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Inovar é
investir em
novas ações,
diz professor >4

Indústria 4.0,
uma nova
revo l u ç ã o
industrial > 2

Mudanças
i m p a c ta m
todos os
setores > 5

CACÁ LIMA

Transformação digital e
inovações na indústria
O tema Indústria 4.0 foi apresentado a convidados da Rede Tribuna
em almoço-palestra do projeto “Em Pratos Limpos”
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Indústria 4.0: uma nova revolução
A transformação digital
chegou também às
fábricas, que passam
pela quarta revolução
industrial, segundo
especialista no tema

O termo indústria 4.0 surgiu
em 2016, na Alemanha, e foi
usado para definir a quarta

revolução industrial. Em tão pou-
co tempo passou a ser global, re-
presentando a transformação digi-
tal das fábricas, em um cenário on-
de predomina a aceleração do co-
nhecimento tecnológico e a pre-
sença cada vez maior da internet.

Para apresentar o tema Indústria
4.0, a Rede Tribuna convidou o
vice-presidente da Federação das
Indústrias (Findes) para Tecnolo-
gia e Inovação, Luciano Raizer
Moura, que é doutor em Engenha-
ria de Produção com pós-doutora-
do em Indústria 4.0 na Alemanha.

A palestra, realizada na última
quinta-feira, em Vitória, fez parte
da programação do projeto “Em
Pratos Limpos”, realizado pela
Rede Tribuna e exclusivo para
c o nv i d a d o s.

Na ocasião, o palestrante fez
uma retrospectiva partindo da pri-
meira revolução industrial, no fi-
nal do século XVIII, quando hou-
ve a industrialização por meio da
produção mecânica.

No início do século XX, houve a
segunda revolução industrial, ca-
racterizada pela produção em mas-
sa, com uso de energia elétrica.

Já nos anos 1970 começa a surgir
a automação, com a introdução da
tecnologia da informação e da ro-
bótica no processo industrial, sen-
do chamada de a terceira revolu-
ção industrial.

Vivemos agora a quarta revolu-
ção, onde há o processo de custo-
mização em massa, utilizando sis-
temas de produção ciberfísicos e
i n t e l i g e n t e.

O diretor da Rede Tribuna, Ri-
cardo Uchôa Matos, fez a abertura
do almoço e salientou que o evento
é realizado desde 2010.

CONVIDADOS DA REDE TRIBUNA atentos à palestra do
vice-presidente da Findes, Luciano Raizer, durante evento

que abordou o tema Indústria 4.0

Parcerias e concessões em debate
O próximo almoço-palestra do

projeto “Em Pratos Limpos” va i
abordar o tema parcerias público-
privadas e concessões. A palestra
“Ambiente de negócios para reali-
zação de Concessões e PPPs de in-
fraestrutura: o que precisa ser re-
formado?”, será feita pelo advoga-
do Maurício Portugal.

Segundo ele, os investimentos
recentes em infraestrutura no Bra-
sil foram modestos comparados
aos realizados por países com o
mesmo nível de desenvolvimento. 

“A forma mais óbvia de viabili-
zar investimentos em infraestru-
tura no Brasil continua sendo o
envolvimento da iniciativa privada
em contratos de longo prazo, co-
mo concessões e PPPs”, afirma.

D I V U LG AÇ ÃO

M AU R Í C I O
P O RT U G A L
vai apresentar
o atual cenário
das PPPs e das
concessões no
País, mostrando
o que é preciso
para promover
investimentos em
i n f ra e s t r u t u ra
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Pro d u ç ã o
“Essa discus-

são conjunta va-
loriza e acrescen-
ta a todos que es-
tão no caminho
da indústria 4.0. É
um tema aderen-
te à ArcelorMittal. Dentro de um
processo industrial há vários ca-
minhos para se buscar a auto-
mação e a tecnologia, por isso
nós temos um centro de pesqui-
sas, visando produzir mais.”

Jennifer Coronel, gerente de
comunicação da

ArcelorMittal Tubarão

D E P O I M E N TO S

Competitividade
“A Rede Tribu-

na tem sido muito
assertiva na es-
colha dos temas
das palestras. As
tecnologias que
estão inclusas na
indústria 4.0 são fundamentais
para que haja competitividade
entre as indústrias e para que
elas possam extrapolar as fron-
teiras do Estado e até do País. É
um movimento sem volta e todos
precisam acompanhá-lo.”

Leonardo de Castro,
presidente da Findes

I n ova ç ã o
“Esse tema é

muito importante,
p ri nc ip al me nt e
porque todos nós
vamos ter que
nos adequar a es-
se novo formato
de trabalho, que envolve muita
inovação. Creio que nós, capixa-
bas, ainda temos uma resistên-
cia à inovação, pois é um pouco
assustador fazer grandes mu-
danças, mas novos meios preci-
sam ser implantados.”

Aparecida Zamprogno,
e m p re s á r i a

Opor tunidade
“A palestra vem

de encontro com
o que estamos
d e s e n vol ve n d o
em Cariacica. Nós
vamos instalar a
primeira estação
4.0 focada na juventude, ficará
próxima à Câmara Municipal. É
uma oportunidade para inte-
grarmos a sociedade capixaba e
até mesmo a região metropolita-
na. Essa iniciativa da Rede Tri-
buna é muito importante e o mo-
mento é propício.”

Juninho, prefeito de Cariacica

Novo tempo
“O palestrante

trouxe uma visão
posit iva desse
novo tempo que
surge. Apresen-
tou a indústria
4.0 como parte de
um mundo de inovação e trans-
formação digital, onde ele pro-
voca e convida as empresas e
organizações a verem isso como
uma oportunidade e não só co-
mo ameaça, também desenvol-
vendo novos negócios.”

Renan Chieppe, presidente do
Grupo Águia Branca

“Trazemos por
meio do projeto

palestras relevantes para
o Estado e empresários”João Carlos Pedrosa, superintendente
da Rede Tribuna de Comunicação

O advogado defende que sejam
feitas reformas para promover in-
vestimentos na dimensão e quali-
dade necessárias.

O evento está marcado para o
dia 27 de setembro, no Itamaraty

Hall, em Vitória, e é exclusivo para
convidados da Rede Tribuna.

O último almoço-palestra da
edição 2019 do projeto acontece
no dia 17 de outubro, sobre previ-
dência privada.

DAYANA SOUZA - 22/08/2019
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Na era da
fábrica
inteligente
A transformação digital
faz surgir a oferta de
produtos personalizados
ao custo de produção
em massa, uma marca
da indústria 4.0

CACÁ LIMA

LUCIANO RAIZER: “É grande a chance para modernizar o parque fabril do País, aumentando a produtividade”

A adoção de tecnologias da
manufatura avançada por
pequenas e médias indús-

trias. Meios e diretrizes para mi-
gração para a Indústria 4.0. Este
foi o tema da pesquisa que Lucia-
no Raizer Moura, que é doutor em
Engenharia de Produção fez na
Alemanha.

O material inédito foi apresenta-
do pelo professor no almoço-pa-
lestra realizado pela Rede Tribu-
na para convidados.

Logo no início de sua apresenta-
ção, Raizer disse que o objetivo é
fazer uma reflexão com os empre-
sários e ver como isso pode ser
aplicado. “O impacto da transfor-
mação digital existe, mas é possí-
vel lidar com ele”, garantiu.

Esse fenômeno, chamado de

SAIBA MAIS
Benefícios que a Indústria
4.0 pode trazer
> REDUÇÃO DO CUSTO de manutenção

de 10 a 40%
> REDUÇÃO DO TEMPO para mercado

de 20 a 50%
> AUMENTO DA PREVISIBILIDADE pa -

ra 85%
> REDUÇÃO DO CUSTO DA QUALIDADE

de 10 a 20%
> REDUÇÃO DO CUSTO de imobilizado

de 20 a 50%
> AUMENTO DA PRODUTIVIDADE de

45 a 55%

Tra n s f o r m a ç ã o
“Esse é evento

é de suma impor-
tância para en-
t e n d e r m o s  a
transf orma ção
pela qual o mun-
do passa. Tive-
mos oportunidade de conhecer
a realidade, do Estado e de ou-
tros países. É um caminho sem
volta e todas as empresas de-
vem caminhar nesse sentido.
Nós estaremos com a Findes
nesse projeto de inovação.”

Fernando Ronchi, diretor-
presidente da Unimed Vitória

D E P O I M E N TO S

I n t e ra ç ã o
“A palestra do

professor Lucia-
no foi muito im-
p o r ta n t e  p a r a
quebrar alguns
tabus. A indústria
4.0 é inovação,
por isso precisamos ter a intera-
ção do humano com a máquina.
A transição não se limita apenas
ao aspecto tecnológico, e sim a
gestão e cultura, por isso é im-
portante a participação do setor
empresarial.”

Marcelo Santos,
deputado estadual

I n ve s t i m e n t o
“A indústria 4.0

é algo em que es-
tamos investindo
muito, o próprio
palestrante, Lu-
ciano, citou em
sua palestra co-
mo a Buaiz Alimentos já está à
frente. Temos investido muito
em novas tecnologias e na nova
fábrica já temos robôs traba-
lhando. Ficamos felizes de ser-
mos citados e de sermos um
exemplo capixaba.”

Eduarda Buaiz, diretora-geral
da Buaiz Alimentos

Te c n o l o g i a
“A importância

dessa discussão
sobre a indústria
4.0 é observar
como os setores
de produção do
Espír ito Santo
podem melhorar, visando atin-
gir esse nível de tecnologia e
desenvolver mais competitivi-
dade, estando, também, apto a
competir no mercado mundial,
nas exportações, com qualida-
de, segurança, tecnologia e
preço.”

Maurício Torezani, empresário

I n f ra e s t r u t u ra
“É muito impor-

tante participar-
mos de eventos
como esse, a fim
de aprimorarmos
a parte de investi-
mentos e infraes-
trutura no setor de produção da
fábrica. Cada vez mais estamos
caminhando para a automação e
gestão de processos mais efi-
cientes, buscando com isso re-
sultados mais efetivos, mais rá-
pidos e seguros.”

Levi Tesch, presidente
da Pães Lekker

transformação digital é decorrente
de duas situações: o surgimento da
internet e a grande geração de co-
nhecimento pelo ser humano.

“Passamos a viver em um mun-
do cada vez mais conectado e ins-
tantâneo. Usando um smartphone,
criado uma década atrás, é possível
ter acesso a quase tudo”, comenta.

De acordo com o palestrante, a
4ª revolução industrial é fruto da
transformação digital do mundo
que estamos vivenciando: cidades
inteligentes, casas inteligentes,
carros inteligentes e tudo passará
a ser mais inteligente. Inclusive as
f á b r i c a s.

“Não podemos perder a oportu-
nidade que nos apresenta a indús-
tria 4.0. Mundo afora os países es-
tão se esforçando para investir em
tecnologias modernas no setor
produtivo. É a grande chance para
modernizar o parque fabril do
País, aumentando a produtividade,
gerando emprego e renda.”

Já imaginou programar a produ-
ção de um tênis que seja do jeito
que você quer? Pois bem, a Adidas
lançou uma fábrica na Alemanha
que “imprime” o “seu” tênis do ta-

manho e formato do seu pé, nas
cores que desejar. Os produtos são
personalizados, mas ao custo de
produção em massa . Essa é a es-
sência da fábrica inteligente.

“Como tudo está sendo impac-
tado e modificado pelo uso de
tecnologias digitais, não seria di-
ferente na indústria. Vivemos
em um mundo conectado e ins-
t a n t â n e o.”

CAPIXABA TAMBÉM É TECH

Helthtech
O projeto Lysa, cão-guia robô, é um

produto inovador e acessível para os
deficientes visuais. Criado a partir de
pesquisas e entrevistas com os defi-
cientes visuais, o robô possui caracte-
rísticas para ajudá-los a superar os
principais desafios de mobilidade do
cotidiano. A inventora, a cientista da
computação Neide Sellin, teve a ideia
de criar o robô quando ela dava aulas
de robótica em 2011, em uma escola,
na Serra.

Logtech
O V1, desenvolvido pelo Grupo Águia

Branca, é um serviço de transporte
por aplicativo que utiliza frota própria
e motoristas profissionais treinados,
garantindo mais segurança e um aten-
dimento personalizado para os usuá-
rios.

Fintech
– O PicPay é um aplicativo que sim-

plifica a forma de fazer pagamentos.
Com o PicPay é possível receber e en-

viar dinheiro para outras pessoas, pa-
gar contas, utilizar em estabelecimen-
tos direto do celular.

A g ro t e c h
Uma das 100 startups mais promis-

soras de 2019, Olho do Dono permite
pesar 250 bois em 20 minutos, tra-
zendo mais eficiência ao setor. Pesa-
gem de bois com câmera 3D portátil.

Ed u t e c h
O Enem Game é um jogo multiplayer

on-line de perguntas e respostas que
ajuda a preparar para o Enem e o ves-
tibular. O aplicativo é gratuito e aces-
sível a todos os estudantes.

R etailtech
A Zaitt é o primeiro mercado 100%

autônomo da América Latina, sem fi-
las, sem caixa e sem funcionários, que
funciona na Praia do Canto, em Vitó-
ria. É uma loja que dispensa a presen-
ça de qualquer funcionário no atendi-
mento.

> REDUÇÃO DO TEMPO de máquina pa-
rada de 30 a 50%. (Fonte: McKinsey &
Co m p a n y )

Grau de conhecimento
Pesquisa da Fiesp aponta que o grau

de conhecimento das empresas indus-
triais sobre o tema está evoluindo.
> 68% já ouviram falar no termo
> 90% têm convicção que pode aumen-

tar a produtividade industrial
> 90% afirmam que a novidade é uma

oportunidade, e não um risco.
> 5% das empresas se sentem prepara-

das para esta mudança

1º Automação dos processos
2º Mais informações: visitas, feiras

e aplicações
3º Serviços: Projeto, viabilidade e

simulação
4º R obôs
5º Tr e i n a m e n t o
6º Fi n a n c i a m e n t o

Prioridades das empresas
capixabas em relação
à Indústria 4.0
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LUCIANO RAIZER MOURA E NG E N H E I RO

“Inovar é
investir em
novas ações”
Para desenvolver
novos produtos, novas
formas de produção e
novos modos de gestão
é preciso investimento,
além de alto risco

Mundo afora os países estão
se esforçando para inves-
tir em tecnologias moder-

nas no setor produtivo. É a grande
chance para modernizar o parque
fabril do País, aumentando a pro-
dutividade, gerando emprego e
renda. Melhor do que questionar
as mudanças, é fazer parte da
transformação, afirma o engenhei-
ro Luciano Raizer que foi o pales-
trante do almoço-palestra realiza-
do pela Rede Tribuna na última
quinta-feira sobre Indústria 4.0.

A TRIBUNA – Podemos dizer
que estamos vivendo a quarta
revolução industrial?

LUCIANO – Historicamente to-
da vez que houve grandes mudan-
ças nos meios produtivos, com in-
trodução de novas tecnologias,
houve também grande ganho na
produtividade levando a forte re-
dução dos preços de produtos tor-
nando-os acessíveis, gerando au-
mento no emprego e renda. Isso
ocorreu em três momentos ante-
riores, chamados de “Revo l u ç õ e s
In du st ri ai s”. Hoje estamos viven-
do a 4ª Revolução Industrial.

Mas porque 4ª revolução? Por-
que já foram identificadas na His-
tória outras três situações que
trouxeram grande impacto ao
mundo e, por isso, foram chama-
das de revoluções.

A primeira ocorreu, na Inglater-
ra, no final do século XVIII, com o
uso de máquinas para a produção
de bens, fazendo surgir as primei-
ras fábricas. A 2ª revolução ocor-

reu no início do século XX, quan-
do Henry Ford passou a fabricar
carros (o famoso Ford “T”) usando
linha de montagem, fazendo sur-
gir a produção em massa.

A 3ª revolução ocorreu a partir
da década de 1970 com a automa-
ção dos processos industriais e o
consequente aumento da produti-
vidade. A 4ª revolução é fruto da
transformação digital do mundo
que estamos vivenciando: cidades
inteligentes, casas inteligentes,
carros inteligentes e tudo passará
a ser mais inteligente. Inclusive as
f á b r i c a s.

Não podemos perder a oportu-
nidade que nos apresenta essa a
indústria 4.0. Mundo afora os paí-
ses estão se esforçando para inves-
tir em tecnologias modernas no
setor produtivo. É a grande chance
para modernizar o parque fabril

“Tem que por
energia em pensar

no novo, desenvolver
novos produtos, novas
formas de produção,
novos modos de gestão”

JUBA PAIXÃO/DIVULGAÇÃO

LUCIANO RAIZER disse que o País investe pouco em tecnologia e inovação, que representa 1,27% do seu PIB

Impactos da quarta revolução
D I V U LG AÇ ÃO

PROCESSO DE PRODUÇÃO: fábricas do futuro serão até 30% mais produtivas

Muitos estudos têm sido feitos
para estimar os impactos que estão
por vir com a mais recente revolu-
ção industrial. Aliás, essa é a única
das revoluções que foi previamen-
te anunciada. Esses números re-
presentam estimativas e alguns
apontam enorme ganho de receita
ou lucro das empresas.

Segundo um estudo da PwC
com mais de 2 mil participantes
em 26 países, nos próximos cinco
anos as empresas pesquisadas es-
peram obter US$ 421 bilhões em
reduções de custo e US$ 493 bi-
lhões em aumento de receita
anual.

O estudo conclui que “se até me-
tade dessas expectativas forem
atendidas, a indústria 4.0 irá refor-

do País, aumentando a produtivi-
dade, gerando emprego e renda.

> A indústria brasileira está
conseguindo alcançar esse de-
s e nvo l v i m e n t o ?

Esse fenômeno é novo e ainda
traz dúvidas a muitos empresá-
rios. Mesmo em países desenvol-
vidos existe certo ceticismo. Uma
pesquisa da Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial, AB-
DI, cita que menos de 2% das or-
ganizações do País estão inseridas
de fato na indústria 4.0.

Mas esse número não é diferen-
te mundo afora. Na Alemanha, por
exemplo, esse índice é de 5%.
Ocorre que é algo novo, surgido há
menos de uma década, e requer in-
vestimento em tecnologias mo-
dernas nas instalações fabris das
e m p re s a s.

Como estamos saindo de um
longo período de recessão, as em-
presas estão cautelosas quanto a
investimentos. Ainda mais em algo
novo que muda bastante a forma
de produção e relacionamento
com clientes e fornecedores.

O mais importante nesse mo-
mento é levar informação aos em-
presários e capacitação de mão de
obra. Nesse quesito, outra pesqui-
sa da Fiesp diz que o nível de co-
nhecimento das empresas brasi-

leiras sobre a indústria 4.0 está
evoluindo, que 68% já ouviram fa-
lar no assunto e que 90% têm con-
vicção que pode aumentar a pro-
dutividade industrial e afirmam
que a indústria 4.0 é uma oportu-
nidade, e não um risco.

O Senai tem realizado um traba-
lho intenso para preparar empre-
sários e profissionais nas tecnolo-
gias e modelo da indústria 4.0. As-
sim que o ambiente econômico
melhorar, que já dá sinais disso, e a
demanda das fábricas aumentar,
será necessário fazer investimento
e nada melhor que começar os
projetos agora, quando o tempo
ainda é favorável.

> Os empresários brasileiros
são receptivos à inovação ou re-
s i st e n t e s ?

Inovação, costumo dizer, signifi-
ca INvestimento em NOVas
AÇÔES. Tem que por energia em
pensar no novo, desenvolver no-
vos produtos, novas formas de
produção, novos modos de gestão
ou novos meios para relaciona-
mento com mercado. E isso tem
alto risco e requer, como disse, in-
ve st i m e n t o.

Tradicionalmente nossa indús-
tria, em geral, é pouca afeita a esse
desenvolvimento de alto risco.
Prefere adquirir algo pronto, que

possa usar na produção. Como re-
sultado, o País investe muito pou-
co em tecnologia e inovação, que
representa 1,27% do seu PIB, con-
tra 2,78% nos EUA, 2,93% Alema-
nha, chegando a 4,5% em Israel e
Coreia. É natural que esses países
que mais investem em inovações
estejam a frente na corrida tecno-
lógica e, não por acaso, são ricos e
d e s e nvo l v i d o s.

É muito importante que os em-
presários possam perceber a gran-
de oportunidade que há na indús-
tria 4.0, em que os sistemas produ-
tivos mundo a fora terão que ser
redesenhados, e pode permitir um
salto no desenvolvimento tecnoló-
gico para o País. Ou então enten-
der que seus negócios serão forte-
mente ameaçados no futuro próxi-
mo. Melhor que questionar as mu-
danças do mundo, é fazer parte
dessa transformação.

“As empresas estão
cautelosas quanto

a investimentos. Ainda
mais em algo que muda a
forma de produção e de
relacionamento com
clientes e fornecedores”

PERFIL

Luciano Raizer Moura
> DOUTOR EM ENGENHARIA DE PRO-

DUÇÃO com pós-doutorado em In-
dústria 4.0 na Alemanha, no Institu-
to Fraunhofer, a maior organização
de pesquisa industrial aplicada.

> TEM ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO
de organizações inovadoras pelo
MIT (Estados Unidos).

> É PROFESSOR do Departamento de
Tecnologia Industrial da Ufes e vice-
presidente da Findes.

mular o cenário competitivo e tra-
zer mudança fundamental para
indústrias estabelecidas”.

Tem ainda outros ganhos mais
operacionais nas fábricas. Um es-
tudo da McKinsey estimou que as
fábricas do futuro serão até 30%
mais produtivas, com redução de
até 40% nos estoques e até 85%
mais previsíveis.

Outro impacto que muito de fala
e deve ocorrer são nas ocupações
das pessoas. As atividades repetiti-
vas e de risco serão gradativamen-
te substituídas por robôs e siste-
mas inteligentes. Isso já vem ocor-
rendo. Veja o caso de bancos digi-
tais, que não tem mais a necessida-
de de agências. Já é comum o uso
de braços robóticos também por

empresas capixabas.
Essa preocupação com a substi-

tuição de ocupações sempre hou-
ve com a adoção de tecnologias.
Basta lembrar que não existem
mais telefonistas, ascensoristas
(operadores de elevadores). Mas
surgiram outras ocupações.

Outro estudo do Fórum Econô-
mico Mundial diz que serão elimi-
nados 75 milhões de postos de tra-
balho, mas que serão gerados ou-
tros 133 milhões. Apesar da incer-
teza do número, um fato é que
muitas ocupações deixarão de
existir e as pessoas precisam ser
capacitadas para as novas ocupa-
ções que surgirão. Será uma tran-
sição de modelo que precisa ser
planejado nas próximas décadas.
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Mudanças em todos os setores
As transformações que a onda tecnológica da
quarta revolução industrial trouxe abrangem
o público e o privado, o grande e o pequeno

Empresários e profissionais
presentes no almoço-pales-
tra realizado na última quin-

ta-feira, em Vitória, cujo tema foi
Indústria 4.0, concordam que a
transformação digital impacta to-
dos os setores, tanto da iniciativa
privada, como do poder público,
tanto as grandes empresas, como
as pequenas.

Na avaliação do secretário de

Desenvolvimento da Cidade e res-
ponsável pela Tecnologia da Pre-
feitura de Vitória, Márcio Passos, o
uso da tecnologia, tanto na indús-
tria como no governo, é um divisor
de águas.

“A Prefeitura de Vitória, por
exemplo, já implementou vários
processos de inovação, que têm
apresentado resultado favorável,
humanizando serviços, melhoran-

CACÁ LIMA

R evolução
“Esse é o tema

da atual idade,
visto que vivemos
uma revolução
tecnológica sem
precedentes, isso
mexe com todos
os setores da indústria, inclusive
com a construção civil. A indús-
tria 4.0 traz um ganho de produ-
tividade e qualidade. É um tema
que deve ser debatido, pois a so-
ciedade precisa entender essa
r evo l u ç ã o . ”

Paulo Baraona,
presidente do Sinduscon-ES

D E P O I M E N TO S

Mudanças
“Esse tema é de

extrema relevân-
c i a ,  p o r q u e  o
mundo, nestes úl-
timos 30 anos,
mudou mais que
em um milênio e a
indústria 4.0 está inserida nesse
contexto. Muitos instrumentos
que antes faziam parte do nosso
cotidiano tecnológico já foram
deixados para trás, foram mu-
danças substanciais.”

Luiz Carlos Menezes,
empresário fundador

da Metron

Evo l u ç ã o
“Nós estamos

sempre procu-
rando evo lu i r,
pois concorre-
mos em um mer-
cado que é muito
amplo. No ramo
de laticínios tem empresas e
multinacionais que trazem tec-
nologias inovadoras, então, não
podemos ficar para trás. O ramo
do agronegócio vem crescendo
e a busca por tecnologia tem que
ser constante.”

João Marcos Machado,
presidente da Selita

Conhecimento
“ E m  u m  m o-

mento de tantas
mudanças, é mui-
to bom ter opor-
tunidade para se
atualizar e enten-
der para qual di-
reção o mercado está seguindo.
Desse jeito, podemos melhor
atender as demandas, tanto na
parte de serviço quanto na parte
propriamente da indústria pro-
dutiva. Agregar conhecimento é
e ss e n c i a l . ”

Geraldo Dadalto, diretor-
presidente da Rodosol

M e rc a d o
“Opor tunida-

des como essa
vêm para enri-
quecer toda em-
presa que preten-
de continuar no
mercado, com vi-
são de futuro. Isso é muito im-
portante para o indivíduo e para
a empresa. Acredito que novas
oportunidades estão surgindo e
aqueles que não conseguirem
absorver isso vão ficar para
t rá s . ”

Everaldo Rezende,
coordenador de TI da OCB-ES

do a qualidade de vida das pessoas
e oferecendo segurança”, frisou o
s e c re t á r i o.

O gerente-geral de Sustentabili-
dade e Relações Institucionais da
ArcelorMittal Tubarão, João Bos-
co Reis da Silva, disse que o tema
da palestra é importante e está na
agenda da empresa.

“Recentemente lançamos um
aplicativo onde a gente divulga o
termo de compromisso ambiental
que a empresa assumiu com a so-
ciedade capixaba. Então as pes-
soas vão ter informação de uma
forma muito mais acessível e
transparente dos nossos investi-

m e n t o s.”
Segundo Silva, quando se fala

em tecnologia é comum pensar
que há um esfriamento das rela-
ções humanas. “A gente usa a tec-
nologia para aproximar as pessoas
da empresa. Em um futuro próxi-
mo, será possível agendar visitas
na empresa via aplicativo e conhe-
cer todas as obras e investimentos
p re s e n c i a l m e n t e ”, explicou.

Diretor do Sebrae, Luiz Toniato
reforça que mesmo os micro e pe-
quenos empresários são impacta-
dos por essa transformação digital,
característica da indústria 4.0. Por
isso, o Sebrae tem desenvolvido

ações focadas em inovação.
Já Wilson Richa, diretor-geral

da Comprocard, empresa que atua
no Estado desde 2004 na área de
pagamentos com o uso de cartões,
reforça que a tecnologia digital é
imprescindível ao negócio da sua
e m p re s a .

“Temos 200 funcionários, aten-
demos 200 mil usuários de car-
tões, 7 mil empresas que compram
nossas soluções e em torno de 15
mil lojistas credenciados ao nosso
sistema. Operamos hoje em torno
de R$ 35 milhões por mês. Digiti-
zação está presente na nossa área
de atuação”, contou Richa.

“É uma discussão
que a gente tem de

tratar com muito cuidado,
muito carinho, porque é
evol u ç ã o”Márcio Passos, secretário de Vitória

“O Sebrae passa por
essa transformação

de forma que possa
entregar serviços digitais
para os empreendedores”Luiz Toniato, diretor do Sebrae-ES

“O Estado tem muito
p ro f i s s i o n a l

capacitado dentro dessa
área de tecnologia,
programação e análise”Wilson Richa, diretor-geral da Comprocard

“A gente vem usando
a tecnologia inclusive

para aproximar a
comunidade da empresa”João Bosco Reis da Silva, gerente-geral de
Sustentabilidade da ArcelorMittal Tubarão
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O C B - ES

Aplicativos e drones são
usados por produtores rurais
A inovação também
está presente no
campo e o uso de
novas tecnologias
garante menos
desperdício

A inovação é um tema que
vem sendo debatido nas
mais diversas esferas da

economia e da sociedade mundial.
Ainda há quem associe ou confun-
da a inovação aos avanços tecnoló-
gicos. Inovar é gerar valor a produ-
tos, serviços ou pessoas. É impac-
tar de maneira positiva seu públi-
co-alvo. E, no cooperativismo, não
é diferente.

O setor já é visto como inovador
por se tratar de um modelo que
tem como seu maior bem as pes-
soas, e não somente os números.
Por esse motivo, o cooperativismo
é entendido como uma alternativa
inovadora para a construção de um
mundo mais justo e equilibrado.
Apesar disso, é necessário avançar.

O cooperativismo capixaba já
apresenta casos de sucesso quan-
do o assunto é inovação. A Cooa-
briel (Cooperativa Agrária dos Ca-
feicultores de São Gabriel), por
exemplo, já tem trabalhado a pul-
verização no campo através de
drone e lançou um aplicativo no
qual o produtor consegue realizar
todas as operações da cooperativa
usando um smartphone.

A Coopeavi (Cooperativa Agro-
pecuária Centro Serrana) também
lançou seu APP. O aplicativo “Mã o

na Roça”, permite que o associado
mande mensagens de texto, áudio,
fotos e arquivos em PDF que são
analisados, de segunda a sábado,
por profissionais capacitados, com
o intuito de garantir o menor tem-
po-resposta possível para o produ-
tor desempenhar a atividade a dis-
tância.

Já o Sicoob ES lançou este mês o
maior complexo de geração de
energia limpa e compartilhada do
Brasil. O conjunto de usinas foto-
voltaicas, localizado em Ibiraçu,
vai ser responsável pela produção
de energia elétrica para as agên-

F I N D ES

Programa incentiva micro
e pequenas empresas

A transformação digital tão em
evidência na quarta revolução in-
dustrial também está presente no
caminho das micro e pequenas
e m p re s a s.

No Espírito Santo, o Programa
Indústria + Avançada, desenvol-
vido por meio de uma parceria do
Senai com o Sebrae, busca ajudar
os pequenos empreendedores a
passar por essa transformação.

De acordo com o gerente de
Tecnologia e Produtividade do
Instituto Senai de Tecnologia
(IST), Edglei Marques, através do
programa são oferecidos três ti-
pos de consultorias com o objeti-
vo de melhorar a produtividade
das microindústrias.

“As soluções passam por im-
plantação de ferramentas de ma-
nufatura enxuta, mentorias e sis-
temas e tecnologias de coleta de
dados da linha de produção, o que
dá acesso a informações em tem-

D I V U LG AÇ ÃO

TURMA DE
M E N TO R I A
LEAN: e ta p a
com foco em
redução de
desperdícios

LANÇAMENTO DO APLICATIVO “Mão na Roça”, para cooperados da Coopeavi, na Região Serrana do Estado

po real de tudo que acontece no
chão de fábrica.”

Lançado em julho deste ano, o
programa tem validade de um
ano e já conta com 30 indústrias
participantes. Mas a expectativa,
segundo Marques e passar de 100
indústrias atendidas.

A empresa interessada conta
com um subsídio do Sebrae de
70% sobre o valor. A duração do
programa é de três meses.

ANÁLISE

“Setor tem potencial
para crescer”

“O Sistema OCB/ES (Organi-
zação das Cooperativas Brasi-
leiras do Espírito Santo) está
sempre atento e apoiando proje-
tos inovadores nas cooperativas
capixabas.

Temos plena ciência de que o
setor tem potencial para crescer
e se tornar um grande provedor
de uma fatia significativa da
economia do Estado.

Promovemos capacitações,
cursos e realizamos dezenas de
ações com o objetivo de aprimo-
rar a gestão das cooperativas,
de seus líderes, cooperados e
colaboradores. Esperamos com
isso ter resultado a curto, médio
e longo prazo.

O nosso cooperativismo tem
condições de ir muito além dos
4,4% do PIB, de exportar mais,
de competir no mercado interno
e externo, de ser reconhecido
como grande propulsor da eco-
nomia capixaba. O que não po-
demos é nos aquietar!”

Carlos André Santos
de Oliveira,

superintendente do
Sistema OCB-
SESCOOP/ES

cias do Sicoob que estão situadas
na área de concessão da EDP Es-
celsa em todo o Espírito Santo.

Outra cooperativa que também
está inovando através do resgate
de um trabalho antigo é a Unimed.
A cooperativa, que atua de Norte a
Sul do Estado, vem trabalhando
com um modelo de atenção pri-
mária e integral à saúde, que pro-
move mais qualidade de vida.

“Esses são apenas alguns exem-
plos de inovação nas cooperativas
do Espírito Santo”, disse o supe-
rintendente da OCB-ES, Carlos
André Santos de Oliveira.

O QUE É

SAIBA MAIS

Mão na Roça
É um aplicativo semelhante ao

WhatsApp para os produtores tirarem
suas dúvidas com mais agilidade e
confiabilidade na hora de tocar a la-
voura. Os associados da Coopeavi po-
dem baixar gratuitamente o “Mão na
R oça”. A ferramenta de consultoria
técnica está disponível inicialmente
para smartphones Android (acima da
versão 5.1) com atendimento persona-
lizado.

Drones na cafeicultura
A Cooperativa Agrária dos Cafeicul-

tores de São Gabriel tem incentivado o
uso de drone para pulverização agrí-
cola. É vista como uma alternativa pro-
missora para agilizar o trabalho de
pulverização na lavoura, eliminado
riscos e reduzindo os custos com a ati-
vidade. O drone é uma ferramenta efi-
ciente porque consegue chegar a lu-
gares de difícil acesso e aplica doses
exatas do produto.

D I V U LG AÇ ÃO

1 Mentoria Lean
Realizada de forma coletiva, o programa de men-

toria aplica as ferramentas do Lean Manufactu-
ring (manufatura enxuta), com foco em redução de
desperdícios e promoção do aumento de produtivida-
de das empresas, por meio de uma consultoria para
suporte à implantação das ferramentas Lean atrela-
do a um treinamento coletivo imersivo e inovador.

2 Manufatura enxuta
Consultoria aplicada de forma individual e

personalizada, que traz para as empresas resul-
tados de ganho real de produtividade, diminui-
ção do tempo de produção, redução de desper-
dício e de movimentações.

3 Manufatura avançada
Foco na implantação de sistemas e ferramentas

de baixo custo que possibilitam as empresas se an-
teciparem aos possíveis problemas, gerando uma
tomada de decisão mais ágil e assertiva. Para isto
são implementadas tecnologias para coleta auto-
matizada de dados e monitoramento em tempo real
da linha de produção.
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ARCELORMITTAL TUBARÃO

Desafios de atuar com inovação
Empresa juntou as
áreas de tecnologia
e hoje soma 183
iniciativas com foco
em inovação digital, e
fortaleceu governança

D I V U LG AÇ ÃO

IMPRESSORA 3D: desde 2015 a ArcelorMittal Tubarão imprime peças plásticas e se prepara para impressão metálica

Sem inovação não existiriam
grandes cidades. Por enten-
der que o aço que produz

tem papel fundamental na evolução
da sociedade, a ArcelorMittal Tu-
barão tem investido continuamente
em novas tecnologias. Essa prática
faz parte da gestão da empresa des-
de 2015 e hoje soma 183 iniciativas
com foco em inovação digital.

Mas, foi três anos antes, em
2012, que a junção de duas áreas
de tecnologia – Automação de

Processos e Tecnologia de Infor-
mação (TI) – permitiu potenciali-
zar a atenção nesse tema.

“A integração destas platafor-
mas foi um marco importante na
mudança de pensamento na usina
e possibilitou uma forte governan-
ça de estratégia digital”, lembra
Flavio da Silva Almeida, gerente-
geral de Tecnologia da Informação
e Automação de Processos da Ar-
celorMittal Tubarão.

Apesar do grande potencial, atuar
com inovação também envolve de-
safios. Segundo Flavio, os principais
deles são capacitar pessoas para es-
se novo tempo e fortalecer a capaci-
dade analítica dos empregados.

Além disso, é fundamental inte-
ragir com um Ecossistema vivo de
startups, universidades e outras
e n t i d a d e s.

“As grandes corporações têm
que evoluir para um relaciona-
mento sustentável  com este ecos-
sistema e, assim, poder abraçar as
soluções dessas entidades que,
muitas vezes, têm muito valor, po-
rém, dificuldade de se inserirem
em grandes companhias. Este é
um grande desafio, mas que traz
grandes oportunidades”, afirma.

Para garantir a segurança em to-
dos os seus processos com tecno-
logias e soluções inovadoras (Cy-
berSecurity), a empresa, assim co-
mo todas as demais do Grupo Ar-
celorMittal no mundo, conta com
um Conselho de Segurança da In-
formação, que realiza auditorias
anuais, sendo fundamental a ga-
rantia de introdução de tecnolo-
gias de forma sustentável e sólida.

“Para tal, toda uma estratégia e
um plano diretor, alinhados aos
objetivos estratégicos do negócio
da empresa, foram traçados, per-
mitindo estabelecer desafios de
longo prazo para a evolução digi-
tal”, conclui.

“As grandes
corporações têm

que evoluir para um
re l a c i o n a m e n to
sustentável  com este
e co s s i ste m a ”Flavio da Silva Almeida, ArcelorMittal

E N T E N DA

De olho na Indústria 4.0
> DESDE DEZEMBRO de 2015, a Arce-

lorMittal Tubarão imprime peças plás-
ticas em 3D, como modelos para mol-
des de fundição, e já se prepara para
iniciar testes de impressão metálica.

> OS PROCESSOS de inspeção de má-
quinas que, antes demandavam im-
pressão e digitação de milhares de
conteúdos, hoje são feitos direta-
mente via aplicativos no celular, nu-

ma economia de tempo de até 65%.
> DRONES TAMBÉM têm sido utiliza-

dos para a inspeção de estruturas
metálicas, principalmente em locais
confinados ou de difícil acesso, co-
mo telhados, para identificar a ne-
cessidade de manutenção.

> NA LINHA FÉRREA, as locomotivas,
assim como outros equipamentos
móveis, são monitoradas utilizando

a Internet das Coisas. Sensores den-
tro da locomotiva enviam para a nu-
vem informações como velocidade,
localização, dados dos motores, en-
tre outras.

> A EMPRESA também busca cada vez
mais introduzir soluções analíticas,
utilizando técnicas de machine ou
deep learning nos seus processos
industriais.

SAIBA MAIS

Innovation LAB
O que é?
> LABORATÓRIO de inovação da Med-

Sê n i o r.

O b j e t i vo
> DESENVOLVER soluções tecnológi-

cas com foco na saúde do idoso e na
prevenção de doenças.

Como vai atuar?
> A PARTIR DE PARCERIAS com insti-

tuições de ensino superior do Espí-
rito Santo, que encaminharão estu-
dantes do último período de cursos
de tecnologia, e empresas fabrican-
tes de tecnologia.

Coordenação
> AS ATIVIDADES terão à frente três lí-

deres: um analista de negócios, que é
um expert no trabalho da operadora;

um analista de tecnologia, que é um
especialista na área; e um médico,
que fará a interface do ponto de vista
do usuário.

> O ESPAÇO acomodará 30 profissio-
nais. As parcerias com universida-
des e faculdades estão sendo esta-
belecidas para que as instituições
encaminhem ao laboratório alunos
do último período de cursos da área
de tecnologia. São estudantes que
terão a oportunidade de atuar em
suas áreas e contribuir para a melho-
ria da qualidade de vida da popula-
ção idosa.

Local de funcionamento
> Vitória

Previsão de inauguração?
> Se t e m b r o

MEDSÊNIOR

Laboratório com foco na saúde do idoso
Certa de que o caminho para a

saúde está na prevenção, a MedSê-
nior inaugura no próximo mês um
laboratório de inovação que irá de-
senvolver tecnologias de saúde
voltadas exclusivamente para o
bem-estar do idoso. O MedSênior
Innovation LAB vai funcionar a
partir de parcerias com institui-
ções de ensino superior do Espíri-
to Santo e empresas fabricantes de
tecnologia.

O vice-presidente da MedSênior,
Maely Coelho Filho, explica que a
iniciativa promove uma disruptura
por completo no modelo de busi-
ness seguido pelo setor. “No labo-
ratório, será possível criar modelos
preditivos de avaliação dos nossos
beneficiários, entender as doenças
instaladas entre eles e propor
ações preventivas”, ressalta.

A operadora de saúde, com qua-
se 10 anos de existência, tem como
base a prevenção, cuidando para
que o cliente envelheça de forma
s a u d áve l .

“É nisso que acreditamos, e a
inauguração do MedSênior Inno-
vation Lab irá reforçar ainda mais
o nosso conceito de trabalho. A
partir de agora, usando a inteli-
gência artificial e toda a tecnologia
disponível, teremos a oportunida-
de de melhorar a nossa perfor-
mance enquanto operadora de

D I V U LG AÇ ÃO

MAELY COELHO FILHO, Maely Coelho e Marcelo Marins: investimentos

saúde, bem como o nível de reso-
lutividade em relação a doenças e
mo rbi dad es”, destaca Maely Coe-
lho Filho.

Segundo ele, o laboratório de
inovação é resultado de algumas
experiências realizadas fora do
País e que tiveram início no fim do
ano passado.
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C O M P E T I T I V I DA D E

GRUPO ÁGUIA BRANCA

“Já estamos inseridos na
revolução tecnológica”
Afirma Decio Chieppe,
vice-presidente de
Inovação e Finanças do
Grupo Águia Branca,
ao falar sobre os novos
modelos de negócios

D I V U LG AÇ ÃO / SAG R I LO

Empresa cria
novos cargos
em função
da inovação

Para ajudar no desenvolvimento
de soluções, o Grupo Águia Branca
está investindo na contratação de
profissionais cujos cargos até pou-
co tempo não existiam na empre-
sa. Esse é o caso, por exemplo, do
Especialista UX (User Experience,
que vem de experiência do usuá-
rio), e do Especialista de Inovação
e Product Owner.

“Estamos atuando em várias
frentes para aproveitar o que a tec-
nologia pode nos dar de melhor”,
disse o vice-presidente de Inova-
ção e Finanças do Grupo Águia
Branca, Decio Luiz Chieppe.

Fechando o ciclo de como pre-
parar as pessoas para a nova era,
Chieppe lista outras ações e proje-
tos que permeiam a rotina do Gru-
po, como incentivo à inovação.

Além das missões a diversas re-
giões (Vale do Silício, Israel, China
e Singapura), a empresa investe
em capacitação, tanto presencial
quanto via plataformas digitais,
benchmarking em ecossistemas
de inovação e realiza eventos te-
máticos em que premia os profis-
sionais mais inovadores.

Em junho, o Grupo realizou o 1º
Ciclo de Inovação, que rendeu à
equipe vencedora uma semana de
imersão em São Paulo e a partici-
pação em uma missão à China jun-
tamente com um time de executi-
vos, que ocorrerá em setembro. E,
este ano, lançará o Prêmio Inova-
ção, cujo foco também será de ca-
pacitação e novos conhecimentos.

GA ROTO

Automação para aumentar
eficiência operacional

D I V U LG AÇ ÃO

Uma das mais tradicionais e im-
portantes fábricas do Brasil e do
Espírito Santo, a Garoto, em Vila
Velha, tem recebido importantes
investimentos nos últimos anos.
Entre as principais frentes de me-
lhorias está a busca pela automa-
ção das operações, visando a acele-
ração, otimização e maior eficiên-
cias em todas as áreas da empresa.

A aposta nessa área, que está to-
talmente alinhada com o conceito
de indústria 4.0, teve início há cer-
ca de dois anos. Atualmente, mais
de 60% das principais linhas da fá-
brica usam algum tipo de tecnolo-
gia de automação.

Só na parte de robotização, já
são 7 aplicações, que incluem utili-
zação de robôs para atividades co-
mo empilhamento, embalagem

em caixas, entre outros.
“Hoje já utilizamos robôs cola-

borativos, que conseguem traba-
lhar no mesmo ambiente dos tra-
balhadores de forma integrada e
mais eficiente, porque contam
com programação para atuar den-
tro de um raio específico e com
sensores que reduzem a velocida-
de ao detectarem proximidade
com as pessoas, por exemplo”, ex-
plica Durval Silva, gerente executi-
vo da divisão técnica da empresa.

Outra frente importante de in-
vestimento é na parte de digitali-
zação e integração de dados, que
elimina a necessidade de coleta de
dados manuais e ainda reduz o uso
de papel, além de permitir uma
gestão de toda a produção de for-
ma centralizada e mais acessível.

Na edição anterior do caderno
“Em Pratos Limpos”, que circu-
lou no dia 25 de julho, houve erro
na grafia dos nomes dos direto-
res do Grupo Águia Branca Uar-
lem Oliveira e Marcelo Tinti.

E r ra m o s

Isso foi possível, por exemplo,
com o uso de tablets para a coleta
de dados da linha de produção.
Além disso, toda a parte de produ-
ção de massa de chocolate hoje já é
controlada por um sistema digital
e centralizado. Toda essa parte de
controle é feita em uma sala de co-
mando totalmente automatizada.

Até mesmo o depósito de fábrica
conta hoje com um modelo mais
moderno e tecnológico de recep-
ção de cargas, que já é feito com o
auxílio de máquinas.

“Esse tipo de tecnologia nos per-
mite tornar não só tornar a opera-
ção mais eficiente, como também
eliminar atividades burocráticas e
direcionar nossos profissionais
para executarem tarefas mais es-
t ra t é g i c a s ”, aponta Durval Silva.

FÁBRICA DE CHOCOLATES:
automação das operações otimiza
e dá maior eficiência em todas
as áreas da empresa

A tecnologia está mudando a
forma como as empresas fa-
zem negócio e isso já deixou

de ser novidade há tempos. Solu-
ções de softwares, novas platafor-
mas e diversas outras inovações
melhoram processos, produtos e
transformam os métodos como os
profissionais atuam em suas res-
pectivas áreas.

Tudo isso faz parte da indústria
4.0 ou da quarta revolução indus-
trial, que por se tratar de uma ten-
dência mundial afetou todos os se-
tores de produção.

Diante desse movimento que se
mostra cada vez mais acelerado,
surgem algumas dúvidas: como
preparar pessoas para essa nova
era? As empresas ficarão apenas
assistindo ou farão parte desta re-
vo l u ç ã o ?

Para o vice-presidente de Inova-
ção e Finanças do Grupo Águia
Branca, Decio Luiz Chieppe, essas
questões já estão sendo trabalha-
das há muito tempo.

“Não estamos avaliando se fare-
mos parte da revolução, já estamos
inseridos nela de diversas formas.
Somente este ano, estamos imple-
mentando mais de 150 projetos. E
destes, os mais desafiadores são os
de transformação digital”, desta-
cou o executivo.

Ele citou o desenvolvimento de
novos modelos de negócios – co -
mo  o V1  e o V1 Fast Rental –

exemplos práticos de como a em-
presa está lidando com o movi-
mento gerado pela quarta revolu-
ção industrial e ressaltou, ainda,
que para garantir que a grande
onda tecnológica não atropele a

“Não há mais para onde fugir”
A transformação digital aos pou-

cos vai se fazendo presente no dia a
dia das empresas. Na avaliação do
vice-presidente de Inovação e Fi-
nanças do Grupo Águia Branca,
Decio Luiz Chieppe, “vivemos um
contexto dinâmico que deu vida,

cor e voz à inovação. Ela, contudo,
não caminha sozinha. No mundo em-
presarial, a ideia de inovação está
associada ao conceito de competiti-
vidade”.

Segundo Chieppe, “para sobrevi-
ver no longo prazo e ser sustentável,

uma empresa precisa ser competiti-
va e ter condições de disputar de
igual para igual com suas concorren-
tes, oferecer ao mercado produtos e
serviços de alta qualidade, de baixo
custo e inovadores. Não há mais para
onde fugir.”

equipe de aproximadamente 17
mil colaboradores, a empresa
aposta no engajamento dos líde-
res e gestores.

“No Grupo, os líderes estão per-
manentemente atentos ao que está

acontecendo, principalmente nas
disrupções que estão a caminho, e
todos focados na mudança de
mindset da equipe. Isso é um dife-
rencial no processo de transfor-
mação digital.”


