
A transformação 
organizacional da 

indústria 4.0
Os movimentos 
transformacionais 
da quarta revolução 
industrial não 
param de acontecer

A transição energé-
tica, a adoção de 
tecnologias emer-

gentes da indústria 4.0, 
mobilidade urbana, ci-
dades inteligentes e a 
própria transformação 
digital impactam nossas 
vidas pessoais e, conse-
quentemente, refletem 
nas organizações.

A indústria 4.0, materia-
lizada pela adoção massiva 
de tecnologias emergentes 
aplicadas na área indus-
trial das empresas, visa 
a excelência operacional, 
uma manutenção pres-
critiva, melhor eficiência 
energética e promove a 
conectividade entre os 
equipamentos e sistemas, 
potencializando o uso 
estratégico dos dados. Al-
gumas dessas tecnologias 
mais adotadas são o IoT 
ou IIoT, drones, realidade 
virtual, realidade aumen-
tada, cloud computing, 
digital twin, impressão 3D, 
entre outras.

As soluções utiliza-
das para implementar 
o conceito de Indústria 
4.0 produzem mudanças 
significativas na maneira 
como os profissionais 
executam suas tarefas, 
mas não chegam a trans-
formar as organizações 
como um todo. De fato, as 
tornam mais eficientes e 
competitivas, entretanto, 
as dimensões culturais e 
os valores estruturantes 
da organização impactam 
diretamente no êxito da 
estratégia de transforma-
ção digital.

Para uma transforma-
ção organizacional, há 
de se atuar na cultura 
e nos processos junta-
mente com a adoção das 
tecnologias emergentes 
da indústria 4.0. A trans-
formação organizacional 
acontece com a execução 
da transformação digital, 
onde tecnologia, proces-
sos e cultura organizacio-
nal estão alinhados para 
gerar novos modelos de 
negócios e criar fontes de 
monetização. 

Isso requer que a es-
trutura organizacional se 
adeque ao uso massivo das 
tecnologias convencio-
nais e emergentes da in-

dústria 4.0, que os proces-
sos sejam otimizados para 
minimizar desperdícios e 
a cultura organizacional 
esteja adaptada para uma 
atuação mais colaborativa 
entre os departamentos 
e uso de ecossistemas de 
inovação aberta.

Não é uma jornada sim-
ples e, justamente por 
isso, a maioria do parque 
fabril na América Latina 
ainda permanece na era 
da Indústria 3.0. Isso co-
labora para que os países 
latino-americanos estejam 
tão mal posicionados no 
Índice Global de Compe-
titividade do International 
Institute for Management 
Development (IMD).

Para alterar este cenário 
e tornar a indústria mais 
competitiva, é importante 
que o setor invista cada 
vez mais em jornadas de 
transformação digital, 
atuando nos três pilares 
fundamentais  (Tecnolo-
gia, Processos e Cultura) 
e nas três dimensões 
organizacionais (Back, 
Middle e Front offices), 
simultaneamente. Enten-
de-se como Back office os 
ativos da área industrial; 
Middle office são os de-
partamentos de suporte 
aos negócios (financeiro, 
RH etc ) e Front office, os 
departamentos que atuam 
diretamente com os clien-
tes (vendas, marketing, 
serviços etc). 

Esta atuação, sustentada 
pela execução de um fra-
mework de transformação 
digital, e o uso de uma 
metodologia que conduz 
de forma estruturada as 
iniciativas que impactam 
toda a organização, desde 
as camadas mais opera-
cionais ao conselho de 
administração, resultarão 
na transformação orga-
nizacional. Quando isso 
ocorre, temos uma trans-
formação extremamente 
positiva para a organização 
como um todo, onde as 
tecnologias da Indústria 
4.0, de fato, atuam como 
habilitadoras para a trans-
formação digital.  

Nesse momento, a orga-
nização estará preparada 
para a garantir seu espaço 
neste contexto da quarta 
revolução industrial em 
que vivemos, e desenvol-
ver vantagens competiti-
vas sustentáveis.
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O setor de turismo tem sido um dos mais afetados no país 
e perdeu mais de 55 bilhões de reais em 2020 por conta 
da pandemia causada pelo novo Coronavírus, de acordo 
com dados da Fecomercio-SP. O faturamento de hotéis 
e pousadas foi 36% menor que em 2019. A boa notícia é 
que aos poucos essa situação tem se normalizado, princi-
palmente graças à vacinação da população e medidas que 
os estabelecimentos têm tomado para conter a Covid-19.

Atualmente, quase 100 países já estão permitindo a en-
trada de brasileiros, como Egito, Emirados Árabes Unidos, 
Bolívia, Suíça e México. No caso dos Estados Unidos, por 
exemplo, ainda é necessário fazer quarentena em algum 
outro lugar antes de entrar no país. Em junho, represen-
tantes dos 27 países da União Europeia (UE) aprovaram 
a entrada de turistas de alguns países, mas o Brasil ainda 
não está liberado. É necessário checar as exigências de 
cada destino antes de viajar.

Uma pesquisa divulgada recentemente pela plataforma 
Booking.com revelou que 81% dos turistas brasileiros de-
sejam viajar dentro do país assim que as restrições forem 
suspensas e 33% planejam ir para lugares mais distantes. 
Mas será que os hotéis e pousadas estão preparados para 
essa demanda? 

Durante esse período de menor movimento, alguns esta-
belecimentos aproveitaram para colocar as manutenções 
em dia e até realizar algumas obras, mas para receber 
os clientes da melhor maneira e ter boas avaliações nas 
plataformas de reserva de hospedagens, oferecer uma 
rede de internet sem fio de qualidade é essencial, inde-
pendentemente se o hóspede está passeando ou viajando 
a trabalho. 

De acordo com os dados do Booking.com, ter wi-fi gratuito 
é importante para 80% dos viajantes brasileiros. Porém, é 

Uma das realidades comuns 
a quem vende imóveis em 
áreas pertencentes à União, 
principalmente quem mora 
perto do litoral, está prestes 
a acabar. Neste mês, está 
previsto o fim das taxas de 
laudêmio e de foro para quem 
se interessar em adquirir o do-
mínio total das propriedades. 
O anúncio foi feito no início 
de junho pelo presidente 
Jair Bolsonaro. Nas próximas 
semanas, o Ministério da Eco-
nomia, lançará as propostas 
para a compra do domínio 
total dos terrenos.

A ação começará pelos 
bairros de Copacabana e do 
Leme, no Rio de Janeiro. Se-
gundo a SPU, o programa será 
gradualmente expandido, até 
beneficiar cerca de 600 mil 
imóveis em todo o país até o 
fim de 2022. De acordo com 

Pesquisa realizada pela 
Sovos aponta que o 
setor logístico vem 

trilhando um caminho de 
ascensão, adaptabilidade e 
transformação digital acele-
rada - em especial durante a 
pandemia – no Brasil, crian-
do rotas essenciais não só 
para dar vazão às novas de-
mandas do mercado, como 
para suprir as necessidades 
do novo perfil de consumi-
dor: o digital.

O aumento expressivo do 
e-commerce no país – que 
cresceu 73,88% em 2020 
segundo dados do índice 
MCC-ENET– e o impul-
sionamento estratégico da 
cadeia de suprimentos, que 
se mostrou primordial, por 
exemplo, para o abasteci-
mento de vacinas e insumos 
hospitalares, impulsionou a 
necessidade de renovação 
do setor. E isso mediante 
desafios como isolamento 
social, retração da atividade 
econômica, queda do PIB, 
problemas de infraestrutura 
e, claro, um complexo cená-
rio fiscal. 
	 •	Carga pesada - Para se 

ter uma ideia do peso fis-
cal incidente sobre o seg-
mento logístico no Brasil, 
os impostos consomem 
20% da receita bruta 
das empresas de trans-
portes rodoviários de 

A complexidade da legislação fiscal se apresenta como outro foco 
de atenção para as empresas do setor.

Os benefícios da digitalização 
fiscal para a Logística 4.0

desafios enfrentados pelo 
segmento, incluindo a ne-
cessidade de se reinventar. 
Como se não bastasse a 
alta carga tributária apli-
cada sobre toda a cadeia 
produtiva, a complexidade 
da legislação fiscal do país 
também se apresenta como 
outro foco de atenção para 
as empresas do setor se 
manterem em conformi-
dade fiscal. 

Soluções tecnológicas, 
como a digitalização dos 
impostos, surgem como 
alternativa para mitigar 
possíveis problemas com o 
Fisco, bem como economi-
zar tempo e dinheiro nos 
processos fiscais”, comenta 
Paulo Zirnberger de Castro, 
country manager da Sovos 
Brasil. 

De acordo com o executi-
vo, a tendência é que a migra-
ção para o digital continue 
no cenário pós-pandêmico, 
com maior investimento em 
um planejamento tributário 
que reúna inteligência fiscal 
e tecnologia de ponta para 
automatizar processos, tais 
quais o cálculo e determina-
ção de impostos, geração de 
obrigações fiscais e acom-
panhamento em tempo real 
das mudanças na legislação 
tributária. - Fonte e mais 
informações: (https://sovos.
com.br). 

“O crescimento exponencial do setor logístico durante a pandemia evidenciou também os desafios 
enfrentados pelo segmento, incluindo a necessidade de se reinventar..."
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carga – que respondem 
por mais de 60% desse 
mercado no país. Dados 
do Instituto de Logística 
e Supply Chain indicam 
que o custo logístico no 
Brasil representa cerca 
de 12,3% do PIB na-
cional e cerca de 7,6% 
da receita líquida das 
empresas, considerando 
transporte, estoque e 
armazenagem. 

  Já entre os tributos que 
mais incidem sobre as 
empresas de transpor-
te, os três principais 
são: ICMS, contribuições 
previdenciárias e PIS/
Confins incidentes so-
bre a receita bruta dos 
negócios, de acordo com 
a Confederação Nacional 
dos Transportes.

	 •	Rotas alternativas - 
Considerando que as 
empresas brasileiras 
gastam, em geral, mais 
de duas mil horas anuais 
com questões tributá-
rias, quase três meses 
de força de trabalho são 
gastos com um processo 
que pode ser automati-
zado. Segundo a Sovos, a 
digitalização de impostos 
é capaz de gerar uma 
economia de até 5% na 
carga de tributos e de 
compliance fiscal das 
empresas, atualmente 
em torno de 34% no 
Brasil.

“O crescimento expo-
nencial do setor logísti-
co durante a pandemia 
evidenciou também os 

Hotéis se preparam 
para a retomada do turismo

imprescindível que ela seja rápida e que funcione em todo 
o estabelecimento e não apenas nas áreas comuns. E para 
que os hotéis estejam preparados, a Zyxel, multinacional 
taiwanesa especializada em soluções de conectividade 
e redes corporativas, possui uma linha de access points 
empresariais que atendem muitos usuários conectados ao 
mesmo tempo e sem perder qualidade de acesso, além de 
serem de fácil gerenciamento/configuração.

“Hoje em dia não basta mais ter uma boa localização, 
oferecer quartos confortáveis, opções de lazer e café da 
manhã saboroso. Ter uma rede de wi-fi potente é um item 
obrigatório e a Zyxel possui diversos equipamentos para 
esse tipo de estabelecimento e revendedores preparados 
para oferecerem as melhores opções para cada caso”, co-
menta Arnaldo Mapelli, gerente comercial da Zyxel Brasil. 
- Fonte e mais informações, acesse (www.zyxel.com.br).

Pesquisa revela que 81% dos turistas brasileiros desejam viajar 
dentro do país.
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O fim da taxa de laudêmio cobrada de imóveis em terrenos da União
o órgão, a transferência dos 
terrenos para os proprietá-
rios privados injetará até R$ 
110 bilhões em direitos de 
propriedade na economia, 
com a mudança no regime de 
contabilização dos imóveis.

Pelos contratos de foro, o 
ocupante detém 83% do imó-
vel. Com a remição, poderá 
adquirir os 17% restantes, 
com desconto de 25% para 
quem fizer o pagamento à 
vista. No caso das terras de 
Marinha, essas cobranças se 
baseiam em uma lei de 1831. 
Na ocasião, o Império definiu 
que as Terras de Marinha 
correspondem a uma faixa 
de 33 metros a partir da pre-
amar (nível máximo da maré 
alta). Os terrenos podem ser 
ocupados, mas pertencem 
parcialmente ao governo para 
garantir a defesa nacional 

valor do imóvel. A cobrança 
é feita apenas uma vez e não 
incide em caso de doação ou 
de transmissão por herança. 

O laudêmio não anula a 
cobrança de Imposto sobre 
Transmissão de Bens Imóveis 
(ITBI), que também deve 
ser quitado antes do registro 
da escritura do imóvel. Paga 
todos os anos, a taxa do foro 
incide sobre terrenos cujos 
titulares se encontravam nas 
terras antes da demarcação 
e equivale a 0,6% do valor 
atualizado do imóvel.

Existe outra modalidade 
de moradia em terrenos da 
União. Nos contratos de ocu-
pação, o morador não tem ne-
nhum domínio sobre o imóvel, 
com a União detendo 100% da 
posse. Apenas paga uma taxa 
anual de 2%, para contratos 
até 30 de setembro de 1988, 

ou de 5%, para contratos após 
essa data.

A diferença principal entre 
os contratos de foro e de 
ocupação está no momento 
da demarcação. Nos contra-
tos de foro, os titulares se 
encontravam nas terras antes 
da União demarcar o terreno 
como dela. Nos contratos 
de ocupação, a área estava 
desocupada quando foi con-
siderada da União, com a SPU 
cedendo o uso do terreno 
mediante contrato. No caso 
da ocupação, a SPU também 
permitirá aos usuários mani-
festar o interesse pela compra 
do terreno. O sistema de 
Proposta de Manifestação de 
Aquisição (PMA) deverá ficar 
pronto em outubro, segundo 
o Ministério da Economia, e 
poderá beneficiar até 300 mil 
imóveis nessa situação (ABr).

A ação começará pelos bairros de Copacabana e do Leme, 
no Rio de Janeiro.
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e o livre acesso ao mar pela 
população.

No entanto, a cobrança 
muitas vezes foi feita em 
terrenos a até 80 metros da 
linha da maré alta, afetando 
bairros inteiros de cidades 
litorâneas. Atualmente, cerca 
de 300 mil imóveis em todo 

o país estão sob o regime de 
foro. Ao fazer a remição, o 
proprietário ficará livre das 
taxas de laudêmio, de ocu-
pação e do foro anual. No 
entanto, o que são essas ta-
xas? Cobrada na venda de um 
imóvel em terreno da União, 
o laudêmio equivale a 5% do 


