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COLUNA LIDERANÇA

C ada vez mais uma realidade inevitável do que ma-
crotendência, a Indústria 4.0 está mais presente 
do que nunca na pauta dos gestores. Buscando 
digitalizar suas operações fabris, as organiza-
ções vêm tentando implementar as ferramentas 

trazidas pelo modelo, a fim de aumentar a sua produtividade e  
melhorar os resultados do seu negócio. 

Ao longo desse processo há, no entanto, alguns movimentos 
necessários para o modelo caminhar de forma fluída e produ-
tiva. Entre eles, estão pontos essenciais da transformação digital 
que precisam ser olhados de perto se o objetivo é escalar de 
maneira sustentável. Além da tecnologia, que é intrínseca ao 
processo, é preciso otimizar e preparar times, governança e in-
fraestrutura, tanto quanto o desenvolvimento de ferramentas.

Não obstante, há também o desafio de olhar para o negócio em 
real time, movimento considerado improvável antes da ascensão 
da Indústria 4.0, assim como otimização de processos e automa-
ção. Para esses argumentos trabalharem em conjunto, contudo, 
é necessário um árduo trabalho em gestão, baseado em fatores 
como estratégia, implantação de conceitos ágeis e processos.

Quando em uma visão realmente sistêmica, como muitas 
novas fábricas (com capacidades recordes de produção) se pro-
põem a fazer, será mais fácil trilhar essa jornada de aplicação de 
novas tecnologias no setor.

O ESG também está lá
O desafio, porém, não está somente na aplicação da transfor-

mação digital e de tecnologias exponenciais da Indústria 4.0 nas 
organizações. As pautas ESG exigem esforços integrados das 
empresas. Na questão de impactos socioambientais, ainda há 
uma série de desafios para superar. É preciso respeitar as regras 
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de extração/cultivo, voltando suas produções para operações que 
não gerem danos ao meio ambiente.

Entre os principais riscos, aparecem questões como extinção 
da fauna habitante em locais de produção, perda de biodiver-
sidade e mensuração de benefícios gerados pela operação,  
principalmente na questão do sequestro de carbono versus as 
emissões dos processos. Quando essa pauta chega nas fábricas, 
é papel das organizações adotar a tecnologia para melhorar o 
desempenho de forma ampla também. Para isso, é possível, por 
exemplo, gerar energia elétrica com base na biomassa e trazer 
ao mercado a venda de energia limpa, bem como ingressar no 
mercado de créditos de carbono.

Mãos dadas
Aliando as duas importantes temáticas, as organizações pre-

cisarão investir em um planejamento estratégico com uma visão 
360, usando da melhor forma possível todos os recursos e todo 
o tempo investido na elaboração desses planos para gerar valor 
compartilhado. Para aplicá-los, será preciso incluir as pautas da 
transformação digital e da sustentabilidade aos temas tradicionais 
como gestão de projetos, orçamento e objetivos bem definidos. 

Por meio de ferramentas de gestão, é possível definir e contro-
lar as metas em todas as dimensões, garantindo que sejam desa-
fiadoras e factíveis. Dessa forma, distribuir e equilibrar o esforço 
dos gestores será um trabalho mais objetivo, diminuindo gastos 
desnecessários e evitando o desperdício.

Neste processo, é sumariamente importante olhar os desafios 
ainda não contemplados, desdobrá-los em um movimento real e 
possível, visando a melhoria contínua. É possível, assim, trabalhar 
a adoção da tecnologia, o respeito e devida atenção às pautas ESG 
e manter a produtividade em alta, de forma estável e previsível. 
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