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Curitiba – Enquantomui-
tas empresas paranaenses
projetam um cenário eco-
nômico mais vigoroso para
2017, a 21ª Sondagem In-
dustrial deu conta de que
55,1% dos seus diretores es-
tão otimistas: existe uma
parte significativa dessas in-
dústrias e das entidades de
suporte à atividade traba-
lhando como uma perspec-
tiva de futuro mais alonga-
da, visando a guinada que
se avizinha por meio da In-

dústria 4.0 ou a chamada 4ª
revolução industrial.

Não há exagero em con-
centrar ações para a assimi-
lação disso, pois é consenso
na própria Federação das In-
dústriasdoEstadodoParaná
(Fiep) que estará fora da jo-
gada a organização que não
investir em estratégias capa-
zes de fornecerem dados e
fatos em tempo real para a
tomada de decisões, am-
pliando drasticamente a
produtividade, a maximiza-
ção dos recursos utilizados
e, consequentemente, a
competitividade.

Berço do conceito, a Ale-
manhatemcomopolíticade
estado o estímulo perma-
nenteda inovação jáadapta-
da às premissas do 4.0. “A
inovação acontece quando
todos os atores (governos,
empresários e sociedade)
trabalhamemconjunto, ge-
rando um ecossistema de
inovação”, defendeogerente
do Centro Internacional de
Inovação do Sistema Fiep,
FilipeCassapo.

Nesse sentido, ele destaca
duas iniciativas importantes
para a indústria nacional e
paranaense. O primeiro é o
advento da Associação Bra-
sileira de Pesquisa e Inova-
ção Industrial (Embrapii),
que tal qual a Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agrope-
cuária (Embrapa), visa for-
talecer o grau de inovação
da indústria brasileira, atu-
ando emparcerias comuni-
versidade, institutos de pes-
quisaenocompartilhamen-
to de risco na fase pré-com-
petitivada inovação.

Ooutro é oprogramaTec-
nova-PR, que liberou recur-
sos para 63micros e peque-
nas empresas do Paraná ca-
racterizadas como de base
tecnológica,comfaturamen-
to de até R$ 3,6milhões em
2012 e compelomenos seis
mesesdeexistência,antesdo
lançamento da Chamada
Públicaem2013.Ovalordes-
tinado à subvenção econô-
mica dos projetos variou de
R$180mil aR$600mil edis-
ponibilizou R$ 22,5milhões
com recursos provenientes
da Financiadora de Estudos
e Projetos (Finep) e governo
estadual. A grandeexpectati-
va do setor é que o governo
confirmeo aporte doTecno-
va2nesteano. (M.M.)

Banco de dados inteligente,
simulações advindas da digi-
talização de processos e a “in-
ternet das coisas” (conectar
itens do cotidiano à rede
mundial de computadores)
rapidamente precisam ser as-
similadospelas indústriasque
projetam superar 2020 na no-
va era e aproveitando uma ga-
ma de possibilidades que vi-
rão a reboque. “É uma imensa
oportunidade para quem tem
a inovação no coração do ne-
gócio”, assegura o gerente do
Centro Internacional de Ino-
vação do Sistema Fiep, Filipe
Cassapo.

“Caminhamos para siste-
mas cada vez mais autôno-
mos, que conversam entre si,
mas isso não elimina o ser
humano. Diferente das revo-
luções industriais anteriores
(a vapor, elétrica e automa-
ção), a quarta revolução in-
dustrial temumpragmatismo
incomparável, enobrece o
papel de cada um de nós, di-
reciona a humanidade para
tarefas mais elaboradas e isso
é desenvolvimento, que no
conceito 4.0 está intrinseca-
mente ligado à geração de ri-
queza e à distribuição dela,
permitindoa todosquevivam
melhor”, acredita.

INOVAÇÃO
Nessa realidade em que tu-

do é novo no mundo todo, a
primeira vez que se tratou do
conceito foi em 2011, na Feira
Industrial de Hannover, na
Alemanha, conhecida por
trazer aomundoasnovidades
que outrora pareciam ser res-

tritas às obras de ficção cien-
tífica. Imediatamente após a
feira, as indústrias e as enti-
dades de apoio de todas as
partes do planeta se debru-
çaram na construção dessa
revolução.

Nessa busca, Londrina, via
apoio do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Se-
nai), despontou como um
polo arrojado de Tecnologia
de Informação e Comunica-

ção (TICs), que vem sendo
procurado por empresas de
todo o País embusca de solu-
ções de diferentes estágios de
infraestrutura digital. Até
mesmopara demandas com-
plexas como o desenvolvi-
mento de protocolos de co-
municação capazes de tradu-
zir as especificidades da in-
ternetdascoisas, a região tem
sido a menina dos olhos de
empresários em busca da

melhor alternativa para a in-
tegração entre os ambientes
virtual e físico das indústrias.

“Temosmassa crítica o su-
ficientenoPaís para criarmos
empreendimentos de alto
impacto e a região de Londri-
na é umclaro exemplo disso”,
argumenta Cassapo. “A Co-
reia do Sul está inovando,
mesmo tendo em números
absolutos menos pesquisa-
dores que oBrasil”, compara.

Divulgação

A feira de Hannover de
2011 de fato norteou os in-
vestimentos do Instituto Se-
nai de Tecnologia da Infor-
mação e Comunicação (TIC)
em Londrina a partir do ano
seguinte ao evento e, para a
coordenadora de Serviços
Tecnológicos e de Inovação
do Instituto Senai, Silvana
Kumura, isso fez toda a dife-
rença na hora
de colocar a
cidade e a re-
gião na van-
guarda da no-
va revolução
industrial.

“Pegamos o momento fa-
vorável e demos largada na
aquisição e preparação das
máquinas e da estrutura ne-
cessária para dispormos da
infraestrutura laboratorial
necessária para oferecer su-
porte às diferentes deman-
das que estão surgindo”, ex-
plica. Para isso, cerca de R$
10 milhões entre recursos

próprios e do Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento
Econômico eSocial (BNDES)
foram empregados em uma
obra no Instituto para a ins-
talação de laboratórios, den-
tre os quais umde prototipa-
ção, que ampliará a capaci-
dade do espaço para atender
e respaldar os mais diferen-
tes projetos na área de ino-

vação dentro
do viés 4.0.

Segundo Sil-
vana, o Institu-
to recebe mui-
tos contatos
diariamente,

várias empresas cogitam,
mas em andamento na con-
sultoria ou em outras fases
do projeto há 180 indústrias
de Londrina, 60 de Maringá
e 50 de Curitiba. Chama
atenção para o fato de que
isso só é viável em organiza-
ções cuja automação já é
uma realidade. “Não dá para
começar a casa pelo teto. En-

tre as indústrias paranaenses
há diferentes estágios, desde
aquelas que já estão incor-
porando o 4.0, até aquelas
que não possuemuma infra-
estrutura digital mínima e
precisarão correr para não
desaparecer em dez anos”,
afirma Kumura.

Para ter acesso a esse su-
porte, basta entrar em con-
tato com o Instituto. “Feito
isso, damos início ao traba-
lho, que engloba a avaliação
do estágio de infraestrutura
digital em que se encontra a
empresa, para posterior
consultoria ou desenvolvi-
mento do projeto”, descreve
Silvana. “Os selecionados
pelo edital Sesi/Senai de
inovação ainda têm a vanta-
gem de receber a consulto-
ria livre de custos, por isso é
importante acompanhar o
cronograma de seleção”, re-
comenda. O telefone de Se-
nai para contato é: (43)
3294-5139. (M.M.)

A OKE do Brasil, loca-
l izada em Piraquara
(Região Metropolitana
de Curitiba), produz
componentes para o se-
tor automotivo e, mes-
mo com a crise, não pa-
rou de investir em ino-
vação. O resultado foi
um crescimento de dois
dígitos em 2016 e com
projeção de repetir a
dose em 2017, princi-
palmente por conta de
um investimento com
vistas ao 4.0. “Devemos
ampliar em pelo menos
10% a nossa produtivi-
dade a partir de um in-
vestimento pequeno,
aproximadamente R$
300mil, em sensores em
toda a linha de produ-
ção que vão garantir
rastreabilidade e total
transparência aos pro-
cessos realizados em
nossas 10 linhas de pro-
dução”, comemora o di-
retor da OKE do Brasil,
Emerson Nogueira.

O conselheiro da Câ-

mara de Comércio e In-
dústriaBrasil-Alemanha
no Paraná (AHK-PR),
Daniel da Rosa, destaca
que toda essa revolução
deve vir acompanhada
de investimentos em se-
gurança da informação
e no aprofundamento
da cultura digital. “Jus-
tamente pela nossamis-
são de promover a coo-
peração entre os respec-
tivos blocos econômi-
cos que temos dedicado
atenção a sensibilizar as
empresas para a impor-
tância da assimilação
da indústria 4.0, para
que todos entendam o
que está ocorrendo, os
riscos envolvidos e as
novas formas de viver
que se darão a partir
disso. Acreditamos que
a 4.0 favorecerá a forma
correta de fazer e ga-
nhar negócios e ofere-
cer produtos e serviços
de alta qualidade”, pre-
vê o conselheiro da
AHK-PR. (M.M.)

Fábio Alcover
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