
Incentivos econômicos 
e sociais ampliam 

acesso à 
Robótica Avançada

Inovação é a palavra 
de ordem em um 
mundo pós-pandemia. 
Para a Indústria, 
um dos setores mais 
impactados durante a 
crise, a retomada da 
produção em patamares 
anteriores é tratada 
como prioridade

Uma pesquisa, condu-
zida pela Confede-
ração Nacional das 

Indústrias (CNI), revela 
que 83% dos entrevistados 
concordam que precisam de 
mais inovação para crescer 
e sobreviver. 

Diante desse cenário, a 
automação avança cada 
vez mais com novos re-
cursos capazes de ajudar a 
diminuir custos, melhorar 
a integração entre os pro-
cessos, gerenciar e reduzir 
o consumo de energia dos 
equipamentos e, mais do 
que isso, garantir a segu-
rança do chão de fábrica. 
Os robôs industriais, desde 
sua criação, na década de 
50, desempenharam um im-
portante papel na revolução 
industrial. 

Atualmente, com a Indús-
tria 4.0 já parcialmente con-
solidada, ganham ainda mais 
relevância para qualquer 
empresa que queira con-
tinuar competitiva na era 
da fabricação digital. Uma 
pesquisa do departamento 
de pesquisas Statista mostra 
que a demanda de mercado 
da robótica avançada na 
indústria em todo o mundo 
deve atingir 3,7 bilhões de 
dólares em 2021. 
	 •	Aplicação fora do 

chão de fábrica - As 
aplicações desses bra-
ços mecânicos já são 
bem conhecidas, tais 
como pintura, soldagem, 
montagem, movimen-
tação de carga, entre 
outros. Mas, em tempos 
de Internet das Coisas e 
Inteligência Artificial, a 
tendência é que esses 
equipamentos não es-
tejam presentes apenas 
na linha de montagem, 
mas também fora dela. 
À medida que a roboti-
zação se espalha pelos 
setores, o mito de que 
poderiam eliminar o 
trabalho humano vai se 
descontruindo. 

Ao contrário disso, uma 
pesquisa da Boston Consul-
ting Group (BCG) estima 
que o número de empregos 
gerados por conta da auto-
mação deve aumentar 6%. 
No setor de engenharia 
mecânica pode chegar a 
10%, mostrando que novos 
postos e habilidades devem 
ser exigidos dos operadores. 
Isso porque os robôs não 
foram projetados para tomar 
decisões sozinhos. 

Por mais avançados que 
eles possam se tornar, existe 
uma série de variáveis que 
depende de uma análise 
humana, sem contar que, 
como qualquer tecnologia, 
pode falhar e, nesses casos, 
a intervenção de um opera-
dor é o que garantirá que a 
produção não pare. 

Os robôs colaborativos, 
mais conhecidos como CO-
BOTS, são um exemplo da 
integração com humanos. 
Esses modelos foram jus-
tamente desenvolvidos para 
cuidar de atividades mais 
pesadas, repetitivas e peri-
gosas, enquanto os humanos 
se dedicam às operações 
mais detalhadas e motoras. 

A segurança, outro ponto 
crítico nas indústrias, é mais 
uma vantagem indiscutível 
oferecida pelos robôs. 

Mas, para além dos dife-
rentes modelos e capaci-
dades de carga, a robótica 
avançada trouxe funcionali-
dades e recursos que viabili-
zam uma fábrica integrada, 
conectada e inteligente, tais 
como integração com CLPs, 
conexão com sistemas de 
visão, comunicação com 
outras máquinas e simula-
ção em ambiente virtual, 
etapas que definem o pró-
ximo passo da Indústria 4.0, 
que passa pela manufatura 
avançada rumo a fábricas 
mais inteligentes. 

A despeito de todos esses 
recursos já estarem disponí-
veis, um estudo da Agência 
Brasileira de Desenvolvi-
mento Industrial (ABDI) 
estima que apenas 2% das 
empresas no Brasil adotam 
a manufatura avançada, 
enquanto em países como 
EUA, Coreia do Sul, Israel 
e Alemanha, esse número 
alcança 15%. 
	 •	Manufatura Avançada 

no Brasil - A razão para 
a baixa participação do 
Brasil nas tecnologias 
digitais é um grande pa-
radoxo. Se, por um lado, 
os altos custos de im-
portação encarecem os 
produtos e inviabilizam 
investimentos por parte 
da indústria, por outro, 
depois de implantados, 
podem ser os respon-
sáveis por uma drástica 
diminuição de gastos. 

Uma pesquisa da McKin-
sey prevê que o inves-
timento em manufatura 
avançada poderia reduzir, 
nos próximos oito anos, os 
custos de manutenção de 
equipamentos entre 10% e 
40%, cortar o consumo de 
energia entre 10% e 20% 
e aumentar a eficiência da 
mão de obra entre 10% e 
25%. 

Se para as grandes indús-
trias, o retorno ainda não su-
pera o investimento, para as 
Micro e Pequenas Indústrias 
(MPIs) pode representar a 
diferença entre o encerra-
mento das atividades ou a 
reinvenção em um mercado 
cada vez mais competitivo. 
A economia do país também 
seria beneficiada por essa 
transformação. 

Um outro estudo, da 
Accenture, projeta que a 
adoção da indústria 4.0 nos 
diversos setores da econo-
mia poderia impactar o PIB 
brasileiro em aproximada-
mente US$ 39 bilhões até 
2030. Um dos entraves, no 
entanto, são ainda os bai-
xos estímulos econômicos 
e sociais para ampliar essa 
participação. 

A criação do Centro de 
Estudos e Pesquisa voltado 
à Indústria 4.0 (C4IR Bra-
sil), por parte do governo, 
prevista para entrar em 
operação ainda no primeiro 
semestre deste ano, é uma 
das iniciativas que tenta 
propor soluções para esses 
desafios, como, por exem-
plo, a modernização das li-
nhas de crédito, acordo com 
o comércio internacional e 
revisão de normas. 

Se tudo se concretizar, em 
breve estaremos assistindo 
uma evolução das fábricas 
industriais automatizadas 
para se tornarem autôno-
mas. 

(*) - É especialista de produtos e 
aplicação da Mitsubishi Electric 

(www.mitsubishiElectric.com). 

Jaime Minquini Perroti (*)

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confiança, ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br

www.netjen.com.brSão Paulo, quinta-feira, 08 de abril de 20214

Dessa forma, você 
poderá investir em 
métodos que façam 

a diferença e que tenham 
correlação com seu nicho 
de mercado de forma direta. 

Além disso, ao encontrar 
seus pontos fortes, é pos-
sível ganhar maior valor 
de mercado e notoriedade. 
Consequentemente, o au-
mento do ticket médio e a 
valorização dos seus produ-
tos e serviços acontecerá de 
forma automática. Para isso, 
é possível utilizar diferen-
tes estratégias e recursos, 
como um logotipo marcan-
te, trabalho de marketing 
integrado e até mesmo uma 
identidade visual que se 
conecte com o público do 
seu negócio. 

E, mesmo esses recursos 
sendo tão importantes para 
conseguir se destacar diante 
de outros concorrentes, 
muitos empreendedores 
ainda não fazem uso ou não 
sabem como aproveitar de-
terminadas oportunidades. 
Por isso, preparamos um 
conteúdo especial para aju-
dar a entender melhor sobre 
o assunto e fazer com que 
seu negócio, independente-
mente do segmento, consiga 
alcançar novas pessoas por 
meio de uma comunicação 
eficiente.

Agora que você já sabe a 
importância de se destacar 
de forma diferenciada em 
relação à concorrência, será 
necessário tomar algumas 
atitudes para fazer essa 
mudança de forma leve e 
inteligente. Por isso, confira 
cinco dicas principais para 
aprender a diferenciar sua 
empresa sem grandes pro-
blemas. 
 1) Logotipo estraté-

gico - Antes de mais 
nada, é fundamental 
investir em um logo-
tipo que transmita 
a finalidade da sua 
empresa. De acordo 
com o especialista em 
Criação de Marcas da 
Sollide Logo (sollide-

Tivemos de nos adaptar e aprender com a pandemia. 
No mês de março, ao completar um ano de isolamento 
social, e o home-office como uma realidade para a maio-
ria, empresas e gestores dividem as lições aprendidas e 
que podem ser colocadas em prática também em 2021. 
A CAVE Digital, agência de marketing digital, em São 
Paulo, liderada pelos sócios: Guilherme Gomes, Rafael 
Ribeiro e Felipe Mares, conta seus aprendizados, ao 
longo deste último ano. São lições válidas para qualquer 
empresa:
 1) Ter mecanismos de controle é importante, assim 

como o improviso: nós, gestores, sempre buscamos 
antecipar cenários e preparar nossos negócios para 
contextos (positivos e negativos) que podem surgir. 
No entanto, a pandemia nos ensinou que é impos-
sível prever e antecipar todas as variáveis. Tivemos 
que aprender a ter uma boa dose de improviso e 
capacidade de nos reinventar.

 2) Aquela mudança que sempre procrastinamos, pode 
ser a solução para sobrevivermos: vimos muitas em-
presas correndo para investir em marketing digital 
e em tecnologia, quando se viram impossibilitadas 
de atender aos clientes de maneira tradicional. 
Esta transformação digital que, há muito tempo era 
discutida, mas pouco executada, virou a chance de 
sobrevivência para a maior parte das empresas neste 
último ano.

 3) Saúde deve ser prioridade para as empresas: o 
cenário que vivemos atualmente é completamente 
atípico, mas a pandemia nos ensinou a importância 
de investir na saúde (mental e física) dos nossos 
colaboradores, e também de cuidar do nosso próprio 
equilíbrio. 

 4) Presença física não é tão essencial quanto imaginá-

Cinco ideias para consolidar 
seu negócio no mercado atual
Pode parecer óbvio, mas saber como passar uma mensagem diferenciada no mercado atual é fundamental 
no auxílio da consolidação da marca
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os anunciantes mi-
grem ainda mais para o 
marketing digital, acir-
rando a concorrência.

  Neste caso, é possível 
utilizar diferentes re-
cursos como:

	 	 •	Blogs;
	 	 •	E-books;
	 	 •	Podcasts;
	 	 •	Páginas	 institucio-

nais mais robustas.
 
 5) Atendimento empre-

sarial humanizado 
- Por fim, o atendimen-
to humanizado está 
intimamente ligado à 
diferenciação de uma 
empresa. Principal-
mente nos últimos 
anos. Afinal, cada vez 
mais os consumidores 
estão em busca de 
experiências únicas, 
levando em conta o 
atendimento e a forma 
como são tratados. 

  Por isso, busque se 
importar verdadeira-
mente com as necessi-
dades do cliente, sanar 
suas dúvidas e estar 
realmente presente 
durante o atendimen-
to. Tudo isso faz com 
que a experiência seja 
positiva e sua marca, 
ainda mais reconhe-
cida dentro do seu 
segmento.

Se você está considerando 
abrir o próprio negócio ou 
remodelar o branding da 
empresa já consolidada, é 
fundamental aprender como 
diferenciar sua empresa no 
universo atual. Isso porque 
essa prática será benéfica 
para a elaboração das suas 
estratégias e campanhas, 
além de ajudar a entender 
como seu público pensa. 
Com isso, as chances de su-
cesso da sua marca poderão 
crescer consideravelmente, 
trazendo mais resultados 
positivos. Fonte e mais infor-
mações: (www.sollidelogo.
com.br).

logo.com.br), Dênis 
Costa, “um logotipo 
bem posicionado é um 
investimento para o 
futuro”. Além da sua 
composição estética, 
o logo também deve 
carregar a identidade 
de um negócio, deve 
ajudar a transparecer 
o posicionamento da 
empresa. 

  Mesmo que pareçam 
pequenos detalhes, 
tudo isso faz a dife-
rença para quem tem 
contato com uma mar-
ca pela primeira vez. 
Por isso, esse elemento 
deve ser bem elabo-
rado, e não apenas 
visualmente atrativo. 
Um profissional espe-
cialista, por exemplo, 
pode te ajudar com 
essas questões de for-
ma mais objetiva. 

 2) Identidade visual 
marcante - De forma 
geral, toda a identi-
dade visual de uma 
empresa é importante 
na hora de diferenciar 
a marca. Isso porque 
os elementos estéticos 
carregam um grande 
impacto inicial, já que 
estão estampados em 
campanhas, publici-
dade e nos produtos. 
Dessa forma, a marca 
não apenas poderá se 
destacar de maneira 
positiva, como também 
permanecerá ativa na 
mente dos clientes.

 3) Presença frequente 
nas redes sociais - É 

inegável que as redes 
sociais possuem um 
papel importante na 
característica de dife-
renciação de um negó-
cio. Por isso, ter uma 
presença frequente 
nessas mídias é uma 
das principais estraté-
gias para ganhar mais 
espaço no mercado 
atual.  

  Por exemplo, investir 
em interações diferen-
tes com os usuários, 
realizar postagens in-
terativas e periódicas 
e fazer perguntas fre-
quentes para a audi-
ência. Dessa forma, a 
sua marca poderá se 
destacar dos concor-
rentes em diversas 
áreas, não apenas no 
mercado de produtos.

 4) Site com conteú-
dos de valor para 
o usuário - Oferecer 
um site com conte-
údos de valor é uma 
das estratégias que 
mais se populariza-
ram nos últimos anos. 
Especialmente na era 
digital, o consumidor 
busca mais que ape-
nas um produto, mas 
também informações 
relevantes que possam 
melhorar e ajudar na 
utilização do que está 
prestes a contratar. 

  Assim, sua empresa 
deve não apenas for-
necer um serviço de 
qualidade, mas agregar 
valor para o cliente. 
Segundo o portal UOL, 
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Lições e aprendizados que a pandemia nos 
trouxe e que servem para qualquer empresa

vamos: aquela viagem de avião para um encontro 
de uma hora, ou uma reunião de alinhamento de 
equipe às 8h da manhã no escritório, parecem menos 
necessárias do que eram no passado, não é mes-
mo? Com a pandemia, aprendemos que as pessoas 
podem ser produtivas trabalhando remotamente, e 
ressignificamos a necessidade de presença física nos 
escritórios.

 5) Estamos todos conectados, vamos aproveitar isso: 
Nessa pandemia, ampliamos os horizontes para 
contratação de equipe, trazendo pessoas de outras 
cidades e estados para o time, fato que seria impen-
sável no passado. Uma operação 100% digital abriu as 
fronteiras dos negócios e ampliou as possibilidades 
de contratação e também de prestação de serviços 
em outros lugares do Brasil e do mundo.

Um ano de isolamento social, e o home-office como uma 
realidade para a maioria, empresas e gestores.


