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Manufatura hiper

Como a fabricação baseada em nuvem
melhora a qualidade na produção
Por Francis Ritch, gerente global de usinagem digital da Sandvik Coromant, Suécia
Editado e traduzido por Vera Natale, editora OMU

N

a edição anterior da OMU, publicamos um artigo sobre a importân-

cia que o Big Data vem ganhando em diversos setores da indústria.

Frisamos também que, por mais importante que seja estar atento a

essa tendência de coletar dados, de nada adianta se não soubermos analisar
esses dados e usá-los para repensar estratégias, processos e atitudes que podem

certamente fazer a diferença nesse mundo globalizado e em estado “hiper conectado”. Mundo que materializa a cada instante cenas antes pinceladas só nos
livros ou filmes de ficção científica.

Dando sequência à Era 4.0, nessa edição vamos falar um pouco de elementos

que a priori podem ser considerados coadjuvantes, mas que não são menos importantes. Devem receber igual atenção para a adoção de estratégias eficientes

e bem alinhadas com as tendências da manufatura inteligente que se funda na
conectividade. Estamos falando das soluções de fabricação baseadas em nuvem.
Convido, assim, nossos leitores a começar a ligar os pontos para descobrir

um pouco mais sobre a imagem que está se formando no horizonte de todos.

Para muitos, hoje ela pode ser nada mais que um tênue contorno, mas pode

acreditar que ela formará cenários de contornos cada vez mais definidos. E de
repente, você se perceberá não mero espectador, mas sim parte atuante dessa
transformação digital, se é que já não está vivendo e participando de uma cena
antes chamada de futurística e agora uma realidade mais do que tangível.
Vera Natale, editora
Durante muitos anos, apesar

No entanto, embora muito tenha

resultado final é que os níveis de

ambientes de trabalho em cons-

garantir a qualidade dos compo-

manufatura ainda permanecem

das recessões econômicas e dos
tante mudança, o setor da manufatura continuou sendo um

dos principais provedores de
empregos e um expressivo gera-

dor de receita em todo o mundo.
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sido feito ao longo dos anos para

nentes fabricados e aumentar a

eficiência ao longo do processo de
produção, ainda existem grandes
fontes de desperdício que não fo-

ram tratadas de maneira efetiva. O

despesas operacionais na área da
elevados. A Sandvik Coromant

acredita que há oportunidades

significativas para transformar

esse cenário por meio de soluções
digitais baseadas em nuvem.

novembro/dezembro.2017/118

conectada

Fotos Sandvik Coromant Suécia

É inegável que informação,

abrangente possível, o que signifi-

A manufatura em nuvem

nham um papel vital desde o pla-

e, como consequência, otimização

precisas e instantâneas

ponto que as despesas possam ser

produção, o que

conhecimento e dados desempenejamento de processos, passando
pela usinagem até a avaliação da

qualidade das peças. O pulo do
gato, porém, é gerenciar esses ele-

mentos da forma mais precisa e
novembro/dezembro.2017/118

ca acesso e controle remoto a eles

do processo de fabricação a tal
significativamente reduzidas.

O gerenciamento de dados

também

possibilita

gera informações
de cada planta de
permite uma otimização
contínua do processo

analisar
o mundo da usinagem
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grandes volumes de diferentes

nenhuma

programação/inter-

para transferência de conheci-

rapidez e fornecer feedback preci-

o grau de eficiência da operação

informação correta no momento

tipos de informação com muita

so sobre as características do processo de usinagem, permitindo

venção do operador, o que eleva
ou processo.

aos fabricantes melhorar a preci-

Desafios ainda existem

ponente que será produzido, por

ria da indústria, porém, é outra.

uma forma geral, incluindo erros

desperdícios na indústria me-

são e a qualidade de cada comexemplo. Além disso, falhas de

de processo, podem ser elimina-

dos de uma vez por todas. Isso

significa que, uma vez que os

fatores geradores de problemas
são identificados e removidos

do processo de fabricação, eles
não ocorrem mais. Na verdade,

o objetivo final é criar sistemas

que possam constantemente se
“auto-otimizar”, com pouca ou

A realidade da grande maio-

Uma das principais fontes de
talmecânica é a falta de coleta e

ção inferiores a 50%, e somente
cerca de 33% da energia que flui

através de máquinas-ferramenta
na fábrica é usada na fabricação
efetiva das peças. Finalmente,

mento de processos sofre as con-

sequências desse cenário. Isso
inclui falta de uma sistemática
de entrega contínua de dados
do processo e falta de dados de
feedback para um planejamento

mais efetivo e que possa ter um
impacto direto na qualidade e

eficiência de todo o processo de
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cesso de fabricação, onde quer
que estejam localizadas.

ência e maximizar a produtivida-

É nítido que, hoje, o planeja-

baseado em nuvem

tre equipes envolvidas no pro-

ais podem ter níveis de utiliza-

Além disso, máquinas individu-

e melhorias.

gerenciamento de dados

como o nível de colaboração en-

conhecimento e informações são a

utilizada para permitir previsões

(TIC), combinada com o

tadamente insatisfatório, assim

zação do processo de produção.

operação, o que impede a otimi-

ainda muito menos é analisada e

informação & comunicação

tilhamento de conhecimento no-

Mudança de TI para TIC

processo disponível é gravada e

espaço para a tecnologia da

certo. O resultado é um compar-

análise de dados qualificados da

apenas uma fração dos dados do

Francis Ritch: A Era 4.0 abre

mento, o que dificulta o acesso à

fabricação. Ter garantia de qua-

lidade de dados, informações e

conhecimento é, sem dúvida,

Se o gerenciamento de dados,

resposta para minimizar a inefici-

de durante o processo de fabrica-

ção, é evidente que a tecnologia da
informação (TI) já não é suficiente

e deve haver um movimento consciente para a adoção de outras

tecnologias, como a tecnologia da

informação & comunicação (TIC),

combinada com o gerenciamento

de dados baseado em nuvem. Esse
nível de transformação digital —

que realmente oferece a promessa

de coleta e compartilhamento inteligente de dados — é a garantia

para que a fabricação “mais inteligente” se torne uma realidade. Re-

configurar a cadeia de valor dessa
forma para que a baixa utilização

da máquina seja algo do passado,

é uma das principais funções de
uma abordagem centrada em rede

e apoiada por uma solução baseada em nuvem (TIC).

Para que a fábrica inteligente

um grande desafio, mas não

se torne verdadeiramente opera-

falta de um modelo mais eficaz

bilidade de recursos não seja com-

o único. Há uma preocupante

cional, é essencial que a disponi-

novembro/dezembro.2017/118

As tecnologias APIs (Interfaces de Programação de Aplicativos) abertas possibilitam
que diferentes máquinas e sistemas interajam uns com os outros

prometida de nenhuma maneira.

acontece na proporção que deve-

planejamento de recursos empre-

por meio de uma entidade base-

Para isso, os sistemas existentes de
sariais (ERP – Enterprise Resource
Planning), sistemas de gerenciamento do ciclo de vida do produto

(PLM – Product Life Cycle Management), os sistemas de execução

da produção e outros tipos de

sistemas de negócios operacionais
devem ser totalmente integrados
com todas as máquinas e todas

as pessoas dentro da fábrica e de

fora, se necessário. No momento,
esse nível de integração total não
novembro/dezembro.2017/118

APIs abertas e

ria. Mas, com dados gerenciados

sensores incorporados

ada em nuvem, finalmente será

tra acima da fábrica inteligente,

de ponta a ponta, com garantia de

tantes para fornecer o melhor

possível criar verdadeiras soluções

precisão, consistência e conecti-

vidade. De seres humanos para

seres humanos, humanos para
máquinas e máquinas para má-

quinas. Em suma, as soluções de
conectividade digital permitirão

que as empresas melhorem todos

os aspectos dos seus processos de
produção, de ponta a ponta.

Além da nuvem que se encon-

há dois elementos muito impor-

controle e obter feedback referente

à qualidade do processo. São as
tecnologias chamadas APIs (Ap-

plication Programming Interfaces

– Interfaces de Programação de
Aplicativos) abertas que possibi-

litam que diferentes máquinas e

sistemas possam se comunicar e
interagir perfeitamente uns com
o mundo da usinagem
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os outros. Junto a essas APIs, há

so e a análise de dados por parte

a usinagem e avaliação de qua-

tras unidades de coleta de dados

produção. Isso facilita o monito-

Ao integrar os dados da pré e da

ainda sensores sofisticados e ouque precisam ser incorporadas
em todos os estágios da opera-

ção, ou seja, ao longo da jornada
de fabricação que cada compo-

nente tem que passar. Somente

dos interessados no processo de
ramento e o diagnóstico do de-

sempenho, aumentando continuamente a qualidade de todos os
produtos que a fábrica produz.

Esse ciclo contínuo de dados

com essas ferramentas essenciais

do processo de fabricação abran-

cação baseado em nuvem pode

dos projetos CAD, planejamento

no local, um ambiente de fabriefetivamente garantir o rastrea-

mento e o gerenciamento otimizado de ativos, bem como o aces-

ge, no caso da usinagem, a etapa
de processos e fabricação CAM
na fase de pré-usinagem, monitoramento de processo durante

lidade na fase da pós-usinagem.
pós-usinagem — orientados pelo

feedback e controle do processo
— o resultado final deve ser otimização máxima no geral e em

todas as etapas da produção. Por

meio do feedback e da análise contínua do processo vem o aprendi-

zado; maior eficiência e, por fim,
menor despesa.
ICT integrado
Só com a implementação do

ICT (Information and Communication Technology – Tecnologia da

Informação e Comunicação) inte-

grado do início ao fim da produção, é que os fabricantes podem

obter uma cadeia de valor colaborativa, ativamente conectada
em rede e em cada passo da jornada de fabricação. Em termos

de logística de ativos, materiais
e produtos, os fatores específicos que envolvem esse objetivo

são rastreamento, gerenciamento e controle autônomo. Além

disso, as configurações de fabricação do futuro precisam forne-

cer soluções personalizadas de
produtos e processos que sejam
igualmente eficientes, indepen-

dentemente das variações de material e adaptações da máquinaferramenta necessárias.

Outros fatores que influen-

ciam positivamente a adoção
de ambientes de fabricação inA integração de dados de pré e pós-usinagem resulta em
máxima otimização e em todas as etapas da produção
8
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tegrados e baseados em nuvem
abrangem modelagem virtual,
novembro/dezembro.2017/118

diagnósticos

preditivos,

con-

o desgaste de uma ferramenta

Conclusão

feedback e ajuste, diagnósticos,

vik Coromant desenvolveu uma

todo o mundo está evoluindo em

nação de várias fontes de dados

movimenta na direção certa. Os

trole de qualidade autônomo,
suporte remoto e aprendizagem

efetiva de processos. Os benefícios e o efeito geral dessa abordagem totalmente integrada e

de como a fabricação baseada
em nuvem pode melhorar a qua-

lidade do processo têm sido bem
documentados.

Assim, enquanto o Big Data

pode ser coletado e compartilhado em várias linhas de produção, ou mesmo em várias
unidades fabris, é igualmente
importante a capacidade de “de-

talhar” e ter acesso a informa-

ções precisas instantaneamente

disponíveis em cada planta de

produção — como a eficiência de
uma única máquina, ou mesmo

individual. Por exemplo, a Sandplataforma que, com a combi-

e monitoramento do processo,
permite análises abrangentes,

melhorias contínuas e otimiza-

ção. Isso ajuda a evitar forças de
corte excessivas na ferramenta,

falhas no rolamento do fuso de-

vido a cargas excessivas, quebra
de ferramentas. Também auxilia
a controlar erros dimensionais

e do perfil da peça por meio da

deflexão estática da ferramenta,

A indústria da manufatura em

sua abordagem e certamente se

desafios são tão inevitáveis quan-

to possíveis de serem enfrentados
no caminho rumo à fabricação

baseada em nuvem. Sem dúvida,
os ganhos são um maior grau de
eficiência e efetividade, fruto da

disciplina de abraçar de vez o

monitoramento, a análise e o feed-

back dos processos, por meio dos
recursos digitais disponíveis.

O resultado final do geren-

a aumentar sua vida útil em vir-

ciamento mais eficaz de infor-

mento superficial uniforme e a

em todo o planejamento do pro-

tude da obtenção de um acaba-

construir, continuamente, o conhecimento necessário para uma
maior otimização.

A Internet Industrial das Coisas

mações, conhecimentos e dados,
cesso, usinagem e avaliação de

qualidade das peças, gera um
processo de fabricação otimizado
e que reduz as despesas opera-

cionais. Além disso, os clientes

se beneficiam com a entrega de

A “Internet Industrial das Coisas” ou IIoT (Industrial Internet

produtos que eles sabem que são

mente, esse conceito abrange três áreas-chave que são essenciais

eficiência de qualidade mundial.

tegradas — a computação de dispositivos, a computação da fá-

cada vez mais valiosa em uma

A computação de dispositivos incorpora o processamento dos

tre elas, as do setor aeroespacial,

de fábrica, rede local, atualização e configuração remota, análise

qualidade, confiabilidade, rastre-

putação da fábrica, por sua vez, inclui processamento dos sinais

ga são requisitos inegociáveis.

análises de semi-hot data e interface com a nuvem. Finalmente,

conectar processos de usinagem

nuvem, monitoramento da fábrica, conectividade, segurança, e

maneira nunca vista. Os limites

of Things) é a Internet das Coisas aplicada à indústria. Essencial-

fabricados com uma precisão e

em qualquer fábrica inteligente do futuro e que devem estar in-

E essa garantia está se tornando

brica e a computação em nuvem.

ampla gama de indústrias, en-

sinais digitais, interfaces de comunicação, conectividade do chão

extremamente exigente, em que

de hot data e interface com ferramentas e/ou máquinas. A com-

abilidade e velocidade de entre-

digitais, atualização e configuração remota, e também abrange

A digitalização via IIoT pode

a computação em nuvem engloba a integração da nuvem para

virtuais em tempo real de uma

análise na pré e pós-usinagem.

entre as arenas real e virtual fi-

novembro/dezembro.2017/118

cam cada vez menores.

o mundo da usinagem
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Rampa helicoidal
Técnicas específicas asseguram maior produtividade
e precisão ao processo
*Por Francisco Cavichiolli | Ilustrações: Sandvik Coromant (Suécia)

E

xecutar corretamente cada

Rampa helicoidal interna

nagem

fundamental

lação helicoidal interna, o fresa-

E quanto mais se dominar essas

na é um método que demanda,

passo das técnicas de usié

para atingir as metas desejadas.

operações, melhores serão os resultados.

Quando

precisamos

abrir um furo, a primeira coisa

que pensamos é o uso de uma
broca e, sem dúvida, a furação é
o método mais prático e rápido
para isso. Porém, não o mais fle-

xível e nem sempre o mais eco-

nômico. Na indústria de fabri-

Também chamado de interpo-

mento em rampa helicoidal inter-

pelo menos, o uso de máquinas
3-eixos, pois a programação é feita

com os movimentos simultâneos

dos eixos X, Y e Z, onde X e Y des-

crevem o movimento circular, juntamente com um avanço no eixo Z.

de ou um bolsão. É um método

com formatos não tradicionais

para uma broca, mas que o fre-

que geralmente são muito gran-

des para uma broca, seja em diâmetro ou profundidade e, também, quando o formato final não
é cilíndrico.
10
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P: Passo

mandrilamento.

Comparado à rampa linear,

corte muito mais suave devido

abertura de cavidades ou bolsões

Dm: Diâmetro do furo

furos em relação à furação e ao

A usinagem ou fresamento

uma técnica desenvolvida para

fresas a 90°

alternativo para a usinagem de

abordada no artigo anterior, a

em rampa helicoidal interna é

da ferramenta = D3 para

aplicado para abrir uma cavida-

samento pode desempenhar com
facilidade.

Dc: Diâmetro de corte

O fresamento em rampa heli-

situações inusitadas que demanfuros de dimensões variadas e

corte da ferramenta

sendo o passo da interpolação.

coidal interna é frequentemente

dam flexibilidade para produzir

D3: Diâmetro máximo de

Esse avanço em Z é definido como

cação de moldes e matrizes, nos

deparamos constantemente com

Definições

rampa helicoidal interna tem um
ao corte radial reduzido e melhor

formação dos cavacos, enquanto
a rampa linear é uma operação
de rasgo em cheio.

O processo pode ser utilizado

tanto para usinagem interna, na

abertura de furos a partir de uma

superfície sólida, ou ainda para

Figura 1: Rampa
helicoidal interna
novembro/dezembro.2017/118

alargar um furo ou cavidade pré-

existente, como também externa

para gerar saliências ou usinar
contornos de peças.
Como aplicar
A interpolação helicoidal in-

1.

Escolha o diâmetro

2.

da ferramenta

a) Considerando-se a abertura

do que a máxima profundidade

pastilhas

e depende do diâmetro do furo,

sólida e com o uso de fresas com
intercambiáveis,

ou

seja, sem corte central, o diâme-

forem tomados problemas po-

pastilha execute o corte sobre a

erros e se alguns cuidados não

tro da fresa deve garantir que a

dem ocorrer.

linha de centro do furo.

ferramenta de acordo

com o furo a ser usinado;
2. O passo por rotação é

limitado pelas características da fresa;

3. Deve-se fazer o cálculo
de correção do avanço

O passo nunca pode ser maior

de um furo a partir de superfície

terna é um processo sensível a

1. Escolha o diâmetro da

Passo por rotação

de corte para o conceito da fresa

do diâmetro da fresa e do ângulo
para usinagem em rampa.

b) Fresas muito pequenas, em

relação ao diâmetro do furo, dei-

xarão o centro sem usinar, o que
poderá demandar uma operação

extra ou até mesmo causar acidentes para a fresa.

c) Fresas muito grandes, em

relação ao furo, também deixarão

um núcleo sem usinar e este colidirá com o topo da fresa, danificando a ferramenta após poucos

Figura 3: Passo

milímetros de penetração.

De posse dessas informações,

podemos definir o diâmetro da

fresa como sendo: Diâmetro má-

ximo da fresa (D3 ) = Diâmetro do
furo (Dm)/2

Figura 2: Seleção da fresa
novembro/dezembro.2017/118
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3.

Vfm = n X fz X Zc

Cálculo do avanço

Dvf = Dm — D3

O avanço deve ser sempre

calculado com base na espes-

Vf =

sura máxima de cavacos hex e

obedecendo às recomendações
de geometria e classe da pastilha
ramenta.

para a ferramenta

metros por minuto que estamos
acostumados a calcular, e que

de avanço (Vfm) e muitas máqui-

nas, quando realizam o processo
de interpolação helicoidal inter-

na, requerem a programação na
linha de centro da ferramenta.

Isso requer o cálculo de correção
do avanço, pois Vf (avanço na linha de centro) é menor que Vfm

(avanço periférico) na interpolação interna.
Desafios

Aqui também o maior desa-

fio dessa técnica de usinagem é
o escoamento de cavacos, principalmente em furos cegos e pro-

fundos. A seleção do diâmetro
de fresa compatível com o furo

a ser usinado e o cálculo correto do avanço também podem

ser considerados como desafios,
uma vez que muitos usuários

não se dão conta da importân-

cia desses fatores e eles são imprescindíveis para um resultado

produtivo e sem surpresas desagradáveis.
12
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X Vfm

Dvf: percurso programado

A taxa de avanço Vf em milí-

refere-se à velocidade periférica

Dm

Definições

indicadas pelo fornecedor da fer-

será programada na máquina,

Dvf

Figura 4: Cálculo de
correção do avanço

Nossas dicas
• Escolha a interpolação he-

licoidal interna para furos, geralmente, acima de 25 mm de

Vf: avanço quando se

programa o avanço central
Vfm: avanço periférico

quando se programa com
compensação de raio

n: rotação da ferramenta

diâmetro.

fz: avanço por dente

coidal interna em operações de

Zc: número de dentes

• Prefira a interpolação heli-

longos balanços e/ou sensíveis a

na fresa

vibrações.

• Para lotes pequenos ou va-

riáveis de peças e diâmetros a
serem usinados o fresamento
por interpolação torna-se mais

Conteúdo originalmente publicado
na Revista Ferramental, edição
número 70, e adaptado para a OMU
Renato Pizzutto

econômico que a furação, que

demanda brocas dedicadas para
cada furo.

• Em passes de acabamento,

onde as exigências de forma podem ser grandes, rotacione a peça

ao invés de movimentar a fresa,
isso garantirá melhor circularidade e concentricidade do furo.

• Use ar comprimido como

meio refrigerante para expulsar

os cavacos, principalmente em
furos cegos.

*Francisco Cavichiolli é especialista em
fresamento, fresamento de engrenagens
e sistemas de fixação da Sandvik
Coromant do Brasil
novembro/dezembro.2017/118
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Nem só de tecnologia
vive a Era 4.0
Importantes players do setor refletem sobre os
significados por trás dos avanços da indústria mundial
Por Vera Natale, Editora OMU

T

emos

visto

inúmeros

grupo de 65 pessoas de diversos

cussão sobre a digitaliza-

à tona discussões importantes

eventos e fóruns de dis-

ção da indústria, o que mostra
a grande relevância do tema,

especialmente porque já estamos vivendo e sentindo na pele
a onda de mudanças no atual

mundo da manufatura. O “Digital Transformation para a indústria”, promovido recentemente

pela Dassault Systèmes, multi-

nacional francesa líder mundial
na criação de softwares de dese-

nho em 3D, prototipagem em
3D e soluções para PLM (Product

Lifecycle Management), foi um

deles e cativou a atenção pelas
reflexões que nos propôs.

O evento reuniu, no Hotel

Unique em São Paulo, um seleto

segmentos da indústria e trouxe

netti sobre “As perspectivas da

sobre a influência da transforma-

em 2018” antecipou a principal

ção digital na competitividade,
os desafios e as oportunidades,

bem como as soluções já praticadas não apenas pela empresa an-

fitriã, bem como pelos seus convidados e parceiros, em âmbito

global e local. Entre eles, Flavio
Lima, gerente geral LATAM de
sistemas automotivos e plataformas de engenharia da Renault,

Celso Placeres, diretor de ma-

nufatura da Volkswagen Brasil,
Anita Dedding, gerente divisional de tecnologia da Abimaq (Associação Brasileira da Indústria

de Máquinas e Equipamentos), e
o economista Eduardo Giannetti.

“Ainda somos um país fechado.
Precisamos vender mais para o mundo
e comprar mais do mundo”.
(Eduardo Gianetti, Economista)
14
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A palestra inaugural de Gian-

economia para o setor industrial
preocupação das palestras e ar-

gumentações seguintes – como

inserir a indústria brasileira no

contexto 4.0, que caminhos nosso empresariado deve seguir?

Depois de dez longos trimestres
em crise, já se pode afirmar que
o Brasil saiu da recessão. No en-

tanto, essa recuperação é lenta
e diferenciada entre os diversos

segmentos da indústria. O setor
de bens de capital por exemplo,
ainda exibe índices bem baixos

– com investimentos na casa de
16% do PIB.

Essa recuperação cíclica, se-

gundo o estudioso, é bem diferente de crescimento sustentável
com visão de longo prazo e que

ainda não se iniciou, pois requer, no mínimo, mudanças estruturais nas áreas da educação,

saúde, segurança, saneamento e
novembro/dezembro.2017/118

Fotos Mônica Zanon/Dassault Systèmes

O evento “Digital Transformation para a indústria”, promovido pela Dassault Systèmes, abordou os
desafios que o país deve enfrentar para entrar no futuro

infraestrutura; reforma tributá-

país fechado. Precisamos vender

industriais”, e de José Roberto

cidadania fiscal; e um novo posi-

mais do mundo”. O prognóstico

Transformation, “Um dia na vida

ria em prol do que ele chama de
cionamento do país frente às demandas de mercado global.

Na ótica de Giannetti, seguir o

caminho da inovação não é por si
só sustentável, pois a concorrência sempre estará à espreita para

criar soluções que superem as

mais para o mundo e comprar

final dele, desde que as lições de
casas sejam revistas e devidamente executadas, é de que o Brasil se
torne no futuro um país voltado a

exportar não apenas commodities,
mas serviços e tecnologia.

suas inovações recém-desenvol-

Conectar, interagir e repensar

tratégia da inovação à estratégia

Marie Durand, vice-presidente

o que pode nos fazer migrar de

“From Digital Transformation to Bu-

vidas. Precisamos mesclar a esde maior integração comercial,
país de renda média para o pa-

tamar de países desenvolvidos,
de alta renda. “Ainda somos um
novembro/dezembro.2017/118

As palestras seguintes de Jean

técnico da Dassault Systèmes,
siness Transformation: aumentando a competitividade por meio

da digitalização das operações

Egreja, responsável por Business

de uma indústria digital”, mos-

traram ao público teoria e exemplo prático da solução 3D Experience. A plataforma tem mais de

dez mil usuários em 56 países,

usada por empresas de grande
a pequeno porte, conecta toda a

cadeia de produção; promove a

colaboração entre times; fornece

dados reais do processo evitando
riscos, retrabalhos e problemas de
qualidade; e aumenta a tão desejada produtividade com garantia

de processos mais enxutos e mais
qualidade ao produto final.
o mundo da usinagem
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Flavio Lima expôs as soluções

nomos, hiper conectados, bem

do, às deliberações mundiais re-

sharing, por exemplo. E ainda vão

da Renault para atender, sobretu-

ferentes à redução das emissões

de CO2, bem como às necessidades das novas gerações de consumidores, os nativos digitais,

para os quais importa mais ter
um smartphone do que um carro.

Frisou igualmente o quanto essa
realidade afeta a “nova” indústria automotiva por assim dizer,
seja em seus processos produti-

vos, seja em sua forma de fazer
negócios — um desafio e tanto,

mas sem dúvida uma grande
oportunidade para novos negócios. “Hoje temos 1.7 bilhões
de usuários de smartphones, em

2020, teremos 6 bilhões, sendo

2/3 desse montante só nos países
emergentes”.

Essas demandas impactam

diretamente a indústria automo-

tiva que já tem em seu escopo,
e cada vez mais, a produção de

carros elétricos, híbridos e autô-

“Falamos que nossa
indústria é defasada
e conservadora,
mas ela precisa
ser desafiada. E
as empresas têm
mostrado interesse
em mudar esse
cenário”.
(Anita Dedding, da Abimaq)
16
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como a oferta de serviços de car
além — ultrapassam as fronteiras

da indústria, permeando toda

a cadeia de valor. Lima comentou da premente necessidade de

remodelar a infraestrutura das

cidades para oferta de estradas
preparadas para condução autô-

noma, pontos de carregamento e

respectivas regulamentações, novos modelos de distribuição de
energia elétrica etc.

Ficou claro aos participantes

que a palavra de ordem dessa

“A transformação
digital tem que
considerar a
interação de
tecnologia e
pessoas, a
complementação e
expansão de suas
tarefas com o apoio
da tecnologia”
(Jose Egreja, da Dassault)

transformação digital é Conecti-

de articulação junto ao Governo

de se criar uma nova mentalida-

interferido para a mudança das

vidade. Porém, há necessidade
de de negócios, em que o foco de

atenção não se centre apenas no
investimento e na implantação

das novas tecnologias digitais em
si, mas em todos os benefícios que

proporcionam como os almejados

e às universidades, também tem
grades curriculares de institui-

ções como SENAI, FEI e Institu-

to Mauá, por exemplo, com foco
nas novas aptidões que o mercado vai demandar.

Outra iniciativa da entidade,

maiores ganhos de produtividade

nessa direção de aprimorar as

Também se tornou imperativo

da indústria, é a idealização do

e maior eficiência operacional.

capacitar os profissionais, sejam
os novos ou os que já atuam na

indústria da manufatura, para fazer o melhor uso dessas novida-

des tecnológicas digitais. Ambas
as montadoras já atuam junto às

universidades do país em prol de

mudanças nas grades curricula-

res dos novos cursos técnicos, e
também na oferta de cursos de
extensão para atualização dos já
formados.

Anita Dedding pontuou que

a Abimaq, com sua habilidade

competências dos profissionais
projeto batizado MOVI (da pa-

lavra “movimento”), focado em
aproximar as startups para traba-

lhar em conjunto com as indústrias tradicionais. O propósito é

gerar benefícios de mão dupla:

para as indústrias ditas “tradicionais”, maior agilidade nessa
transformação digital; e para as
startups, por sua vez, a possibili-

dade de identificar novas necessidades e oportunidades, promo-

vendo suas soluções tecnológicas
e novos processos. “A ideia é que

novembro/dezembro.2017/118

as startups ocupem os gaps (la-

cunas) que essas empresas apresentam, acelerando o processo
de digitalização. (…) O papel da

Abimaq é cuidar dessa comuni-

“Nós precisamos desmistificar a Indústria
4.0. Ela não é só robô, não é só automação”
(Celso Placeres, da Volkswagen)

cação e interação para aproximar

mas é fundamental. Celso Pla-

até hoje. “Falamos que nossa in-

ras”, afirmou a gerente.

em sua colocação: “Nós preci-

ra, mas ela precisa ser desafiada.

os dois lados, diminuindo barrei-

Por onde começar?
Todos os participantes do

painel que encerrou o encontro
— Anita Dedding/Abimaq, Fla-

vio Lima/Renault Brasil, Celso
Placeres/Volkswagen Brasil com
mediação

de

Egreja/Dassault

ceres, da Volkswagen, foi feliz

samos desmistificar a Indústria

4.0. Ela não é só robô, não é só
automação. Você pode ganhar

a IoT (Internet of Things – Internet

de erros, em japonês]”.

Ou seja, em determinados

yoke, criado na década de 1960 pelo

tunidades de novos negócios/

mercados bem como desafios:
a capacitação sendo um deles,
o entendimento e a adequação

dessas tecnologias à realidade da
sua fábrica, independentemente

em defeitos lá na frente, ainda
pode ser surpreendentemente efi-

caz. Uma solução barata que minimiza desperdícios e retrabalhos e
gera, portanto, redução de custos.

A Abimaq, que representa cer-

tido de desmistificar o conceito

nologias conectadas, para ficar
alinhado às tendências 4.0 globais, sem antes rever o que de

fato é mais adequado para ala-

vancar a competitividade. Re-

visitar processos para analisar

o que é necessário, a capacida-

de do seu negócio, bem como
onde se pretende chegar e o que
se quer alcançar. Parece básico,
novembro/dezembro.2017/118

mos que racionalizar. Antigamente,

impede que erros se transformem

fatores não menos importantes.

adianta implementar novas tec-

das Coisas) como uma panaceia. Te-

Sistema Toyota de Produção e que

ca de 7.500 empresas, tem pro-

Melhor explicando, de nada

tão não é mergulhar de cabeça e ver

menta de gestão como o poka-

do porte, aliado à integração com
os demais pares da cadeia, outros

Flavio Lima, da Renault, tam-

exemplo, um poka-yoke [à prova

em postos manuais, fazendo por

gitalização da indústria, base da
volta. E traz, em igual peso, opor-

teresse em mudar esse cenário”.

bém sustenta que “a grande ques-

momentos, aplicar uma ferra-

Indústria 4.0, é um caminho sem

E as empresas têm mostrado in-

produtividade e competividade

Systèmes — foram praticamente

unânimes em afirmar que a di-

dústria é defasada e conservado-

posto diversas iniciativas no sen-

da Indústria 4.0. Anita Dedding
diz que a maior preocupação da
entidade é traduzir conceitos em

atividades práticas. As feiras são
uma ótima vitrine, nesse sentido — já apresentaram, em 2016 e

2017, uma célula de manufatura
avançada em que tiveram que
empreender o conceito de enge-

nharia compartilhada entre as
empresas que integraram o proje-

to e que repercute positivamente

Para Durant (acima) e Egreja,
ambos da Dassault Systèmes,
a digitalização da indústria é
um caminho sem volta
o mundo da usinagem
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um sensor colocado em uma má-

Celso Placeres, da Volkswa-

quina para medir vibrações, fazer

gen, ainda pondera: “As tecnolo-

custava 5 ou 6 mil dólares. Hoje, eu

baratas, mais velozes e mais efi-

análise e manutenção preventiva
posso colocar 5 mil sensores, cada
um custando 1 dólar, gerar uma

nuvem de dados e, a partir dessa
nuvem, ter insights para fazer uma
melhor manutenção”.

Porém, o executivo frisa que

precisamos

estar

integrados:

“Não adianta o grupo Renault

modernizar suas fábricas se os
fornecedores não estiverem jun-

tos; se as universidades não conseguirem preparar as pessoas;

se as cidades não estiverem pre-

paradas. Temos que pensar do
micro para o macro e ver o que é

mais adequado. Temos, sem dúvida, oportunidades. (…) O gran-

de problema é saber usar essas
tecnologias de forma racional”.
O pulo do gato
Nota-se que essa conscientiza-

ção do que realmente significa a
Indústria 4.0, fundada na digitali-

zação, e de como se inserir nesse

contexto na prática, considerando

a realidade de cada um no palco
da manufatura, ainda é o primei-

ro passo rumo à maior competividade e ao crescimento sustentável
que pode vir por tabela.

gias digitais ficam cada vez mais
cientes. Viraram commodities e os

robôs são só um exemplo. Vai sair
na frente quem conseguir usar es-

sas tecnologias na renovação na-

tural de seus processos seja qual
for o seu negócio. (…) Vai sair na

frente quem tiver a tecnologia e

o discernimento para usar essas
tecnologias de maneira smart,

buscando, passo a passo, a digitalização de seu processo”.

Jose Egreja, da Dassault, con-

corda com os pontos apresen-

tados, e lança uma provocação:
“Todos esses conceitos ‘Vale

do Silício’, próprios da Era 4.0

da indústria, são ótimos. Mas a
indústria brasileira ainda está

numa fase de experimentação,
descoberta — qual tecnologia ou

conceito será melhor para o meu

negócio; que mudança eu vou

implementar ou não — fazer a
reinvenção completa do negócio
ou uma mudança significativa de

um processo core. Investir alto e

em larga escala junto com uma
startup ou não?”. Eis a questão!

Para ele, outro aspecto ainda

pouco discutido diz respeito ao
entendimento do que essa nova

“A questão não é mergulhar de cabeça
e ver a IoT como uma panaceia.
O grande problema é saber usar essas
tecnologias de forma racional”
(Flávio Lima, da Renault)
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realidade nos propõe em seu
âmago — o repensar a menta-

lidade, as estratégias, adequá-

las ao seu processo, sem ferir o
core (a essência) do seu negócio e

obviamente considerando as pessoas no papel de protagonistas.

“A transformação digital tem

que levar em consideração a in-

teração da tecnologia com as pessoas, não só do ponto de vista

daquelas tarefas que podem ser

automatizadas, mas também em

complementação e expansão de
tarefas que podem ser realizadas

pelo ser humano com o apoio
dessa tecnologia. Onde ela pode

ajudar, melhorar, complementar
ou até mesmo criar mais oportu-

nidades aumentando a responsa-

bilidade e o escopo de trabalho
das pessoas nos seus postos de
trabalho”, finaliza.

As ricas discussões que o even-

to nos proporcionou nos levam a
crer que a tecnologia, os ecossiste-

mas conectados são o meio, não o

fim dessa revolução! E as pessoas
ainda ocuparão papel central, seja

nas discussões, seja no próprio

processo de mudança como agentes da transformação.

novembro/dezembro.2017/118

entrevista

Entenda a

Reforma
Trabalhista
Convidamos um expert
para elucidar as novas
regras e os impactos sobre
empresas e funcionários

Divulgação

Por Inês Pereira

U

m dos principais assuntos debatidos ao
longo do ano, e que gerou muita polê-

mica, a Reforma Trabalhista finalmen-

te entrará em vigor. São diversas e importan-

tes mudanças acarretadas pelo novo texto, em
substituição à antiga Consolidação das Leis do

Trabalho (CLT). Um divisor de águas, especial-

mente no que diz respeito às novas possibilidades de negociação. Fernando Peluso, especialista em direito do trabalho: Impactos na Gestão

das Empresas” e professor do curso de pósgraduação latu sensu em Direito Empresarial,

ambos do Insper, em São Paulo, fala sobre os
pontos mais importantes da reforma e de que

maneira o RH das empresas precisa se preparar

para atuar daqui para frente unindo a conduta correta junto aos funcionários e os interesses

empresariais. Acompanhe, a seguir, a entrevista
concedida à Revista OMU.
20
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Fernando Peluso, do Insper, aposta na reforma
como um divisor de águas para o país
novembro/dezembro.2017/118

OMU: Qual o impacto da reforma para o RH das

contrato individualmente. E, quanto mais se in-

PELUSO: A primeira coisa é que a reforma vai

de recursos humanos, que terá de acompanhar

de RH. Ela acaba com a homologação da rescisão

sarial, sem dúvida que este é um grande avanço.

da reforma, quando a pessoa rescinde o contra-

OMU: O que o setor de RH precisa fazer para se

prazo para pagar, depois é preciso fazer a homo-

reforma?

rintendência regional do trabalho e seguir todo

der a fundo as alterações e as possibilidades que

cumprir um prazo único para fazer o pagamento

empregados do ponto de vista empresarial. Será

empresas?

gerar uma desburocratização no departamento

do contrato de trabalho. Até a entrada em vigor

dividualiza, mais é preciso aprimorar a gestão
isso de perto. Entretanto, sob o aspecto empre-

to de trabalho, seja por qual motivo for, há um

preparar e absorver essas que vão chegar com a

logação da rescisão perante o sindicato e a supe-

PELUSO: O primeiro passo importante é enten-

um trâmite burocrático. Com a reforma, deve-se

a reforma traz para gerir melhor a relação com os

das verbas rescisórias e a entrega da documen-

importante buscar cursos e participar dos debates,

tação para que o empregado possa levantar o Seguro Desemprego e o Fundo

pois a lei não é absolutamente clara no sen-

tido de mostrar todas as possibilidades
existentes. O texto da lei é frio e ali

de Garantia. E, em linhas gerais,

cabe uma série de interpretações,

você passa a ter uma condição
diferente porque a reforma
está criando uma divisão entre empregados “comuns”

e “executivos”. A lei auto-

riza que empregados que

ganham mais de R$11.600,00

negociem diretamente com as

empresas as diversas condições.

A reforma leva a um novo
patamar a negociação com
trabalhadores e sindicatos.
Não existe exclusão de direitos,
e sim uma nova forma
de negociar

Para o RH será importante estar

preparado para fazer negociações e,

principalmente, gerir os contratos, pois até aqui
era uma gestão única.

ampliações e restrições. O mais
importante é que a equipe de

RH esteja presente e participe

das discussões para que possam entender todo esse con-

teúdo. Ou corre o risco de dar

margem a processos trabalhistas

e outras complicações. A legislação

abarca mudanças de paradigmas na

questão das negociações e quem não tiver

total compreensão vai ficar para trás.

OMU: De acordo com a nova legislação, como

OMU: A gestão dos contratos, da negociação

ficam as questões de banco de horas, férias etc.?

ção a mais para a equipe de RH? Pois, nos ca-

gislado em vários aspectos, mas o ponto central é a

com cada profissional, não traz uma complicasos de grandes empresas, haverá muitos contratos a serem geridos, por exemplo.

PELUSO: A reforma trata a questão negociado x lejornada de trabalho. A legislação passará a permitir

uma negociação direta com os trabalhadores sobre

PELUSO: Sim, concordo, apesar de não achar

banco de horas, que sempre foi um ponto sensível

presas, haverá uma negociação totalmente dife-

traz a possibilidade da jornada de 12/36 (12 ho-

Sem dúvida, com a divisão e a possibilidade de

muito usual para médicos, enfermeiros e pessoal

que, particularmente nas médias e grandes em-

ligado à jornada de trabalho. Em linhas gerais, ela

rente da outra dentro de um grupo de pessoas.

ras de trabalho por 36 horas de descanso), que é

negociação, vai ser necessária a gestão de cada

de segurança. Além disso, pode haver negociação

novembro/dezembro.2017/118
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direta com o empregado com relação à redução de
intervalo para refeição e descanso. O intervalo, por
exemplo, é de uma hora, mas se pode reduzir para

30 minutos mediante consenso. A empresa também tem a possibilidade de negociação das férias.

A legislação, até então, estabelecia férias de 30 dias;
em casos excepcionais, dividida em dois períodos.
Agora, com a reforma, é possível distribuir esse período de 30 dias conforme as partes negociarem.

OMU: Há algum aspecto negativo na reforma, do
ponto de vista do trabalhador?

PELUSO: Há quem critique a reforma trabalhista

alegando que retira direitos dos trabalhadores. Não
é verdade. O que a reforma propõe, em sua essência, é levar a um novo patamar a ne-

OMU: Quais são os pontos de atenção para o
departamento jurídico das empresas?

PELUSO: Como eu comentei, a reforma é muito extensa, ela tem muitos itens de novidade —

seja a possibilidade de negociação direta com
os empregados, seja a desoneração da folha,

você tem inúmeras questões novas dentro da
reforma. Por isso, é fundamental o debate para
que se consiga visualizar o que atende mais

um fluxo de mercado ou determinada empre-

sa. Dentro da reforma, para uma empresa pequena, é mais interessante seguir determinado

caminho, já uma empresa média, é mais interessante seguir outro e para uma empresa grande,

um diferente. E dentro disso, ainda entra
cada ramo de atividade. Por exem-

gociação com os trabalhadores e com

plo, a reforma traz a desoneração

os sindicatos. Não existe exclusão

do pagamento de prêmios: têm

de direitos, e sim a possibilidade
de uma nova forma de negociação. Vou usar novamente o caso
das férias para exemplificar.

Muitas vezes, é de interesse do

próprio trabalhador não sair 30

dias direto e repartir as férias em

três períodos, não necessariamente

empresas que fazem paga-

As empresas devem
promover internamente
palestras e debates
para todos os níveis
do seu público

iguais. Até 11 de novembro desse ano,

isso não era possível. Então, é importante

que o trabalhador conheça o que está sendo trazido

de novo e que ele consiga verificar o que atende aos
seus interesses e, assim, possa negociar.

OMU: O que a empresa pode fazer nesse sentido?

PELUSO: Por todo o viés político que a reforma

traz — e, por isso, há tantos discursos de que a

reforma reduz os direitos dos trabalhadores — eu
defendo que as empresas devem promover internamente palestras e debates para todos os níveis

do seu público. Tenho visto debates, mas de uma
forma muito restrita aos CEOs e departamentos jurídicos. É urgente que se amplie o diálogo para que
todos entendam todas as possibilidades.
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mento de prêmios e outras

que não fazem. Ou ainda: se
eu não faço, será interessante eu criar uma sistemática

de pagamento de premiação

para eu me valer dessa deso-

neração da folha? Há um leque

muito grande de opções.

OMU: A lei cria a figura do trabalhador autônomo
exclusivo, que poderá prestar serviços a um único

empregador, mas sem vínculo trabalhista. O que é
importante saber sobre isso?
PELUSO: O teto da reforma possui uma regra

que o trabalho autônomo, mesmo quando se dá
de maneira exclusiva e pessoal, não gera vínculo

de emprego com o cobrador de serviços. Algumas pessoas têm entendido que, a partir de ago-

ra, isso está mais protegido e que a contratação
de autônomo dá mais conforto para as empresas
porque há maior proteção nessa regra. Eu, parti-

cularmente, discordo em gênero, número e grau

dessa afirmação. Por quê? Como eu disse, no
novembro/dezembro.2017/118

texto da reforma consta que o trabalho autônomo, ainda que pessoal, não gera vínculo de em-

prego. Ele está criando uma premissa: o trabalho

tem de ser autônomo, então se o trabalho tem de

ser assim, sem subordinação entre o prestador e
o cobrador de serviços, ele não gera vínculo de
emprego. Ora, isso já era uma verdade. O artigo
terceiro da CLT define as características, ou me-

lhor, os elementos que devem estar presentes em
uma relação de trabalho para que se entenda que

ela é uma relação de emprego — pessoalidade,
habitualidade, onerosidade e subordinação. O

grande diferenciador entre um trabalhador au-

tônomo e uma relação de emprego é a existência
da subordinação, ou seja, se a pessoa está sujeita
a receber ordens de quem a contratou, ela é em-

pregada. E se não está sujeita a receber ordens
de quem a contratou, ela não é empregada: é autônoma. Se quem decide o que fazer e a hora de

fazer é o trabalhador, ele é autônomo. Esse é o
grande divisor de águas entre o trabalhador au-

tônomo e o empregado: a subordinação. Não é a
pessoalidade nem a habitualidade. Então, quando o contrato diz que o trabalho autônomo, mesmo que pessoal e habitual, não gera vínculo de

emprego, o principal requisito, a subordinação,
será analisado caso a caso.

OMU: Muito se fala em aumento de flexibilidade.
Quais são os aspectos mais importantes e onde ela
pode e deve ser aplicada?
PELUSO: Um dos fatores mais positivos da reforma
trabalhista é justamente a flexibilidade. Ela pode ser apli-

cada em diversas situações, já que a negociação direta

com o funcionário está muito mais presente. Tomando o
exemplo do intervalo para o almoço, no chão de fábrica,
o operário vai para o refeitório, almoça em 15 minutos e

fica o resto do tempo sem fazer absolutamente nada. É
comum a cena dos trabalhadores tomando sol nesse intervalo. Pergunto: para ele não seria mais interessante ter

meia hora de parada e poder sair mais cedo no final do

expediente? Já o funcionário de um escritório no centro
precisa de 1 hora para almoçar. Até pegar o elevador, ir

para a rua, entrar no restaurante, já usou bons minutos

do tempo. Então, a flexibilidade é muito importante, pois
possibilita que as empresas e seus funcionários cheguem

a acordos e contratos vantajosos para ambos. Com a fle-

xibilidade e as negociações, a empresa poderá agir de

acordo com as suas necessidades e seu nicho de atuação.
Antes, a CLT antiga colocava tudo numa fôrma, era uma
única lei para todos. Não se levava em conta a realidade

de cada empresa ou ramo de atividade. Agora, de 11 de
novembro em diante, ficará mais fácil conseguir negociações mais sustentáveis, que tenham mais equilíbrio entre
os ganhos do trabalhador e o lucro da empresa.

A nova regra
Veja alguns pontos que mudaram na reforma trabalhista:
•Negociação x legislação: as convenções e acor-

• Trabalho intermitente ou descontínuo: a

as disposições legais.

hora ou por diária, em vez de mensal. A “jorna-

dos coletivos nas empresas prevalecerão sobre

medida torna legal o pagamento de salários por

• Rescisão de contratos: não haverá mais a ne-

da” será contratada com cinco dias de antece-

haja consenso entre as partes.

estará à disposição da empresa.

cessidade de homologação sindical, desde que

dência e, fora desse período, o trabalhador não

• Imposto sindical: deixará de ser obrigatório o

•Terceirização: será permitido terceirizar todas

lho por ano). A contribuição será opcional.

sórias da entidade.

imposto sindical (equivalente a um dia de traba-
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as atividades, e não mais as consideradas aces-
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O amanhecer do consu
O modelo de negócios que combina a desintermediação do digital com
Por David G. Natal e Julio Alonso

no experimento: crono-

V

aprendido a exigir uma experi-

que levamos para comprar algo

tenda à convergência entre a po-

Amazon, como o último livro

digital e a tangibilidade do meio

amos realizar um pequemetremos o tempo exato

por meio do nosso aplicativo da
do britânico Ben Brooks, por

exemplo. Abrimos o aplicativo,

buscamos o livro, clicamos na
opção comprar (cartão e endere-

ço já estão armazenados), nossa
impressão digital é solicitada e
uma mensagem anuncia que o

receberemos em 24 horas (vantagens de ser cliente Premium).

Ao todo, levamos 30 segundos.

Agora, façamos o teste em uma

loja física. Procuramos as prateleiras de literatura internacional,

encontramos a letra B, achamos
o livro, vamos ao caixa, espera-

mos na fila, pegamos o cartão,
nos perguntam se somos sócios e
pagamos. No total, dentro de um
processo de compra satisfatório,

cinco minutos. Não apenas não
negamos o romantismo das livra-

rias, a capacidade de descobrir

novas publicações, a possibilidade de sentir as texturas das pági-

nas e capas, mas ao contrário, o
reivindicamos. Estes são elementos que o mundo digital precisa.
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Como consumidores, temos

ência de compra unificada, que

tencialidade infinita do mundo
físico. Se o buffering não é aceitável na compra digital, tampouco
o são as esperas no momento de

consultar o estoque de um produto na esfera física. Em um nível semelhante, a experiência de

compra digital não pode prescindir da capacidade imersiva e da
opção de teste do mundo físico.
A convergência do físico e do di-

gital alcança todos os aspectos

de nossas vidas, mas manifestase de maneira mais pungen-

te em nossa experiência como

consumidor. De acordo com um
estudo recente elaborado pela

MindTree, 60% dos consumido-

res reconhecem que gostam de
combinar a compra on-line com

a compra física. Muito além das

possíveis convergências, a expe-

serviços que funcionem como

necessidade das marcas orienta-

o digital se mesclam.

riência phygital é um exemplo da
rem suas atividades em direção

ecossistemas nos quais o físico e

a um propósito que faça frente

Uma experiência única

a venda de produtos para gerar

gência phygital, no qual o digital

ao consumidor e de transcender

O caso mais famoso de conver-

novembro/dezembro.2017/118

midor

phygital

a experiência sensorial do meio físico

uma nova visão do retail, chama-

do de Amazon Go que, em sua
versão inicial, foi lançado tendo
como foco os produtos do dia a

dia. Embora sua efetiva imple-

mentação esteja atrasada, a ideia
está clara.

Por meio do denominado Just

walk out technology (uma mescla de

reconhecimento facial, captura

de movimento, sensores, códigos QR e inteligência artificial),

a Amazon propõe que nossa ex-

periência de compra phygital te-

nha o melhor do ambiente físico
(capacidade de alcançar sensorialmente o produto e obtenção

imediata) e o melhor de meio
digital (rapidez e eliminação dos
processos intermediários). Isso é
o que demonstra a versão beta

lançada em Seattle, a qual ape-

nas empregados da Amazon tem

acesso para comprar. É uma linha
que marca as possibilidades ofepassa a ser físico, é o da Amazon

de ser a empresa mais cliente-

CEO Jeff Bezos, há anos garante

começou abrindo lojas pop-up,

Go. A Amazon, por meio de seu

que não terá espaços de venda
física. Graças a essa capacidade
mutante que lhe permite traba-

lhar tendo como base sua missão
novembro/dezembro.2017/118

cêntrica do mundo, a Amazon

recidas pela experiência phygital
e envia a experiência de compra
tradicional de volta ao século 20.

Sendo o exemplo da Amazon

baseadas em seus gadgets tecno-

Go o caso mais claro de transição

como livrarias e, o que é mais im-

que todo o e-commerce (um ter-

lógicos, que agora continuarão

portante em nossa temática, com

do digital ao phygital, a verdade é
mo que, neste contexto, torna-se
o mundo da usinagem
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defasado), avança na necessida-

duz Neo em Matrix ou quando

ROPO (Research Offline-Purchase

meio físico, que resultam funda-

de Nárnia entram e saem do ar-

ver e cheirar o que, por fim, com-

de de adquirir características do

mentais nos processos de compra.
Neste sentido, o mais importante
é a aquisição de uma espaciali-

dade, que vem de mãos dadas

com as experiências imersivas e,
de modo concreto, das gravações
360º e da realidade virtual.

Se as lojas físicas tendem a

usar telas sensíveis ao toque, in-

tegração de aplicativos e paga-

mentos móveis, as digitais avançam progressivamente rumo a
possibilidades

que

oferecem

os protagonistas de As Crônicas
mário para ingressar em um novo
reino, nós também precisamos

de elementos conectores que nos
permitam saltar de um ambiente

para o outro. À medida que a in-

tegração da tecnologia nos permi-

ta dar este salto de maneira mais
natural, a experiência phygital nos

fará mais do que crescer. O de-

senvolvimento de conectores será
fundamental para essa integração
nos próximos anos.

Nossa experiência como con-

um teste de produto, através da

sumidores hoje em dia não come-

ta virtual para obter a sensação

ou em outro apenas, mas permite

realidade aumentada, uma viside tocar o estoque ou uma experiência imersiva que nos permite ingressar no mundo da marca
e vivê-la a partir do seu interior.

Não teremos que ir muito longe

para encontrar as primeiras experiências neste sentido, já que

Massimo Dutti lançou, há alguns
meses, uma funcionalidade VR
para seu website que permitia,

mediante o uso de óculos, visitar

uma loja para escolher o produto.
Novos conectores
Uma vez compreendidas as

motivações e as necessidades que
modulam um ambiente cada vez
mais phygital, também é necessá-

rio entender as chaves da disrupção tecnológica, diante das quais

este processo de convivência física

e digital se desenvolve. Tal como
ocorre quando Morpheus intro26
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ça nem termina em um mundo

mover-nos para frente e para trás,

como quem viaja entre planetas,

através do uso desses conectores

e muitos outros que ainda estão
por vir. Telas sensíveis ao toque,
beacons (dispositivos que funcio-

nam por meio de um sinal de

Online), permitindo-nos tocar,
praremos no ambiente digital.
Em um contexto de disrupção

digital constante e acelerada, no

qual outros aspectos, como os
carros autodirigíveis, que tam-

bém devem mudar nosso perfil

como consumidores de serviços,

torna-se necessário voltar à base
de tudo, ao propósito que norteia

a nossa proposta como consumi-

dor. Por isso, nos próximos anos,
veremos triunfar aquelas marcas

que compreenderem sua relação
com os consumidores como uma
experiência integrada, aquelas

que, acima da interação pontual,
potencializarem o desenvolvimento de plataformas interco-

nectadas de serviços, nas quais o
digital e o físico são apenas um.

Conheça mais sobre o universo Phygital em
www.omundodausinagem.com.br

bluetooth), cartões de RFID (que

armazenam todas as informações de um produto), testadores
inteligentes, Light ID (que utili-

za a luz para se comunicar com
nossos dispositivos móveis) im-

*David G. Natal é diretor da Área de
Consumer Engagement e Julio Alonso é
consultor da área de Consumer Engagement.
Ambos da LLORENTE&CUENCA,
Consultoria de gestão de reputação,
comunicação e assuntos públicos.

pulsionarão, nos próximos anos,
uma experiência integrada de

consumo, mais orientada ao ser-

viço do que a mera coleção de
produtos. Empresas não apenas

como aquelas já mencionadas,
como a Amazon, mas também
gigantes têxteis, como a Dafiti ou
a Inditex, criaram lojas que re-

presentam o maior expoente da
novembro/dezembro.2017/118
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Megatendência
tecnológica
A conectividade estará presente em toda a
cadeia produtiva da indústria automotiva
*Por Christiano Blume

A indústria automotiva mu-

nológica, que abrirá receitas e

des de receita e monetização na

do que nos últimos 50. Entre as

comerciais de transporte de car-

atrair novos atores para o cenário

dará mais nos próximos 10 anos
principais tendências até 2025

estão inovações tecnológicas nas

áreas de conectividade, eletrifi-

cação e direção autônoma, assim

como as revoluções nos modelos
de negócios (mobilidade como

serviço), que provocarão a dis-

ruptura dos modelos atuais. A
conectividade e a telemática assumem papel de vital importância para a sustentação deste novo

modelo de serviços e são priori-

dades número um nas agendas

lucros adicionais nos segmentos
gas, construção e agronegócio,
em curto, médio e longo prazos

– por longo prazo, leia-se a próxima década. O advento da In-

Google, Amazon, entre outros.

No curto prazo, a otimização

do mercado emergente e promis-

ou operador serão vitais para a

dos ecossistemas e o surgimento

sor de startups demandam novos

serviços remotos, nos quais a integração com veículos assume
papel fundamental na indústria
do transporte.

A exploração de dados massi-

dade é uma megatendência tec-

deve gerar novas oportunida-

o mundo da usinagem

digitais IBM, Microsoft, Apple,

do custo operacional (TCO) e a

ficados via aplicação de Inteligên-
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automotivo, tais como os gigantes

ternet das Coisas (IoT), a conexão

de todas as montadoras.

Neste contexto, a conectivi-

prestação de serviços, de modo a

cia Artificial e Big Data Analytics

gestão da frota e do motorista
competitividade

do

transpor-

te comercial. Adicionalmente, a

proteção para cargas visadas e a
redução de acidentes represen-

tam demandas específicas para o
transporte de cargas, que dependem basicamente do acesso re-

moto aos dados operacionais da

plataforma eletrônica do veículo.
novembro/dezembro.2017/118

Portanto, o acesso remoto aos

(SMP), a implantação da cober-

pesquisas do setor, realizadas

de surge como fator-chave de

prioriza apenas os centros urba-

ças ocorrerão tanto no campo de

dados associados à conectividasucesso para a atual indústria de
transportes. Como consequên-

cia, a conectividade deixa de ser
um diferencial para se tornar um
qualificador, sendo ofertada como
um standard de fábrica pela maio-

ria dos fabricantes de veículos comerciais, por meio de soluções de
conectividade das marcas extensivas às frotas multimarcas.

Em médio e longo prazos, a

conectividade se tornará uma commodity essencial para a operação

das novas tecnologias da indústria

automotiva, que são os veículos
autônomos e veículos elétricos.
Longo caminho
É verdade que ainda há uma

grande necessidade de supera-

ção de obstáculos para a conec-

tividade e a telemática, como a
precária cobertura da infraestru-

tura de telecomunicações nas es-

tradas brasileiras e sites remotos,
a ausência de protocolos para interface de dados (APIs) e gestão

integrada de frotas multimarcas,

e a segurança cibernética com
riscos à segurança operacional e
à privacidade dos dados.

No caso específico do Brasil,

espera-se uma grande melhoria

na infraestrutura de telecomu-

nicações, principalmente nas ro-

tura de banda móvel pela Anatel
nos, não havendo demanda nos

editais de licitação para a cobertura nas áreas acima mencionadas.
Por outro lado, uma maior trans-

parência num plano para a im-

plementação e a descontinuidade

das tecnologias de comunicação
é necessária. Outro aspecto tam-

nomos e conectados, quanto no
campo de novos modelos disruptivos de negócios, com destaque para a oferta de mobilidade
como um serviço e digitalização.

Essas mudanças impactarão

e Anatel, o qual foi adequado à

de seu Core Business. O adven-

tado pelas operadoras de telecom
oferta de serviços ao consumidor

final de telefonia (B2C), criando

vários obstáculos para as demandas da indústria automotiva e comunicação de dados (B2B).

Mas a indústria automotiva

já não pode controlar sozinha o

desenvolvimento do produto da

forma tradicional como foi fei-

to, por exemplo, no desenvolvimento dos freios antitravamento

(ABS) ou do programa eletrônico
de estabilidade (ESP). A telemáti-

ca e a conectividade são altamen-

com uma grande transformação

to da Internet das Coisas (IoT)

trouxe uma grande demanda
por inovação com a oportunida-

de de oferta de novos serviços,
tendo por base o veículo como

um novo ativo móvel conectado.
Tudo isso está demandando da
indústria automotiva a constru-

ção em curto prazo de um negócio de Soluções de Mobilidade e

Inovação e uma migração para a
área de novos serviços.
Divulgação

te dependentes da infraestrutura,

especialmente das operadoras de

telecom, o que muda a forma e
o ritmo de como o desenvolvi-

mento é dirigido. Parcerias individuais ou em associações entre
OEMs e telecoms passam a ser

importantes para o futuro do desenvolvimento automotivo.

A indústria automotiva atra-

atual cenário brasileiro de comu-

Essas tendências já podem ser

novembro/dezembro.2017/118

aqui os veículos elétricos, autô-

as estratégias das montadoras,

vessará um período de grandes

nicação de Serviço Móvel Pessoal

novas tecnologias, destacam-se

bém é o modelo de negócios ado-

dovias (transporte comercial) e
na zona rural (agronegócio). No

nos últimos três anos. Mudan-

mudanças nos próximos 10 anos.
observadas nos resultados de

* Christiano Blume é consultor sênior
em Telemática Automotiva da CBlume
Conectividade & Estratégia e palestrante
do 14º Fórum SAE BRASIL de Tecnologia
e Motores Diesel
o mundo da usinagem
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Escola do amanhã
SENAI entra na Era 4.0 inaugurando uma unidade
totalmente voltada para a indústria inteligente

Fotos Divulgação

Por Inês Pereira

A

participação marcante do

SENAI no Demonstrador
da Manufatura Avançada

durante a Feira Internacional de

Máquinas-Ferramenta e Automação Industrial (Expomafe 2017) já

mostra a que veio a escola mais tra-

dicional do país na formação de jovens técnicos. Para quem não teve

a oportunidade de ver, uma célula
completa e flexível, baseada em
módulos autônomos e totalmente

conectada, encantou os visitantes
e, sobretudo, mostrou que a indús-

tria do futuro é acessível, mesmo
às empresas de menor porte.

Em parceria com a Associação

Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), o

SENAI mobilizou 13 escolas e um

time de quase 70 profissionais
que participaram em pelo menos

Demonstrador da Manufatura Avançada, apresentado
na Expomafe 2017, tem permanência na nova unidade
do SENAI e faz parte do conceito open lab

A concepção do projeto fala

da manufatura avançada. “Parti-

totalmente planejada dentro do

também é inovação e tecnologia.

alguma das fases de realização. A

por si. A começar pela planta,

botão start para a criação da Es-

conceito open lab, que possibilita

fábrica inteligente representou o

cola SENAI Armando de Arruda
Pereira, em São Caetano do Sul,

na região metropolitana de São
Paulo. “Esta é a nossa escola 4.0”,
sintetiza o gerente de Inovação e

Tecnologia do SENAI-SP, Osvaldo Maia.
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às empresas a chance de testar

seus produtos, softwares, proto-

colos etc., dentro de uma escola
do SENAI, com toda a sua es-

mos do princípio de que o SENAI

O projeto do Demonstrador veio
ao encontro do nosso plano estratégico de promover tecnologias

disruptivas aqui no Brasil”, conta.

O grande desafio proposto pela

trutura física e intelectual. E, aos

Abimaq, na visão de Maia, conti-

e vivenciar na prática o universo

preciso romper barreiras tecnoló-

alunos, dá a chance de aprender

nuará daqui em diante: “Agora, é

novembro/dezembro.2017/118

gicas. Precisamos conhecer algu-

sas, na busca por conhecimentos

a laser e centros de usinagens

não dominávamos. Para a realiza-

das. Cada vez mais, as empresas

ser visto e todo o conhecimento e

mas competências que, até então,
ção do Demonstrador, os professores tiveram de estudar mais, os

alunos estudaram mais também.
Isso é novo no mundo. Não existe
lugar do planeta em que a indústria 4.0 já esteja 100% desenvol-

vida, nem mesmo na Alemanha,
que saiu na frente”, afirma.

Construída de modo colabora-

tivo, em parceria com a Abimaq,

e estratégias de produção e venprecisam estar preparadas para

conviver com tecnologias como
inteligência

artificial,

robótica,

ter uma indústria preparada para

tação no país”, afirmou Paulo

Skaf, presidente do SENAI/SESI/
FIESP, na inauguração da escola.

Armando de Arruda Pereira é ser

lhões. O resultado desse investi-

que concorrentes podem traba-

prédio -- são 36 laboratórios, nove

salas de aulas e duas oficinas de
práticas profissionais. Também

há biblioteca com acervo técnico
atualizado, quadra poliesportiva
e auditório para 150 pessoas. O

projeto arquitetônico, planejado

nos moldes da indústria do futuro, recebeu seis prêmios, entre

eles, o Prêmio “Os Melhores das
Artes em 2016”, obra vencedora
na categoria arquitetura, da As-

sociação Paulista dos Críticos de

O gerente de Inovação e Tec-

papel importante em sua implan-

biotecnologia. E o SENAI-SP tem

NAI Armando de Arruda Pereira

mento pode ser conferido no novo

pelos alunos e pelas empresas.

nologia do SENAI-SP, Osvaldo

Conhecimento compartilhado

recebeu um aporte de R$ 63,2 mi-

tecnologia ali contidos, estudados

nanotecnologia, impressão 3D e

20 empresas, seis startups e dois

institutos de ensino, a Escola SE-

com 3 e 5 eixos, o conjunto pode

A missão da Escola SENAI

uma espécie de ponto neutro em

lhar juntos, e para todas as empresas que apenas querem entender

o que é esse movimento da era
4.0, e como podem se adequar. E a

Maia, questiona: “Como você vai
essa realidade se não há capital

humano preparado para isso?”. O

SENAI entra aí. A ideia de ter soluções tecnológicas em si, segundo Maia, não faz muita diferença.
O diferente é preparar o jovem

brasileiro para essa realidade.
“Queremos motivar o jovem que

está interessado em fazer a dife-

rença para o país. Isso é mais que
um projeto tecnológico: é um projeto de visão para o futuro”.

O SENAI já fornece soluções

forma de colocar em prática essa

tecnológicas para a indústria. As

partilhado, que é um dos pilares

que fazem venda de prestação de

cultura do conhecimento com-

da indústria do futuro é presença
permanente e em pleno funciona-

mento do Demonstrador de Manufatura Avançada na unidade.

Equipado com robôs, célula de

soldagem, sensores, gravadores

escolas têm núcleos tecnológicos

serviços. “Agora, com o open lab,
essa área vai crescer. E o nosso

papel é ajudar a indústria brasileira a vencer os seus primeiros
metros na corrida da indústria
4.0”, completa.

Arte (APCA).

A menina dos olhos da escola

é o UpLab, um espaço único no

Brasil concebido para o desenvolvimento de projetos e criação de

startups, respondendo à demanda mundial que dita as regras da
competitividade.

“A Indústria

4.0 lança mudanças significativas

na forma de pensar das emprenovembro/dezembro.2017/118

O SENAI vai preparar jovens para a indústria do futuro
o mundo da usinagem
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Procuram-se

olhares de futuro

Fapesp está em processo de escolha de empresas para financiar
centros de pesquisa voltados para a manufatura avançada
Por Inês Pereira

S

eguindo sua grande voca-

para startups interessadas em de-

cisivo para a competitividade no

campos da pesquisa, tor-

pesp está fazendo a gestão desse

ficial, materiais de impressão 3D

ção de incentivar e abrir os

nando o conhecimento acessível à

sociedade, a Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de São Paulo

(Fapesp) afina o foco na indústria.

Mais precisamente, na Indústria
4.0. Sua proposta é ambiciosa:

criar Centros de Pesquisa em En-

genharia dentro de universidades
e institutos de pesquisa que com-

põem as instituições-sede. Desde
maio desse ano, durante a Expo-

mafe, quando lançou um edital

senvolver alta tecnologia, a Faprojeto, que inclui a participação

de instituições de ensino e pesquisa, públicas ou privadas no Estado
de São Paulo, e empresas ou con-

sórcio de empresas estabelecidas
no Brasil. A data para recebimento
das propostas, inicialmente mar-

cada para agosto, foi prorrogada
para fevereiro de 2018.

“O conjunto de tecnologias

por trás da noção de manufatura

avançada ou indústria 4.0 é de-

futuro — desde inteligência arti-

até a realidade aumentada e a digitalização da manufatura. A nova

fábrica depende da integração de
tecnologias. E nós temos grande

interesse em fomentar o desenvol-

vimento tecnológico em São Pau-

lo e em todo o Brasil, financiando
esse dream team tecnológico”, afir-

ma o Prof. Carlos Américo Pacheco, diretor-presidente da Fapesp.

A intenção maior dos Centros

de Pesquisa em Engenharia é ir

Áreas mais valorizadas na manufatura 4.0
1. Manufatura Aditiva (impressão

gurança cibernética (tecnologias

tificação por radiofrequência

2. Sistemas ciber físicos (tecnolo-

mentos, produtos, sistemas e

5. Virtualização, Modelagem

3D, manufatura híbrida, etc.);

gias de informação e comunica-

ção, sistemas mecatrônicos para
monitorar processos industriais
em toda a cadeia de valor);

3. Redes de Comunicações e se-
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de comunicação entre equipapessoas);

4. Sensores e Rastreadores:

dispositivos de sensoriamento

e rastreabilidade a exemplo de
Internet das coisas (IoT), Iden-

(RFID) e nano sensores;

e Simulação (tecnologias que
permitem a virtualização da

concepção de produtos e processos e sua otimização);

6. Digitalização (hardware e

novembro/dezembro.2017/118

um prazo aceitável”, acrescenta o

transferência de conhecimento

No projeto orquestrado pela

sórcio de empresas, incluindo-se

diretor-presidente.

Fapesp, a Pesquisa e Inovação em

Manufatura Avançada tem papéis

fundamentais: a otimização das
plantas fabris e a extensão de apli-

cações integradas em toda a cadeia
de valor e ciclo de vida do produto.

de novas empresas, quanto para

a sociedade, os setores não-governamental e público.

Ao lado de outras iniciativas,

manufatura, os sistemas ciber-físi-

trada do país na Era 4.0, como o

áreas de conhecimento e tecnoloalém dos tradicionais cronogra-

gias estarão no radar da Fapesp —

geral incompatíveis com o trata-

vas para o passaporte da indústria

mas complexos e ousados. Para

a robótica, o desenvolvimento de

oferecido terá duração de 10 anos.

das Coisas (IoT), materiais avan-

prazo e bastante estratégico para

aumentada, inteligência artificial,

cionar bem em novas tecnologias

analytics e big data.

do têm financiamento assim longo.

Transferência de conhecimento

dos projetos realmente inovadores

trais da criação dos Centros de

mas de curto e médio prazo, em

no seu entendimento, todas decisi-

mento bem-sucedido de proble-

brasileira rumo ao futuro, como

resolver esse desafio, o fomento

sensores e rastreadores, a Internet

“Será um financiamento de longo

çados, análise preditiva, realidade

as empresas que queiram se posi-

computação de alta performance,

no mundo tecnológico. Dez anos é

valor do setor ou ainda a criação

que igualmente contribuem para

cos e a manufatura aditiva. Outras

Queremos que sejam desenvolvi-

aí os fornecedores e a cadeia de

No centro desta revolução estarão

as tecnologias de digitalização da

no futuro. Poucos lugares do mun-

— tanto para a empresa ou o con-

Uma das preocupações cen-

Pesquisa em Engenharia é a

a capacitação profissional e a enSENAI (veja matéria à pág. 30), o
projeto valorizará a formação de

pesquisadores de alta qualificação, especialmente em áreas crí-

ticas, em interação com o sistema
de ensino superior e pós-graduação. E dará ênfase a importantes

questões como a pesquisa de clas-

se internacional na fronteira do
conhecimento, fundamental ou

orientada para aplicações, buscando explorar ativamente as oportu-

nidades de contribuir para a criação de inovações tecnológicas. E,

na mesma medida, realizará pesquisa competitiva internacional-

mente, segundo os melhores referenciais mundiais de excelência.

software para levantamento de

nanotecnologia e wearables);

9. Novos Materiais e Materiais

posterior utilização em proces-

putação ubíqua, Analytics e Big

sitos, ligas leves, biomateriais,

dados na cadeia produtiva e sua
sos industriais e empresariais);
7. Tecnologias de apoio (para

basear os processos, operações,
pessoas e equipamentos, in-

cluindo a realidade aumentada,

novembro/dezembro.2017/118

8. Inteligência Artificial, Com-

Data (tecnologias que permitem
a automação considerável de
processos, incluindo robôs e

algoritmos avançados para controlar e processar informações);

inteligentes (incluindo compónano materiais e materiais para
dispositivos portáteis);

10. Fotônica: ótica avançada,

lasers, displays, optoeletrônica e
eletrônica flexível.

o mundo da usinagem
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Um destino nobre
ao descarte
O programa CRC transforma o lixo eletrônico em instrumento
de uso em escolas, bibliotecas e telecentros

Atividades

Por Inês Pereira

eletrônico, os prognós-

Q

mento de Computadores (CRCs)

tros abrem processo seleti-

são dos mais animadores. A Or-

Voltados para reabilitar e retornar

tores como renda e a inclu-

(ONU) projeta que, neste ano, o

carente da sociedade, esses espa-

cativas. Os participantes do

de 50 toneladas de resíduos eletrô-

com tecnologias da informa-

Paralelamente, os espaços promo-

por meio dos processos de re-

práticas para a formação para jo-

namento, estoque, descarte

Os CRCs têm o apoio do Minis-

Os CRCs também oferecem

ções e Comunicações (MCTIC), que

ensinando o descarte correto

que atuem na área educacional e

vação do meio ambiente.

uando o assunto é lixo

Os Centros de Recondiciona-

Periodicamente, os cen-

se destacam como caso de sucesso.

vo em que são avaliados fa-

as máquinas para a parcela mais

são em medidas socioedu-

ços também já descartaram mais

projeto aprendem a trabalhar

nicos de forma correta, desde 2006.

ção e comunicação (TICs),

vem oficinas, cursos e atividades

cepção, triagem, recondicio-

vens de baixa renda.

e entrega de equipamentos.

diversos componentes dos equi-

tério da Ciência, Tecnologia, Inova-

formação cidadã e ambiental,

alto nível de toxicidade. Por isso,

busca convênios com instituições

do lixo eletrônico e a preser-

ticos para o mundo não

ganização das Nações Unidas
mundo deve produzir cerca de
50 milhões de toneladas; deles,

por volta de 1,4 milhão de toneladas provenientes do Brasil.

Uma quantidade preocupante, se
pensarmos que os metais pesa-

dos como cádmio, chumbo, bromo, cobre e níquel contidos em

pamentos de informática têm

a forma correta de descarte é de
absoluta importância. A boa notí-

cia é que o Brasil tem iniciativas
exemplares nesse sentido.

na gestão do descarte adequado do

lixo. O ministério também coorde-

mil equipamentos de informática.

Inclusão Digital, a doação de equi-

tribuídos em diversos estados,

presas e pessoas físicas. Graças

Pernambuco, Pará e Rio Grande

na, por meio do Departamento de
pamentos por órgãos públicos, em-

a esse apoio, os CRCs já
formaram mais de 8 mil

jovens em situação de
vulnerabilidade social, além de recuperarem 16
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Atualmente, são 10 centros dis-

como São Paulo, Goiás, Paraná,
do Sul, que recebem doações de

equipamentos de informática e
reabilitam essas máquinas que
são retornadas a escolas, bibliotecas e telecentros.

novembro/dezembro.2017/118

BUSCANDO UMA MÁQUINA
PARA AUMENTAR
A SUA PRODUÇÃO?
Anuncie suas máquinas usadas e encontre
a máquina que faltava na sua produção!

Aproxima quem quer comprar
de quem quer vender.
Acesse nosso site.

NO VENDESEMAQUINAS VOCÊ
ENCONTRA A MELHOR OPÇÃO PARA
COMPRAR A SUA MÁQUINA!
+
+
+
+
+

Mais agilidade e dinâmica na busca de máquinas.
Opção de Compra e Venda.
O anúncio é Grátis - basta um click!
Anuncie sua marca no nosso site.
Presente em todo o Brasil!

O SITE VENDESEMAQUINAS INOVA PARA
CADA VEZ ATENDÊ-LO MELHOR

O VendeseMaquinas apresenta a maior

O VendeseMaquinas é o site ideal para você vender a

Horizontal e Vertical, você encontra ofertas de

sua máquina ou encontrar o equipamento que faltava.

diversidade de ofertas de máquinas usadas.
+ Além de bons negócios com Centros de Usinagem
Tornos CNC, Fresadoras e Mandriladoras.

+ Aproxima quem quer vender de quem quer comprar!

www.vendesemaquinas.com.br

(11) 4367-9287 ou (11) 98657-0023

fb.com/Vendesemaquinas

@VendeseMaquinas

nossa parcela de responsabilidade

Marketing 4.0?
Por Fábio Ferracioli*

A

transformação

digital

marketing? Será que o marketing

4.0 certamente tem ganho os ho-

tidiana ditando novas

tividade que está na base da In-

da personalização da experiência

impacta nossa vida co-

formas de consumo, de ganhar

dinheiro, de fazer negócios e sobretudo de se relacionar com as

pessoas à nossa volta, seja no âmbito pessoal ou profissional. E no
36
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4.0 já é uma realidade? A conecdústria 4.0 também é o pilar do

Marketing Automation (Automa-

ção de Marketing). Um conceito

nem tão novo assim, mas que

nesse contexto conectado da Era

lofotes, pois é mais uma garantia

do cliente com as marcas e claro,
do retorno sobre o investimento.

Há muitos softwares e apli-

cativos próprios para gerenciar
e automatizar essa relação dos
novembro/dezembro.2017/118

possíveis consumidores com sua

exclusiva dos seus clientes com

oferta de serviços e produtos aos

já existentes, como os sistemas

positivo com outro ser humano,

mais ser tratados de forma gene-

marca e também com aqueles
de gerenciamento de relaciona-

mento com clientes, com suas
estratégias específicas para o

entendimento das necessidades

e expectativas do usuário, basea-

das logicamente nas informações

sua marca — a criação de um elo

agora embasada não só na relação de empatia, respeito e ética,

vas desse contato.

de de Chicago, está aí para refor-

de dados e informações exclusi-

automação por si só não basta.

pensando – mas não foi sempre

Nova mentalidade

posta é não. Essa nova mentali-

gem do Inbound Marketing, ou

marketing de atração, usar uma
plataforma de automação para

gerar oportunidades, e convertê-

-los em clientes e continuar a
encantar e nutrir, tanto esses no-

vos clientes quanto os antigos,

fidelizando-os com conteúdos
relevantes, eventos e campanhas
direcionadas não é tarefa difícil.

A essa altura, você pode estar

assim? Parece óbvio, mas a resdade do marketing, que reflete o
contexto da chamada revolução

criação de um novo hábito de tra-

balho, demanda uma nova cultura centrada em detalhes.

A construção de um relacio-

por espelhar a realidade vivida
pelo mercado, e aí se incluem a de

muitas fábricas inteligentes, em
que há cada vez mais demanda
de lotes pequenos e variados.

Os detalhes, as peculiarida-

milimetricamente rastreada, vão

servir de base para você criar um

de sucesso e de uma experiência
novembro/dezembro.2017/118

de comportamento.

Desenvolver e implementar

rketing com essa ótica bem califrutos. Seja o retorno financeiro

que todo mundo espera, um melhor posicionamento da marca,
ou a fundamental humanização

das relações — não importa o
grau de tecnologia envolvido.

Renato Pizzutto

vez, será a chance de viver uma
experiência única com você.

Por isso mesmo, por mais pa-

cabe mais falar de mercado B2B

hoje a essência de uma venda

números para mapear padrões

le seu contato. Para ele, por sua

clientes em potencial, ou clientes

ção para com o que acredito ser

inclui a subjetividade ao lado dos

relacionamento único com aque-

radoxal que possa parecer, em

existentes, requer especial aten-

são puramente racionais, Thaler

de consumo e preferências, sua

namento saudável e genuíno

com seus públicos, sejam eles

sões de consumo de uma pessoa

brada certamente renderá bons

“pegada digital”, possível de ser

contatos, etc. Propõe mais que a

tradicional visão de que as deci-

vos modelos de negócio acabam

a detalhes a outro patamar. Os no-

conhecer as funcionalidades da

ções iniciais, alimentar a lista de

çar a nova realidade. No lugar da

sistemas de automação de ma-

des de uma pessoa, seus hábitos

plataforma, fazer as configura-

Thaler, professor da Universida-

4.0, eleva essa cultura da atenção

No entanto, usar esse recurso
não se resume a simplesmente

O exemplo do recente prêmio

Nobel de Economia, Richard H.

Detalhes que importam

Pegando carona na aborda-

ralizada.

mas também no uso inteligente

colhidas. Porém, implementar

uma plataforma ou sistema de

consumidores, que não aceitam

plena era de automação, não

ou B2C, mas de mercado H2H
(Human To Human). Um conceito

muito mais amplo, que tem tudo
a ver com a personalização da

*Fábio Ferracioli é gerente de Marketing e
Comunicação para a Sandvik Coromant,
mercado LATAM
o mundo da usinagem
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Movimento - Cursos
Durante todo o ano, a Sandvik Coromant oferece cursos
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Estamos entrando no
futuro da manufatura.
Você vem conosco?

Otimize seus processos de usinagem e tomadas de decisão com o CoroPlus®,
o novo pacote de soluções conectadas para usinagem digital.

C5-3-80-LL35060-10C
3-80-101112-8-M5 4315
MODELO 3D STP
MODELO 2D DXF
KAPR 94,7°
vc 381 m/min
fn 0,4 mm/r
EM ESTOQUE

Economize tempo
e melhore a qualidade
em seus projetos
e planejamento

Insights sobre usinagem
em tempo real

Conheça mais em coroplus.sandvikcoromant

Melhore seus processos
através da análise
avançada de usinagem

