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Indústria 4.0 avança e consegue novos ganhos de 
produtividade  
 
Por Wanise Ferreira 
Um alerta sobre um processo errado na fabricação de um equipamento na China pode, 
automaticamente, paralisar linhas de produção na Alemanha, nos Estados Unidos e no 
Brasil. Um drone atuando no reconhecimento de matériasprimas em grandes depósitos 
pode impor mais agilidade ao trabalho.  
 
A tecnologia de games sendo usada para simular a forma na qual as estações de trabalho 
podem trabalhar com mais produtividade. Esses são alguns exemplos do caminho que 
está sendo trilhado por várias empresas ao adotarem o conceito de indústria 4.0. Nesse 
pacote estão abrigadas iniciativas digitais, de inteligência de suas fábricas e de 
conectividade.  
 
O conceito de indústria 4.0 surgiu há quatro anos a partir de um projeto do governo alemão 
que aliou modernização de processos, tecnologias relacionadas à operação e os avanços 
de TI. Estão no coração desse processo plataformas como internet das coisas (IoT, na 
sigla em inglês), big data e sistemas de inteligência artificial.  
 
No planejamento estratégico de se tornar uma empresa digital, a GE escolheu 80 plantas 
industriais em todo o mundo para experimentar e testar soluções de indústria 4.0. Entre os 
elementos de inovação, investiu US$ 1 bilhão no desenvolvimento da plataforma de 
software baseada em nuvem, a Predix.  
 
"Tratase de um sistema operacional para a indústria 4.0 que trabalha com inovação aberta 
permitindo mais abrangência no desenvolvimento de novas soluções", diz Loic Hamon, 
líder de digital da GE para a América Latina.  
 
Feita a lição de casa que lhe permitiu gerar US$ 700 milhões em economia com ganho de 
produtividade, a empresa passou a oferecer ao mercado suas soluções para o 
desenvolvimento desse mercado.  
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A Bosch também trabalha com duas visões sobre a indústria 4.0, a de usuária e a de 
fornecedora de sistemas inteligentes. Júlio Monteiro, diretor industrial, diz que as soluções 
desenvolvidas pela companhia mundialmente se baseiam em quatro níveis, o hardware, 
que vai permitir a conectividade para que sejam coletados dados; o software, que vai 
compilar esses dados para transformálos em inovação; a criação de algoritmos que, em 
sua primeira fase, vão permitir ações preditivas; e, por fim, o algoritmo ainda mais 
poderoso que, sem interação humana, pode intervir em uma produção caso reconheça 
problemas que podem afetar o resultado final.  
 
"Temos 11 unidades de produção em todo mundo que estão conectadas. Se for 
descoberto um processo errado na fabricação de freios ABS no México, a plataforma 
bloqueia todas as máquinas ", observa.  
 
A Volkswagen é outra empresa alemã que procurou se adiantar nesse cenário. Desde 
2008 a montadora implantou as "fábricas digitais", que permitem criar um ambiente virtual 
para simular todas as atividades que estão envolvidas em uma nova instalação, seja de 
fábrica ou nova linha de produção. A ideia é corrigir qualquer falha e evitar interferências 
no projeto que antes só eram observadas na execução.  
 
"Na planta em Taubaté trabalhamos com 49 fornecedores e pela Fábrica Digital 
identificamos 296 interferências. Com isso, economizamos R$ 19 milhões", diz Celso 
Placeres, diretor de engenharia de manufatura.  
 
A fábrica digital se tornou um componente importante no projeto de indústria 4.0 que inclui 
outros pilares, como sensorização, com tags inteligentes RFID, digitalização dos postos de 
trabalho, sistema inteligente baseado em plataformas de big data capaz de controlar e 
gerenciar toda a produção, ou mesmo uso de impressoras 3D para criar peças que vão 
compor os protótipos dos carros.  
 
Em novembro de 2015, a Basf anunciou a todas as suas subsidiárias a sua estrutura para 
a indústria 4.0. Uma das recomendações foi a de que essa adoção obedecesse às 
realidades regionais.  
 
Rony Sato, gerente de inovação, conta que o Brasil entra agora na fase de investir mais 
pesado nesse movimento. A 4.0 chegou ao grupo Mars em 2015, quando a matriz orientou 
que mundialmente fosse feita uma troca dos sistemas de ERP, de planejamento de 
recursos da empresa, e da nova plataforma de vendas. 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 22/06/2017) 
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Ciesp Campinas avalia melhor desempenho 
 
Campinas - A economia começou a mostrar que está se descolando da política, conforme 
afirmação do diretor do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) regional de 
Campinas, José Nunes Filho. 
 
As indústrias da região de Campinas fecharam 250 postos de trabalho em maio desse 
ano, mas, mesmo assim, no acumulado de janeiro a maio de 2017 o saldo é positivo em 
850 contratações. "Para animar um pouco mais a economia é preciso ter um pouco mais 
de estabilidade política, que não tem.  

A partir do momento que as reformas sejam votadas, a tendência é de que a economia se 
descole da política", conjecturou o diretor do Ciesp. 

Para ele, a eliminação desses postos de trabalho são pontuais e a situação é de ajustes. 
"Nos últimos seis anos, os meses de maio foram negativos em empregos.  

O que estamos vendo agora é uma estabilidade. Nós vamos ter meses de pequeno 
aumento de emprego ou de pequenas quedas de postos de emprego", comentou. 

No comércio exterior, houve uma melhora nos índices de importação e exportação nos 
cinco meses de 2017 quando comparados com o mesmo período de 2016.  

"Nós tivemos um aumento das importações e das exportações e a corrente de comércio 
em função disso aumentou em torno de 18%, o que é bom para a região. Significa que a 
gente está ativo e está melhorando", finaliza. 

O economista e professor da Faculdades de Campinas (Facamp), José Augusto Ruas, 
confirmou que a sondagem industrial do mês de maio superou as expectativas.  

"Maio apareceu com melhora de vendas e uma produção maior do que a gente 
imaginava", destacou Ruas. 

Milton Paes 

 
 
(Fonte: DCI – 22/06/2017) 
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DECISÕES 
 

TST apura discriminação por idade 
 
Em recurso, ex-bancária obteve indenização por prej uízomoral de R$ 80 mil por dispensa 
discriminatória, além de receber dano material prop orcional 
 

São Paulo - O Tribunal Superior do Trabalho (TST) reconheceu a existência de discriminação por 
idade em ação movida por ex-bancária, que foi incentivada a aderir ao Plano Antecipado de 
Afastamento Voluntário (PAAV) de um banco estadual. A instituição financeira argumentou que o 
fim do contrato teve fundamento em resolução do banco (696/2008), que, segundo a instituição, 
representa um incentivo à aposentadoria dos empregados. Pelo documento, recomenda-se a 
dispensa sem justa causa de quem completar 30 anos de serviços prestados ao banco, desde que 
a pessoa já tenha condições de se aposentar de forma proporcional ou integral. Conforme consta 
nos autos, a trabalhadora, que havia perdido a ação nas instâncias anteriores, afirmou - em pedido 
de revista - que o banco estabeleceu política de renovação mediante a qual rescindiu os contratos 
de emprego de todas as mulheres com mais de 48 anos de idade. Ainda na reclamação 
trabalhista, a ex-bancária pediu indenização por danos morais e materiais, entendendo que, 
dispensada às vésperas de obter o direito à aposentadoria integral, não seria mais aceita no 
mercado de trabalho. Para o banco, porém, tal conduta não se baseou na idade da bancária, mas 
sim na resolução interna e no direito de dispensar os empregados. 
 
A Terceira Turma do TST não aceitou os argumentos da instituição financeira. O colegiado 
considerou nula a dispensa da bancária e condenou o banco estadual ao pagamento de 
indenização por danos morais no valor de R$ 80 mil, além de compensação material, em parcela 
única, correspondente à diferença entre os proventos que está recebendo da Previdência Social e 
aqueles que receberia caso conseguisse aposentadoria integral. A instituição financeira também foi 
condenada à reparação por dano material, mediante o pagamento das diferenças entre os 
proventos de aposentadoria proporcional e integral, e por meio da indenização prevista na em lei. 
 
Entendimento 
 

O relator do processo no TST, o ministro Alexandre Agra Belmonte, indicou jurisprudência do TST 
no sentido de que, por ser inegável a relação diretamente proporcional entre idade e tempo de 
serviço, deve-se considerar discriminatória a dispensa da bancária que se funda, ainda que de 
forma implícita, no fator idade. "Claro está que, em razão do critério relativo à idade, o 
desligamento da autora foi, de fato, discriminatório, contrariando frontalmente os artigos 3º, inciso 
IV, da Constituição da República e 1º da Lei 9.029/1995", afirmou o relator. Na visão dele, a 
dispensa efetivada pelo banco, ao atingir todos os empregados que se encontravam em idade 
mais avançada e com maior tempo de trabalho, cria um verdadeiro clima de apreensão entre todos 
os trabalhadores. O banco apresentou embargos de declaração, ainda não julgados pelo TST. 
 
Da redação 


