
O novo cenário 
da Indústria 4.0 
pós-pandemia

A pandemia 
está colocando a 
economia global na 
“corda bamba” e 
muito países estão 
enfrentando o perigo 
de uma recessão

A crise exige mu-
danças rápidas e 
poucas empresas 

poderão suportar esse 
novo cenário sem uma 
reestruturação profun-
da. Agilidade, escalabili-
dade e automação serão 
algumas das palavras-
chave nessa nova era de 
negócios, e as empresas 
que conseguirem reunir 
esses recursos serão as 
vencedoras. Confronta-
das com a maior crise 
sanitária e econômica da 
história recente, líderes 
de negócios foram obri-
gados a tomar medidas 
extraordinárias para 
proteger seus colabora-
dores e manter a conti-
nuidade dos negócios. 

Enquanto alguns lu-
tavam para manter as 
operações funcionando 
por conta da falta de 
funcionários ou de insu-
mos, outros precisavam 
reestruturar suas opera-
ções para acompanhar 
o repentino aumento 
na demanda, como no 
caso de suprimentos 
médicos. Muitos es-
pecialistas, de modo a 
avaliarem melhor a situ-
ação, estão dividindo o 
cenário em duas ondas. 
A primeira está associa-
da a questões de saúde 
e, a segunda, a ques-
tões econômicas, com 
movimentos que tanto 
têm levado ao prejuízo 
ou lucro em setores va-
riados e, também, a um 
processo de aceleração 
na adoção das tecno-
logias que marcam a 
Indústria 4.0.

Em entrevista à For-
bes, Satya Nadella, CEO 
da Microsoft, disse que 
“vimos dois anos de 
transformação digital 
em dois meses”. Diante 
de uma realidade onde 
tudo está distante, seja 
na vida pessoal ou na 
profissional, as tecnolo-
gias que impulsionaram 
a Indústria 4.0 estão 
“reaproximando” as 
pessoas e mantendo a 
continuidade dos negó-
cios. Se antes guerras 
e mudanças políticas 
aceleraram as revolu-
ções industriais, essa é 
a primeira vez que uma 
pandemia faz com que as 
indústrias invistam em 
tecnologias disruptivas 
para manter o fluxo de 
produção.

É hora de reavaliar 
e repensar os modos 
de consumo, forne-
cimento, interação e 
produtividade. Todas as 
empresas estão sendo 
obrigadas a se adaptar 
a uma nova realidade, 
e as tecnologias da 
Indústria 4.0 são parte 
integrante não apenas 
de como sobrevivere-
mos à pandemia, mas 
também de como exis-
tiremos em um mundo 
pós-pandemia. Melho-
rar a produtividade é 

uma das grandes metas 
da indústria, indepen-
dente da sua vertica-
lidade e as cadeias de 
suprimentos precisam 
agora se reconfigurar 
em tempo real. 

A combinação de re-
cursos escaláveis e ágeis 
definirá o sucesso no 
curto e médio prazo das 
empresas de todos os 
portes, permitindo que a 
produção seja dimensio-
nada conforme a deman-
da, com análises que 
avaliam a necessidade 
de um determinado 
produto e a disponibili-
dade de matéria-prima 
para sua fabricação, 
entre outras.  Uma das 
áreas que vem sendo 
altamente impulsionada 
pela Indústria 4.0 e cuja 
otimização será fun-
damental para manter 
a competitividade no 
cenário pós-pandemia 
é a de gestão de ativos. 

Cada vez mais a ma-
nutenção deverá estar 
baseada em plataformas 
inteligentes e integra-
das, analisando todas 
as informações sobre 
desempenho e confia-
bilidade enviadas por 
sensores para reduzir 
falhas, ações desneces-
sárias e paradas ines-
peradas. As indústrias 
estão se tornando cada 
vez mais flexíveis com 
a adoção de inovadoras 
tecnologias, que entre-
gam mais visibilidade 
e rastreabilidade de 
processos operacionais 
e produtivos.  Essas 
tecnologias reduzem a 
necessidade de inter-
venção manual, e os 
riscos de contaminação. 

Como a pandemia ain-
da é uma realidade, e 
não sabemos quando irá 
terminar, podemos dizer 
que a adoção das tecno-
logias da Indústria 4.0 
também não tem prazo 
para ser concluída. Se 
a pandemia nos ensi-
nou algo, certamente é 
como tudo pode mudar 
em apenas um ano. E se 
em 2020, o impulso na 
jornada rumo à Indús-
tria 4.0 foi tão forte, não 
é difícil imaginar como 
será em 2021. Segundo 
o documento “Propos-
tas para a retomada do 
crescimento Econômi-
co”, elaborado pela CNI 
adotar a inovação como 
forma de modernizar 
processos e produtos, 
é fundamental para ala-
vancar o crescimento da 
economia. 

Especialistas da CNI 
indicam que, para se 
conectar à Indústria 4.0, 
o Brasil deve aumentar 
os investimentos em 
pesquisa e desenvolvi-
mento de novas tecno-
logias. 

Com certeza sairemos 
desse período mais for-
tes e mais conectados 
como uma socieda-
de global, reavaliando 
continuamente a nos-
sa capacidade de res-
ponder ao inesperado, 
incorporando novas 
tecnologias.É esperar, 
e investir, para ver.

(*) - É gerente de 
produtos da Atech.

Alisson Castanho (*)
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*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/01/2021 a 01/02/2021

Acesse:

https://jornalempresasenegocios.com.br/contato/

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 43 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

É importante adotar proteção contra alterações de números de telefone e do SIM.

No  B r a s i l ,  f o r a m 
8.064.916 dados va-
zados. O próprio Face-

book confirmou o vazamento, 
dizendo que era o resultado de 
uma vulnerabilidade, a qual 
eles corrigiram em 2019. A 
Avast, líder global em priva-
cidade e segurança digital, 
alerta sobre o fato de que a 
perda do número de telefone 
associado com o e-mail pode 
permitir que os invasores 
preparem ataques de “troca 
de SIM” contra essas contas 
de e-mail. 

Com isso, os cibercrimi-
nosos redirecionam códigos 
baseados em SMS para os 
dispositivos que estão sob 
seu controle e, assim, buscam 
obter o acesso dos e-mails das 
pessoas que desejam atacar. 
O Gerente Sênior de Comu-
nicações de Ameaças Globais 
da Avast, Christopher Budd, 
explica que como as contas 
de e-mail incluem opções de 
redefinições do tipo “esqueci 
minha senha”, esta pode ser a 
maneira mais fácil, eficiente e 
eficaz para os cibercriminosos 
assumirem a vida digital das 
pessoas que estão na mira 
de seus ataques, primeiro se-
questrando a conta de e-mail 
e, em seguida, usando-a para 
assumir outras contas.

“A vulnerabilidade e o rou-
bo podem parecer ‘notícias 

Vazamento de dados: o que 
o usuário deve fazer hoje

Mais de meio bilhão (533 milhões) de dados pessoais dos usuários do Facebook, incluindo números de 
telefones, vazaram no ambiente online
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velhas’, mas os usuários do 
Facebook, cujos dados foram 
roubados em 2019, estão em 
maior risco agora. Tudo por 
causa desse vazamento e, 
por isso, devem tomar medi-
das hoje para se protegerem 
melhor contra ele”, destaca 
Christopher Budd, que tam-
bém recomenda aos usuários:
	 •	Remover o e-mail e o 

código SMS como op-
ções para recuperar a 
senha da sua conta. O 
usuário que tinha a sua 
conta no Facebook com 
o número do telefone 
registrado em 2019 deve 
remover imediatamente 
seu e-mail ou a opção de 
código SMS como método 
de recuperação de senha 
da conta e passar a usar 
um aplicativo autentica-
dor como os oferecidos 

pela Microsoft e pelo 
Google. Um aplicativo 
autenticador pode mitigar 
o risco de troca de SIM: 
ele remove o número do 
telefone celular ou SMS da 
questão completamente.

	 •	Tenha cuidado redo-
brado com as men-
sagens por SMS. As 
pessoas também enfren-
tam um risco maior de 
tentativas de phishing 
via mensagens de texto, 
às vezes chamadas de 
“Smishing”. Assim, é es-
sencial que todos sejam 
extremamente cautelosos 
com as mensagens SMS 
que receberem após o 
vazamento de dados.

O especialista da Avast 
ainda alerta que pessoas 
como políticos, funcionários 

do governo, da polícia ou mi-
litares, podem ser potenciais 
alvos de ataques e, por esta 
razão, é recomendado que 
mudem o número do telefone. 
Adicionalmente, é importante 
adotar proteção contra altera-
ções de números de telefone 
e do SIM. 

“Àqueles que são alvos de 
valor particularmente alto é 
recomendável ter a prática de 
mudar o número do telefone 
celular regularmente (mas 
não em um cronograma previ-
sível). É importante notar que 
o Serviço Secreto dos Estados 
Unidos supostamente fez isso 
pelo então presidente Donald 
Trump como uma tática de 
segurança, já que ele costu-
mava usar telefones celulares 
comerciais”, completa. Fon-
te: (https://blog.avast.com/
pt-br).

Eduardo Villela (*)

Será que os nascidos em 2020 precisarão 
se preocupar em guardar dinheiro para a 
faculdade ou ficarão no dilema de qual curso 
devem escolher? 

Essas são perguntas que estão sendo feitas 
por acadêmicos, educadores, executivos e 
empresários em todo o mundo. Cursos como 
engenharia civil e medicina, provavelmente, 
sofrerão poucas mudanças, mas as áreas de 
administração, tecnologia e comunicação, 
por exemplo, já vivem uma transformação. 

É o que defende Eduardo Villela (*), “o 
modelo universitário tradicional está em 
decadência, basta ver o crescimento de 
cursos online.” Em 2020, o aumento nas 
compras de cursos online ultrapassou os 
200%, segundo levantamento do portal 
Cuponomia. Os cursos online são em sua 
maioria voltados para o desenvolvimento 
profissional. 

De acordo com a plataforma Udemy, entre 
os cursos mais procurados estão: habilidade 
em comunicação, mindset de crescimento e 
redes neurais. Por conta da impossibilidade 
em promover treinamentos presenciais, as 
empresas também estão recorrendo aos 
cursos virtuais para aperfeiçoar os seus 
funcionários. 

Eduardo defende que esse cenário se 
manterá após a pandemia. “Essas mudanças 
já podem ser vistas no mercado de trabalho, 

o foco no desenvolvimento de competências 
e habilidades está sendo priorizado em 
relação à formação acadêmica, que é mais 
orientada ao desenvolvimento da técnica. 

Num futuro não longínquo, grande parte 
dos cursos de longa duração vão ser substi-
tuídos por cursos rápidos, virtuais e presen-
ciais e muito focados na prática.”, defende 
Villela, que, além de assessorar pessoas, 
famílias e empresas na estruturação, escrita 
e publicação de seus livros, também orienta 
seus clientes na construção de plataformas 
de conhecimento que envolvem livros, 
cursos e treinamentos online integrados . 

Outro exemplo dessa mudança é a Sin-
gularity University, universidade americana 
sediada em uma base da NASA. A insti-
tuição oferece especializações, cursos de 
férias e workshops. Entre os diferenciais 
da Singularity em relação à uma faculdade 
tradicional está o tempo de duração dos 
cursos, o conteúdo programático e os valo-
res. O objetivo da Singularity é transformar 
pessoas e organizações, promovendo o 
conhecimento necessário para enfrentar 
os dilemas globais. 

Além dos cursos virtuais e presenciais 
de curta duração, visando a aplicação do 
conhecimento na prática do dia a dia e o 
desenvolvimento de capacidades diversas, 
os livros são ferramentas que também estão 
transformando o mercado da educação. 

Os livros possibilitam uma aprendizagem 
acelerada, permitindo uma formação auto-
didata, no tempo e na necessidade do leitor. 
Segundo Villela, 

“Se você precisa aprender os fundamentos 
de determinado tema que será importante 
para melhorar seus resultados no trabalho e/
ou na vida pessoal, o livro é uma das melho-
res ferramentas para isso. A concentração 
necessária e a capacidade de raciocínio 
e reflexão que a leitura exige fazem com 
que você forme novas conexões neurais 
no cérebro e absorva o conhecimento com 
eficácia.” 

Hoje as editoras brasileiras oferecem uma 
variedade imensa de livros de praticamente 
todos os assuntos. Assim, será difícil não 
encontrar títulos relacionados ao seu tema 
de interesse. Villela ainda destaca que o 
aprendizado por meio da leitura de livros 
pode ser potencializado “quando você 
monta um grupo de leitura, por exemplo, 
na sua empresa. 

Funciona assim: 5 a 10 pessoas vão ler o 
mesmo livro num prazo combinado e farão 
pelo menos duas a três reuniões de 30 a 45 
minutos para trocar experiências e discuti-
rem os principais insights e aprendizados 
com a leitura. Isso é valioso pois acontece 
também o aprendizado em grupo.” 

(*) - É Book Advisor e assessora pessoas, famílias e 
empresas na escrita e publicação de seus livros. 

Aprendizado online e livros estão mudando a 
educação e o mercado de trabalho


