passado.

Em contrapartida, as indústrias 
do Pará (-4,2%) e de Mato Grosso 
(-2,3%) recuaram. “No Pará, a 
queda foi a mais intensa desde 
setembro de 2019, devido ao setor 
extrativo, e eliminou o crescimen-
to de 2,7% em dezembro. Já Mato 
Grosso registrou a segunda taxa 
negativa consecutiva, acumulan-
do nesse período perda de 7,2%” 
(ABr).

A preocupação em conter ataques 
cibernéticos atinge cada vez mais 
companhias e países. Estimativas 
do Cert.br (Centro de Estudos, Res-
posta e Tratamento de Incidentes de 
Segurança no Brasil) mostram que, 
no Brasil foram registrados 676 mil 
incidentes em 2018, quase o dobro 
do registrado cinco anos antes.

Mobilizar jovens profissionais para 
atender à demanda por cibersegu-
rança é um desafio global. Buscando 
colaborar para isso, a Indra, empresa 
global de consultoria e tecnologia, 
disponibiliza a ferramenta Cyber 
Range. Nela, profissionais e estudan-
tes podem demonstrar sua capaci-
dade de conter ataques cibernéticos 
reais e proteger serviços públicos e 
privados.

“É um sistema líder que atende aos 
padrões internacionais de segurança 
e confidencialidade e oferece o nível 
de treinamento mais exigente aos 
profissionais”, explica a companhia. 

Atualmente, uma competição na 
Espanha demonstra na prática o 
potencial dessa solução. Cerca de 2 
mil universitários de 15 faculdades 
participam de uma competição que 
usa como base a Cyber Range e nela, 
têm de demonstrar suas habilidades 
éticas e análises forenses.

Entre os desafios a serem supe-
rados estão encontrar evidências 
ocultas em um sistema; detectar 
as vulnerabilidades de um sistema 
crítico; e mover lateralmente e pular 
de um sistema para outro. No campo 
forense, eles analisam discos rígidos, 
memória do computador e coletam 
evidências. Além de colaborar para 
a capacitação de jovens profissio-
nais, a Cyber Range já foi usada por 
policiais de toda a Europa, OTAN e 
especialistas do Exército Europeu e 
de defesa cibernética da América La-
tina. Informações sobre a plataforma  
disponíveis em: (https://cyberrange.
indracompany.com/).

Cibersegurança colabora para 
ensinar jovens profissionais

Produção industrial cresce em 
13 dos 15 locais pesquisados

COTONIFÍCIO GUILHERME GIORGI S.A. CNPJ/MF. nº 
61.355.012/0001-23 - NIRE 353.0005304-4 - Convocação As-
sembleia Geral Ordinária a ser realizada em 07.04.20 - Ficam 
convocados os senhores acionistas da Cotonifício Guilherme 
Giorgi S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, no 
dia 07 de abril de 2020, às 10:00hs, na sede social na Avenida 
Paulista, 352, 12º andar, s/ 125, nesta Capital, para discutir e 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relatório da admi-
nistração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.19; 
2.- Eleição da Diretoria para o triênio 2020/2023; 3.- Fixação dos 
honorários da Diretoria; 4.- Outros assuntos de interesse social. 
Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no ende-
reço supra, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei nº 
6.404/76. São Paulo (SP.), 12 de março de 2020. (a) Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br
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