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Desde 2017, quando, segundo a CNI (Confederação Nacional da 
Indústria), a falta de segurança custou R$ 365 bilhões ao país, algo em 
torno de 5,5% do PIB, o Brasil passou por uma mudança de governo 
e o mundo foi assolado por uma pandemia e uma guerra.   

A importância da gestão de custos na 
Segurança Empresarial

De acordo com dados da PwC, as Pequenas e Médias Empresas 
são responsáveis por 30% do PIB brasileiro.   

Confira seis etapas básicas de segurança 
de TI para PMEs

Ter crédito é algo importante para quem precisa que bancos, lojas 
e empresas emprestem dinheiro quando for preciso.   

Dicas importantes de como aumentar a 
pontuação de crédito do CPF
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News@TI

Evento do Fórum Brasileiro de  
Internet das Coisas

@No dia 10, o FBIoT promoverá o webinário “Inteligência 
Artificial no Brasil: Iniciativas e Avanços”. O evento é 

gratuito e acontecerá entre 14h30 às 16h30. Mais informações 
e inscrições em https://www.sympla.com.br/inteligencia-artifi-
cial-no-brasil-iniciativas-e-avancos__1566409. Será uma ótima 
oportunidade para conhecimento do que vem sendo feito na 
área de IoT em nosso país, além da possibilidade de networking.    
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Ao longo dos anos, diversas 
técnicas vêm sendo empregadas 
nas indústrias para melhorar a 
rotina de trabalho e auxiliar na 
automatização e prevenção de 
danos nas fábricas. 

O setor de manutenção inserido nas 
indústrias é visto como estratégico, 

já que com ele é possível otimizar recur-
sos, reduzir custos e melhorar as rotinas 
no chão de fábrica.

Entre as soluções, existe a manuten-
ção corretiva, preventiva, a preditiva e 
a prescritiva. Atualmente, a corretiva é 
a que mais gera gastos as indústrias e 
só é possível de se ter uma manutenção 
preditiva eficiente se for antecedida por 
uma preventiva bem realizada.

A Tractian, empresa que oferece um 
dos mais modernos sistemas de monitora-
mento industrial do mercado, já antecipou 
mais de 3000 falhas, sendo as mais comuns 
detectadas: desbalanceamento (53%), 
desalinhamento (23%), folga mecânica 
(21%) e cavitação (5%) das máquinas. 
As indústrias que adotam a análise diag-
nóstica, aliando manutenção preditiva 
e prescritiva, por exemplo, conseguem 
otimizar recursos, tempo e aumentar a 
produtividade no seu dia a dia. 

“É como se a rotina de manutenção 
fosse uma espécie de triagem médica. 
A doença (neste caso, a falha potencial 
de um ativo) é determinada de acordo 
com seu nível de criticidade. A partir daí, 
avalia-se a necessidade ou não de ‘con-
sulta’, ou seja, do deslocamento de um 
especialista até o local para inspecionar 
o ativo de perto”, explica Igor Marinelli, 
co-CEO e fundador da Tractian.

De acordo com pesquisa feita pela 

Como a indústria pode diminuir gastos  
e prevenir falhas
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 Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), até 2016, 63% das empresas 
utilizavam novas tecnologias digitais em 
suas rotinas, e apenas 48% pretendiam 
adotar as inovações tecnológicas. Em 2018 
houve um aumento, o número passou de 
63% para 73%, devido ao interesse das 
empresas pela Indústria 4.0. 

O avanço tecnológico permite o uso 
de sensores IoT (Internet das Coisas) 
aliados a uma plataforma que recebe, 
classifica e analisa estes dados por meio 
de inteligência artificial e machine learning, 
resulte em um sistema integrado e asser-
tivo que consegue determinar a tomada 
de decisões, não apenas indicando os 
possíveis problemas que um ativo pode 
apresentar, como também indicando o 
tipo de manutenção mais adequado a ser 
feito para evitar aquela falha. 

“Dessa forma, todos os ativos monito-
rados são avaliados em tempo real e de 
forma automática, sem que seja preciso 
contratar uma empresa terceirizada ou 
qualificar profissionais para performar 
atividades preditivas definidas aleatoria-
mente e em períodos muito espaçados”, 
comenta Marinelli. 

É importante pontuar que até 2018 
apenas 21% das empresas utilizavam 
tecnologias de coleta, processamento e 
análise de grandes quantidades de da-
dos (big data), e somente 9% adotaram 
tecnologias de sistemas inteligentes de 
gestão, como a Inteligência Artificial. 

“Com isso, vemos que pelo menos 
sete em cada dez grandes indústrias 
pretendem ou utilizam tecnologias digi-
tais em sua rotina, o que mostra avanço 
e uma maior preocupação dos setores 
industrial e empresarial”, pontua o co-
-CEO. O sistema preditivo, que une os 
sensores IoT ao software de gestão da 
manutenção TracOS™,  traz todas as 
funcionalidades que aliam manutenção 
preditiva e prescritiva, além do monito-
ramento online e gestão automatizada 
das ordens de serviço. 

”Com ele, é possível verificar métricas, 
gerar relatórios e ordens de serviço, au-
tomatizar preventivas e organizar todo 
o processo das rotinas da manutenção 
industrial”, explica Marinelli. Além disso, 
a própria inteligência artificial da plata-
forma faz a prescrição, ou seja, indica as 
possíveis causas da falha no ativo e quais 
ações devem ser tomadas para resolvê-la. 

Isso poupa tempo e esforço da equipe 
de manutenção, que não precisa analisar 
manualmente o problema e testar dife-
rentes inspeções para apenas depois des-
cobrir o que de fato aconteceu no ativo.

 
"A manutenção prescritiva é um nível 

acima da preditiva, mas uma completa 
a outra. Essa combinação reduz custos 
e aumenta a disponibilidade dos equi-
pamentos.   principal objetivo é sempre 
democratizar o acesso dessas ferramen-
tas para pequenas e médias empresas", 
finaliza o co-CEO.

Fonte e mais informações: (https://tractian.com/).

Ônibus livres de emissões de CO2 até 2030
A Daimler Buses planeja oferecer veículos neutros em CO2, 

movidos a bateria e a hidrogênio, para todos os seus segmentos 
de atuação, até 2030, com foco inicial nos principais mercados 
da Europa e América Latina. Além de ampliar o portfólio de 
veículos neutros em CO2, a Daimler Buses também está expan-
dindo sua oferta de serviços a fim de viabilizar a construção de 
uma infraestrutura elétrica completa nas instalações dos clien-
tes. O anúncio foi feito por Till Oberwörder, Chefe da Daimler 
Buses, em um evento realizado pelo Grupo, em sua unidade 
de Mannheim, na Alemanha. Rumo à eletrificação mundial 
do transporte de passageiros, a empresa tem concentrado os 
seus esforços em tecnologias de bateria elétrica e à base de 
hidrogênio a fim de oferecer soluções personalizadas, com zero 
emissões, para as necessidades de seus clientes.    Leia a 
coluna completa na página 5

Negócios em Pauta Foto: mbdobrasil

QuAL é A 
MELhOR 

ESTRATégIA DE 
PREçOS PARA 

CADA TIPO DE 
E-COMMERCE? 
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PRECIFICAçãO

15 milhões de mortes
A pandemia da Covid-19 matou 

cerca de 14,9 milhões de pessoas 
entre 2020 e 2021, indicam novas 
estimativas divulgadas pela OMS. Os 
dados são três vezes maiores do que as 
informações atuais. Segundo a OMS o 
balanço completo de vítimas associado 
direta ou indiretamente à pandemia da 
Covid-19 entre 1º de janeiro de 2020 e 
31 de dezembro de 2021 foi de cerca 
de 14,9 milhões, com uma margem de 
13,3 milhões a 16,6 milhões (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/qual-e-a-melhor-estrategia-de-precos-para-cada-tipo-de-e-commerce/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-06-05-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-06-05-2021-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/a-hora-e-a-vez-da-polonia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-importancia-da-gestao-de-custos-na-seguranca-empresarial/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/confira-6-etapas-basicas-de-seguranca-de-ti-para-pmes/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/dicas-importantes-de-como-aumentar-a-pontuacao-de-credito-do-cpf/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-consumidor-em-transformacao-acelerada-num-mundo-em-rapida-mudanca/

