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A Indústria 4.0 e o movimento 
da inovação no mercado

André Barros (*)

Com a Revolução Industrial e a trans-
formação por completo nos proces-
sos de manufatura, as pessoas pas-

saram a ter um novo estilo de vida. Agora, 
produtos e serviços são mais acessíveis, a 
geração e distribuição de energia é mais ágil 
e os meios de transporte possuem desem-
penho superior. As implicações dessa onda 
de inovação se dão em vertentes variadas, 
e em parceria com a figura humana, que 
ainda se mantém como protagonista dessa 
mudança, proporcionam novas perspecti-
vas para o futuro do planeta.

Sendo assim, este processo foi apenas 
o start fundamental para que inovações 
surgissem e impactassem no cotidiano. A 
recente chegada da internet, por exemplo, 
democratizou o acesso à informação e o 
relacionamento entre as pessoas. Com 
isso, muito se fala sobre a transformação 
digital no mundo moderno e como esse 
movimento revolucionará, novamente, a ro-
tina das pessoas. Crescimento econômico, 
empregos mais qualificados e padrões de 
vida elevados são algumas consequências.

Nesse contexto, a Indústria 4.0, tam-
bém conhecida como Quarta Revolução 
Industrial, surge como um dos aspectos 
de todas essas mudanças. A indústria se 
encontra num cenário de transformação, 
o qual aponta tendências que já vêm sendo 
observadas, como a geração de energia 
limpa e novas tecnologias – automação de 
processos através da robótica, impressão 
tridimensional, entre outras.

Pensando nisso, levantei quatro assuntos 
relacionados à Indústria 4.0 que mostram 
as inovações originadas das transformações 
vividas nos últimos tempos. Confira!

Impressora 3D
As impressoras 3D são itens altamente 

tecnológicos. Devido às transformações nas 
demandas de mercado, os investimentos 
neste tipo de equipamento aumentaram. 
A Indústria 4.0 reúne máquinas inteligen-
tes, análise computacional avançada e o 
trabalho colaborativo. Essa nova revolução 
permite mudanças completas nas formas 
como as fábricas funcionam nos dias de 
hoje.

Por isso, um dos maiores atrativos desta 
nova realidade são as próprias impressoras 
3D. De acordo com a consultoria americana 
Markets and Markets, até 2023 o mercado 
de impressoras 3D deve movimentar cer-
ca de US$ 32,78 bilhões. Nesse sentido, 
o principal interesse nas máquinas vem 
das indústrias, líderes de aquisição dos 
equipamentos.

Isso acontece uma vez que a impressão 
3D apresenta vantagens claras, como a 
padronização em massa dos produtos. Com 
ela, as empresas podem pensar em estraté-
gias que pareciam, até então, impossíveis, 
como a personalização em massa: agora, 
um fabricante de roupas, por exemplo, con-
segue vender um produto com as medidas 
exatas do consumidor. Já existem lojas que 
imprimem peças de vestuário sob medida 
em questão de minutos.

O que falta para as impressoras 3D se 
estabelecerem como produtos consolida-
dos no mercado? Para se obter respostas 
concretas, é necessário considerar alguns 
fatores determinantes. A velocidade dos 

processos, por exemplo, fora um grande 
obstáculo até anos atrás. Hoje, dependendo 
da subjetividade do quadro aplicado, esti-
ma-se a diminuição de horas para minutos 
em relação à conclusão da impressão. A 
qualidade e falta de precisão para designs 
complexos também pesaram contra em um 
passado recente, atualmen-
te, a melhoria dos softwares 
3D recolocou a ferramenta 
como uma alternativa ab-
soluta.

Automação robótica de 
processos

O RPA, Robotic Process 
Automation, ou Automa-
ção Robótica de Processos, 
apresenta vantagens direcio-
nadas à potencialização do 
trabalho humano, eliminando 
a realização de tarefas repe-
titivas. Essa tecnologia pode 
ser aplicada em diversas 
áreas, como contabilidade e agronegócios, 
e os resultados aparecem rapidamente.

Para se ter uma ideia, segundo uma 
pesquisa realizada pelo Gartner, o setor 
financeiro chega a economizar 25 mil ho-
ras de trabalho com o RPA, por conta da 
eliminação de retrabalho ocasionado por 
erro humano. Em contrapartida, com a 
máquina encarregada de lidar com ativida-
des exaustivas e repletas de repetição, as 
equipes poderão centralizar suas atenções 
em tarefas mais complexas, que exigem 
certo nível estratégico de planejamento 
e prática. O resultado é a diminuição em 
massa de falhas críticas e a otimização do 
modelo de gestão operacional.

Energia limpa
A Segunda Revolução Industrial teve 

início na metade do século XIX e foi a 
responsável por mudar por completo os 
processos de recebimento de energia. Des-
de então, muitos aspectos mudaram e com 
o advento da Quarta Revolução Industrial 
não poderia ser diferente. A Indústria 4.0 
impactaria de alguma forma no mercado 
de energia?

Agora, a tendência que podemos obser-
var com esse movimento está relacionada 
a uma mentalidade mais sustentável e 
ambientalista. Para isso, tecnologias como 
a Internet da Coisas (IoT) já vem sendo 
utilizadas, proporcionando uma redução 
do impacto ambiental, aumento na qua-
lidade do ambiente de trabalho, maiores 
capacidades de produção e estratégias 
mais competitivas.

Essa mudança de mentalidade espalhou-
-se pela sociedade como um todo e fica 
sob a responsabilidade das empresas a 
missão de corresponder aos anseios do 
público nesse sentido. A integração de 
diferentes fontes de geração de energia só 
pode ser alcançada com o auxílio pontual 

de tecnologias de gestão 
capazes de assegurar um 
consumo sustentável de 
energia. Trata-se de um 
futuro incontestável.

Blockchain
Interligar aplicações 

em qualquer parte do 
mundo se tornou algo 
comum. Com a tec-
nologia blockchain foi 
possível viabilizar, com 
alta segurança, transa-
ções financeiras, infor-
mações compartilhadas 
entre nacionalidades, 

elaboração de documentos, entre outras 
operações.

Grupos como BRF e Carrefour já utilizam 
esse processo para rastrear seus produtos. 
Dessa vez, o objetivo é direcionar novas 
informações ao consumidor, pontuando 
a procedência dos alimentos em todas as 
etapas – produtiva, comercial e logística. No 
Brasil, as empresas também já começaram a 
investir, como é o caso da AES Tietê, que deve 
destinar cerca de R$ 3,4 milhões para o de-
senvolvimento de um balcão organizado em 
blockchain para comercialização de energia.

Em tempos onde as informações obtidas, 
manipuladas e armazenadas necessitam de 
uma abordagem sólida, soluções como o 
blockchain não só proporcionam mais se-
gurança, como confirmam a confiabilidade 
dos dados trabalhados. Aos que buscam 
agregar valor ao negócio e aprimorar seto-
res de tomada de decisão, trata-se de uma 
opção altamente recomendável.

Deste modo, encerro o artigo pontuando que 
é necessário investir para não ficar atrás da 
inovação. Muito além disso: é preciso entender 
o mercado e os consumidores, se adaptando 
a cada nova demanda. Afinal, as revoluções 
na indústria possuem o objetivo de aumentar 
a eficiência e a competitividade da operação.

Então, seus processos já foram moder-
nizados?

(*) É CEO da eCOMEX - NSI. O executivo possui 
mais de 20 anos de experiência no segmento de 
Comércio Exterior. Possui vasta experiência no 

desenvolvimento e entrega de novos produtos e 
serviços e na transformação e gestão de negócios.
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“É necessário 
investir para não 
ficar atrás da 
inovação. Muito 
além disso: é 
preciso entender 
o mercado e os 
consumidores, se 
adaptando a cada 
nova demanda”

Freepik

No século XVIII, o mundo viveu um processo revolucionário no estilo de vida e, atualmente, a Indústria 4.0 
traz novos impactos no dia a dia das pessoas

OpiniãO
Voltamos a 

guardar dinheiro 
debaixo do colchão? 

Um fenômeno 
interessante está 
ocorrendo, já 
detectado pelas 
autoridades 
monetárias, que está 
sendo chamado de 
"entesouramento" do 
dinheiro

Em tempos de pande-
mia, as pessoas não 
só estão estocando 

gêneros de primeira ne-
cessidade, como alimentos, 
produtos de higiene e lim-
peza, mas também dinheiro 
em espécie. De outro lado, 
muitas empresas também 
estão retendo em seus cai-
xas dinheiro que já poderia 
ter sido depositado nos 
bancos, mas permanecem 
guardados nos cofres das 
empresas, e esse fenômeno 
pode ter vários motivos. 

O pedido de antecipação 
por parte do Banco Central 
para emissão de dinheiro 
novo, cerca de R$ 9 bilhões, 
sinaliza que o dinheiro em 
circulação não está retor-
nando ao sistema bancário 
com a velocidade normal-
mente observada, afetando 
o fluxo monetário do país e 
gerando preocupação das 
autoridades monetárias. 

Primeiramente, há uma 
questão bastante prática, 
é o fato de que na maioria 
das cidades brasileiras as 
pessoas estão sendo orien-
tadas, e em alguns casos 
obrigadas, a permanecer 
em casa, principalmente nos 
grandes centros urbanos, 
onde há a maior circulação 
de dinheiro, por conta da 
pandemia da Covid-19. 

Nesse caso, existe inclu-
sive muita dificuldade para 
aqueles que normalmente 
iriam ao banco depositar 
seu dinheiro, fruto de re-
muneração recebida por 
seu trabalho ou venda de 
produtos e serviços, seja na 
conta corrente ou em contas 
de investimento. 

Os bancos estão com 
restrição de atendimento 
ao público, o que provoca 
longas filas do lado de fora 
das agências, desencora-
jando as pessoas a irem 
até uma agência bancária, 
além do fato do aumento 
do risco de contaminação, 
ou de assalto, ao perma-
necerem nas filas. Muitos 
estão preferindo manter 
o dinheiro consigo e usar 
para pagar seus próximos 
compromissos. 

Outra questão importan-
te é a situação dos juros. A 
taxa básica de juros atual, 
a Selic, está operando em 
3,00% ao ano, mínima his-
tórica em nossa economia. 
Considerando que essa 
taxa serve de parâmetro 
para os negócios financei-

ros do mercado, uma taxa 
de juros nesse patamar é 
muito pouco atrativa para 
os pequenos investidores, 
aqueles que aplicam suas 
reservas na poupança, 
cuja remuneração atual-
mente é de 70% da taxa 
Selic, ou seja, 2,1% ao ano. 

Se fizermos uma conta 
rápida, uma pessoa que 
possui R$ 1.000,00 aplica-
dos na poupança terá um 
ganho mensal de apenas 
R$ 1,73, o que representa 
muito pouco em termos 
monetários, principal-
mente para quem deseja 
multiplicar o valor do seu 
investimento. A situação 
fica ainda mais complicada 
quando consideramos a 
inflação. 

A meta de inflação pro-
jetada pelo governo é de 
4% ao ano; nos últimos 12 
meses está acumulada em 
2,4% ao ano; isso significa 
que os investidores em 
poupança atualmente estão 
"perdendo para a inflação", 
pois o dinheiro não está 
nem mesmo conservando 
o poder de compra, valendo 
menos a cada dia. 

Existe também um temor 
latente de parte da popula-
ção de que a situação possa 
ficar ainda pior do que está. 
O chamado "lockdown", um 
protocolo extremamente 
restritivo à circulação das 
pessoas, que está sendo 
considerado por várias pre-
feituras e governos estadu-
ais, e já aplicado em alguns 
poucos casos, faz com que 
muitas pessoas se preparem 
"para o pior", mesmo não 
sabendo exatamente qual 
seria esse cenário. 

E nesse caso, o instinto 
de sobrevivência de cada 
um predomina, levando as 
pessoas a fazerem reserva 
de tudo aquilo que consi-
deram necessário para sua 
sobrevivência, incluindo 
aí o meio de pagamento 
utilizado para obtê-los. Não 
há, ainda, condições de 
se fazer uma previsão de 
quanto tempo irá durar essa 
situação, e se essa anteci-
pação de emissão de Reais 
irá resolver o problema do 
entesouramento.

Mas uma coisa é certa, es-
tamos, todos nós, vivencian-
do acontecimentos nunca 
antes experimentados, que 
estão afetando as relações 
em todo o planeta e servindo 
de aprendizado para que 
nos tornemos mais fortes e 
preparados para as adversi-
dades, pois certamente essa 
não será a última pandemia 
que iremos enfrentar; esta-
remos melhor preparados 
para os futuros desafios que 
surgirão. 

(*) - É professor de Economia 
da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie Campinas.

Jose Matias Filho (*)

News@TI
Franquia de energia solar apresenta modelo 
Home Based

@  A Blue Sol Energia Solar - empresa atuante no desenvolvimento de 
projetos, instalação de sistemas fotovoltaicos e capacitação de em-

preendedores e mão de obra para o setor – anuncia o lançamento de mais 
um modelo de franquia. De acordo com Rafael Cafolla, gestor de franquias 
da Blue Sol Energia Solar, o novo modelo de negócio, denominado “Espe-
cialista”, foi criado para dinamizar ainda mais o processo de expansão da 
marca, dando à rede a possibilidade de ter mais capilaridade em cidades 
com até 100 mil habitantes. O franqueado fará toda a frente comercial e 
a instalação dos sistemas fotovoltaicos enquanto a franqueadora Blue Sol 
Energia Solar desenvolve os projetos e providencia os materiais necessários 
para viabilizar a instalação dos sistemas (www.bluesol.com.br).

Em live, GQM e Epson discutem futuro da indústria 
e do varejo

@A pandemia mundial do Coronavírus lançou uma série de dúvi-
das sobre o futuro do varejo e da indústria. Com isto, a Global 

Química & Moda (GQM) criou um projeto que pretende discutir, em 
uma série de lives nas redes sociais, o que deve mudar para o setor 
e o que esperar do futuro. A temática envolve ainda a aplicação de 
tecnologias como a impressão digital, especialmente em negócios 
ligados à moda e comunicação visual. Na primeira edição do Digitalks 
by GQM, o convidado é Fábio Neves, presidente da Epson do Brasil. 
Ele conversa com Felipe Sanchez, CEO da GQM no dia 26, às 18h. A 
live ocorre em [lives.gqm.com.br], mediante inscrição gratuita.

Arcserve e Sophos estreitam aliança

@A Arcserve anunciou a expansão de sua aliança com a Sophos para 
introduzir a primeira proteção da indústria para dados em infraestru-

turas com cargas de trabalho on-premises, na nuvem e baseadas em SaaS. 
Essa colaboração contínua elimina a complexidade da cibersegurança e 
da proteção de dados através da primeira suíte de soluções a combinar 
tecnologias de prevenção contra ransomware e outras ameaças com os 
tradicionais recursos de backup e de disaster recovery para a proteção de 
ataques cibernéticos, desastres relevantes, erros humanos e outras inter-
rupções não planejadas (www.arcserve.com/br) ou (www.sophos.com).
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Teleodontologia
A OdontoCompany, rede de 

clínicas odontológicas, lançou 
o serviço de teleodontologia 
durante a quarentena imposta 
devido ao novo Coronavírus. 
“É mais um canal para que o 
cliente tenha acesso a nós, seja 
para tirar dúvida ou fazer uma 
primeira triagem sobre que tipo 

de dor está sentindo. A odonto-
logia é um serviço que demanda 
um atendimento presencial, 
mas diante das circunstâncias, 
é um passo que damos para evi-
tar ao máximo o deslocamento 
das pessoas”, afirma Dr. Paulo 
Zahr, presidente da rede (ht-
tps://odontocompany.com/). 


