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Por meio de reportagens próprias e artigos de parceiros, a maté-

ria de capa desta edição procura fazer um apanhado geral sobre o 

que está acontecendo em determinadas áreas do setor eletroeletrô-

nico, como indústria, distribuição, iluminação e energia fotovoltaica. 

Obviamente, a situação ainda está complicada para todo mundo, 

por conta da crise econômica deflagrada pela pandemia do novo 

coronavírus. Queda nas vendas, queda no faturamento e inadim-

plência são alguns dos problemas que mais afligem as empresas, 

neste momento. 

As empresas vêm se utilizando de todos expedientes (legais) pos-

síveis para seguir tocando os negócios. Tem havido demissões, mas 

há um empenho da indústria no sentido de preservar a mão de obra, 

até porque tratam-se de colaboradores com experiência e devida-

mente qualificados, e perdê-los seria uma pena.

Digna de registro é a ação adotada pela Abilux (Associação Bra-

sileira da Indústria de Iluminação), que vem promovendo uma cam-

panha para estimular a compra dos produtos fabricados no Brasil, no 

intuito de valorizar o artigo nacional. 

Mas, mesmo assim, é impossível prever o que irá acontecer no pró-

ximo mês, daqui a três meses ou no próximo semestre. Certo mesmo, 

só a heroica tentativa de continuar sobrevivendo a cada dia. 

Ainda dentro do assunto, recomendamos uma espiada na seção 

Espaço da Iluminação e Tecnologias Urbanas. Nosso colunista Plinio 

Godoy apresenta dicas interessantíssimas para exercer o trabalho em 

home office com qualidade, no que se refere às condições de ilumi-

nação.

Também está bastante interessante o bate-papo com executivos 

de quatro fabricantes sobre a questão da mão de obra na Indústria 

4.0. As entrevistas estão na seção Mercado.

Por enquanto é só. Boa leitura e até a próxima edição.

AINDA A PANDEMIA
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Por instalações mais 
eficientes

BRASIL ACABA DE GANHAR UMA 

NOVA NORMA QUE PROMETE 

FOMENTAR A PRÁTICA DA EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA NAS INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS, A NBR 16819:2020

ENTREVISTA A PAULO MARTINS

OBrasil acaba de ganhar uma nova norma de desempenho, que tende a gerar um importante im-

pacto no meio profissional ligado à área elétrica. Trata-se da NBR 16819:2020 - Instalações elé-

tricas de baixa tensão - Eficiência energética, que foi publicada no dia 30 de abril. 

O engenheiro eletricista Hilton Moreno, que coordenou o Grupo de Trabalho que preparou o 

texto do projeto de norma, destaca que o novo regulamento prescreve medidas a serem adotadas para a 

redução das perdas de energia na instalação. A norma faz também recomendações sobre a implementa-

ção de um sistema de gerenciamento de energia elétrica após as perdas terem sido reduzidas, garantindo 

assim a manutenção da eficiência energética ao longo do tempo.

Conforme explica Hilton, com essas duas partes devidamente resolvidas a eficiência da instalação elétri-

ca é consideravelmente aumentada, com ganhos pelo aumento da vida útil dos componentes da instalação, 

redução de custo mensal com a conta de energia elétrica e melhor qualidade de energia na instalação.

Nesta entrevista Hilton detalha como foi o trabalho de elaboração da norma e quais suas expectativas 

quanto ao cumprimento da mesma. “Eu torço demais para que a NBR 16819 “pegue”, porque isso seria um 

ganho inestimável para os donos dos imóveis, falando individualmente, e da sociedade brasileira como 

um todo”, comenta o especialista. 
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1.  QUANTO TEMPO LEVOU O PROCESSO DE ELABORAÇÃO, DISCUSSÃO E CONSULTA PÚ-
BLICA DA NORMA NBR 16819:2020 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO - EFI-
CIÊNCIA ENERGÉTICA?

HM  A discussão dessa norma começou em 2017, tendo sido então publicada em abril de 2020.  

https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=443959
https://www.youtube.com/playlist?list=PLekKxZjqlGzuKcbPaQDughtgDPwOJ-2-x
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2.  QUE TIPOS DE PROFISSIONAIS E QUANTOS ESPECIALISTAS PARTICIPARAM DAS DISCUS-
SÕES? QUAL FOI SUA PARTICIPAÇÃO, EXATAMENTE?

HM  Esse assunto pertence à mesma Comissão de Estudos que trabalha com a NBR 5410, pois as duas 

normas têm origem na série 60364 da IEC. Dessa forma, na época foi decidido pela comissão criar um 

Grupo de Trabalho (GT) para preparar o texto do projeto de norma, que ficou sob a minha coordenação. 

Ao iniciar os trabalhos, convidei o sr. Antonio Carlos Santos, da Legrand, para ser o secretário, que pron-

tamente atendeu ao convite. O GT contou ao todo com a participação de cerca de dez profissionais, 

como projetistas, instaladores, consultores, professores, fabricantes, etc.

3.  ESSA NORMA FOI ELABORADA COM BASE EM UM REGULAMENTO INTERNACIONAL, EN-
TÃO... POR QUÊ?

HM  A norma foi totalmente baseada na IEC 60364-8, publicada em 2014, uma vez que tal documento 

internacional contém exatamente o tema que se desejava publicar no Brasil. Não fosse por pequenos 

desvios em relação ao texto original, que foram necessários para adaptar o texto para a realidade 

brasileira, a norma publicada poderia perfeitamente ser uma ABNT NBR IEC.

4.  NA SUA VISÃO, QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS DETERMINAÇÕES IMPOSTAS PELA NORMA 
NBR 16819:2020? 

HM  Ela pode ser dividida em duas grandes partes. Uma que prescreve medidas a serem adotadas para 

a redução das perdas de energia na instalação, como perdas devidas aos condutores, aos transfor-

madores, ao baixo fator de potência, às harmônicas, à incorreta localização dos quadros, etc. A outra 

parte traz recomendações sobre implementação de um sistema de gerenciamento de energia elétrica 

após as perdas terem sido reduzidas, garantindo assim a manutenção da eficiência energética ao 

longo do tempo. Com essas duas partes devidamente resolvidas, a eficiência da instalação elétrica 

é consideravelmente aumentada, com ganhos inquestionáveis de aumento de vida útil dos compo-

nentes da instalação, redução de custo mensal com a conta de energia elétrica, melhor qualidade de 

energia na instalação, dentre outros.

5.  ESSA NORMA VEM PARA SUPRIR ALGUMA NECESSIDADE ESPECÍFICA DO BRASIL, DE RE-
GULAMENTAÇÃO NESSA ÁREA? QUE TIPOS DE PROBLEMAS ACONTECEM HOJE EM DE-
CORRÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE UMA NORMA COMO ESSA?

HM  Não existia no Brasil um documento técnico, seja da 

ABNT, de alguma entidade ou autoridade, que trata-

va diretamente da eficiência das instalações elétricas 

das edificações. Há iniciativas muito importantes na 

área de eficiência energética das edificações, como 

do Procel Edifica, do Green Building Council, dentre 

outras, que, no entanto, não são específicas de ele-

tricidade. Nessas ações, o foco é muito mais voltado 

para a envoltória da edificação, como fachadas en-

vidraçadas, sistemas de ar-condicionado e ilumina-

ção, dentre outros aspectos construtivos, do que na 

eficiência do uso da eletricidade, propriamente dita. 

É importante destacar que, em muitos casos, a eletri-

cidade é o principal insumo energético e é nela que 

a atenção deveria ser dirigida. Com a publicação da 

NBR 16819 cobre-se uma lacuna importante no com-

bate ao desperdício de energia nas edificações.
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLekKxZjqlGztKhfDXxj9xVlxXak7E3k8K
https://www.youtube.com/playlist?list=PLekKxZjqlGzvrDt7pHyCXldvpc2q-EiV4
https://revistapotencia.com.br/webinar/aula-grauita-harmonicas-e-a-nbr-5410/
https://www.youtube.com/watch?v=zMIF6dy2jz8
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6.  QUE CONSEQUÊNCIAS ESSA NORMA TERÁ NO MERCADO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
COMO UM TODO?

HM  A aplicação da NBR 16819 requer projetos elétricos mais “engenheirados”, com mais estudos de 

alternativas e uso de mais conhecimentos técnicos do que os projetos padronizados aos quais 

estamos “acostumados”. Com isso, precisaremos de engenheiros e técnicos mais bem preparados 

e dispostos a investir seu conhecimento e tempo para “pensar o projeto” não apenas em relação 

a como ele será construído, mas também como aquela instalação será utilizada e gerenciada em 

termos energéticos ao longo de sua vida útil. Dos instaladores, a nova Norma exigirá um grau maior 

de conhecimento de novos produtos e tecnologias nas áreas de medição, controle e gerenciamen-

to de energia, que devem ser implementadas para que a eficiência energética da instalação seja 

duradoura. Para o pessoal de manutenção e operação, igualmente novos conhecimentos na área 

de produtos e soluções de gerenciamento de energia são fundamentais para aplicar as prescrições 

da NBR 16819. Os fornecedores de produtos também deverão aumentar seu portfólio de soluções 

voltadas para medição, análise, controle, qualidade e gerenciamento de energia, na medida que 

essa nova norma é repleta de soluções que têm como base novas tecnologias. E, claro, professores 

e alunos deverão aumentar seu repertório de estudos nas disciplinas relacionadas com instalações 

elétricas.

7.  QUE BENEFÍCIOS ESSA NORMA PROPORCIONARÁ PARA OS CIDADÃOS COMUNS, QUE 
SÃO OS ‘USUÁRIOS’ DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS?

HM  O impacto visível para os cidadãos comuns com a aplicação da NBR 16819 é a redução importante na 

“conta de luz” no final do mês. Quando da época da preparação da norma, eu mesmo, em parceria 

com o engenheiro José Starosta, da Ação Engenharia, preparei um estudo de aplicação da norma, 

que teve como objetivo verificar o quão viável seria aplicar a futura norma no mercado brasileiro. Para 

realizar o estudo contamos com a ajuda do Hospital Albert Einstein, de São Paulo, que nos abriu as 

portas das instalações elétricas do chamado Bloco A de sua sede no Bairro do Morumbi, na cidade 

de São Paulo. Além de ter acesso ao projeto elétrico original daquele bloco, pudemos fazer medições 

da unidade em funcionamento, o que nos deu parâmetros inestimáveis para realizar um estudo base-

ado em dados reais e não apenas hipóteses. O resultado do estudo mostrou que, em primeiro lugar, 

é totalmente viável do ponto de vista técnico e financeiro aplicar a NBR 16819 no Brasil, pois temos 

conhecimento e tecnologia prontamente disponíveis por aqui. Em segundo lugar, dentre os vários 

cenários que fazem parte desse estudo, as reduções no consumo de energia do hospital, caso as 

medidas da norma fossem implementadas, poderiam chegar a mais de 20%, o que, convenhamos, é 

um número extraordinário não só em percentual, mas em valores absolutos também, se estivermos 

falando de uma conta de energia de milhares de reais por mês. Outro grande ganho para os cidadãos 

comuns é igualmente importante, porém, não tão visível, e está relacionado com o aumento da vida 

útil dos componentes da instalação, na medida em que eles trabalham “mais frios”, o que implica em 

menos paradas para trocas e manutenções, resultando também em economia de dinheiro ao longo 

dos anos de vida da edificação.

Com a publicação da NBR 16819 cobre-se uma  
lacuna importante no combate ao desperdício de  

energia nas edificações.
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8.  NO BRASIL COSTUMA-SE DIZER QUE UMA 
NORMA ‘PEGOU’ OU ‘NÃO PEGOU’. VOCÊ 
ACREDITA QUE A NBR 16819 DE FATO SERÁ 
CUMPRIDA?

HM  Eu torço demais para que a NBR 16819 “pegue”, 

porque isso seria um ganho inestimável para os 

donos dos imóveis, falando individualmente, e 

da sociedade brasileira como um todo. No caso 

dos donos, os ganhos são financeiros pela redu-

ção da conta de luz e gastos com manutenção, 

como explicado anteriormente. Para o País, os 

ganhos são devidos à necessidade de menores 

investimentos na construção de novas usinas 

geradoras de energia elétrica, com os conse-

quentes ganhos sociais e ambientais. Quanto a 

apostar se ela vai pegar ou não, prefiro deixar 

a resposta para o tempo responder. De minha 

parte, vou fazer o possível para divulgar e ensinar os requisitos dessa norma, por exemplo, utilizando os 

meios que temos na Potência Multiplataforma, como a Revista Potência.

9.  VOCÊ ACREDITA QUE O ATENDIMENTO À NORMA SERÁ IMEDIATO OU O MERCADO LEVA-
RÁ UM TEMPO PARA SE ADAPTAR? 

HM  Penso que o mercado vai levar um tempo para entender e atender a NBR 16819, pois ela requer que 

algumas coisas mudem nas fases de projeto e execução da obra, o que pode deixar muitas pessoas 

relutantes a essas mudanças.

10.  O EVENTUAL NÃO CUMPRIMENTO DA NORMA INCORRERÁ EM ALGUM TIPO DE SANÇÃO 
AO ‘INFRATOR’?

HM  Entendo que será muito difícil a aplicação de sanções no caso de não utilização da NBR 16819, tendo em 

vista que é uma norma de desempenho, e não de segurança, como é o caso da NBR 5410, por exemplo. 

Não há, no momento dessa entrevista, nenhum regulamento técnico que obrigue o uso dessa norma, o 

que dificulta, ou até mesmo impossibilita, qualquer ação na justiça pelo não cumprimento da norma. Sua 

aplicação será feita por pessoas e empresas que se preocupam com aspectos que vão além do custo 

inicial de uma obra e se perpetuam durante a operação daquela edificação. Se eu sou o dono ou o res-

ponsável por um empreendimento qualquer, onde o consumo de energia elétrica é um fator importante 

no custo operacional do meu negócio, não teria nenhuma dúvida em exigir que o projeto e a instalação 

elétrica seguissem as prescrições da NBR 16819. Locais que seguem a política de gestão da eficiência 

energética da NBR ISO 50001 também devem seguir a NBR 16819, que cita explicitamente na sua abertu-

ra que ela é parte do sistema de gestão da ISO 50001. Em resumo, a nova norma é muito mais de caráter 

voluntário para aqueles que desejam ter ganhos financeiros, econômicos e ambientais. 
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É totalmente viável do ponto de vista técnico e financeiro 
aplicar a NBR 16819 no Brasil, pois temos conhecimento e 

tecnologia prontamente disponíveis em nosso mercado.

https://revistapotencia.com.br/
https://revistapotencia.com.br/revista-potencia-2020/


Nos últimos anos, a evolução tecnológica entra em um ciclo 
ainda mais rápido; a digitalização passa a ser eminente, 
transformando diariamente as nossas rotinas. A distância 
entre o consumidor/usuário para as informações, 
investimentos, produtos e serviços estão apenas a um clique, 
trazendo consigo novas tendência tecnológicas, tais como:

• Digitalização - A geração de dados consumidos e
armazenados vem aumentado exponencialmente,
impulsionada pela implantação de novos dispositivos
conectados à internet, além do desenvolvimento da rede
5G e pelo aumento da eficiência dos processos e serviços
pela digitalização do mercado.

• Urbanização - Desenvolvimento da infraestrutura urbana
conectada, reduzindo o tempo da efetivação dos serviços
prestados à população

• Mudança para eletricidade - Aumento do consumo de
eletricidade a um ritmo duas vezes superior ao de
qualquer outra forma de energia, impulsionada por novos
modos de consumo (carros elétricos, equipamentos
microprocessados) e aumento na demanda de
processamento e armazenamento de dados, além da
integração entre geração e armazenamento de energia.

Quando analisamos a evolução tecnologia para as 
indústrias, observa-se um grande potencial de 
desenvolvimento, uma vez que 95% dos atuais 
equipamentos de proteção elétrica não tem nenhuma 
conectividade com o usuário ou sistemas de controle.

A ABB, líder em tecnologia, desenvolveu uma solução plug-
and-play para que seus clientes possam de uma forma 
simples, conectar seus atuais dispositivos de proteção (de 
qualquer fabricante) a sistemas de medição, controle e 
internet, sendo desta forma possível gerenciar e controlar 
seus equipamentos digitalmente. O ABB Ekip UP 
transforma o equipamento existente sem nenhuma 
conectividade ou com sistema de proteção elétrica básica 
em um novo equipamento, com funções de proteção 
avançadas e interação direta com o usuário. Além disto em 
menos de 1 hora é possível instalar o ABB EKIP UP em 
qualquer sistema sem nenhum retrabalho no quadro 
elétrico. 

O Ekip UP da ABB torna o gerenciamento de instalações 
inteligente. Baseado na coleta de dados em tempo real 
este dispositivo mede (entre muitas outras variáveis) o 
fluxo de energia no painel elétrico, o número de operações 
dos equipamentos instalados, a variação de temperatura 
nos compartimentos e pode compartilhar estes dados 
diretamente para os sistemas de controle do cliente ou o 
sistema ABB Ability™ (sistema de gestão de dados) 
baseados em nuvem.

Além da possibilidade de proteger, medir e controlar os 
sistemas elétricos, o ABB Ekip UP auxilia seus clientes no 
gerenciamento das manutenções preventivas. Baseado no 
histórico real de eventos intercorridos e medições das 
grandezas elétricas, o equipamento mostra a curva de 
confiabilidade do equipamento, indicando o momento 
exato de realizar a manutenção de seus dispositivos, 
reduzindo automaticamente os custos de manutenção.

— 
Indústria 4.0: a Digitalização dos Sistemas 
Elétricos existentes

Anúncio EL_210x280.indd   1Anúncio EL_210x280.indd   1 29/05/2020   14:1529/05/2020   14:15

https://new.abb.com/br
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Aeroporto Industrial
O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, inaugurou no dia 21 de maio o primeiro Aeroporto Indus-

trial do País, um projeto inédito que tem o objetivo principal de aumentar a competitividade das empresas brasileiras 
no contexto internacional e atrair investimentos externos para o Brasil.

O lançamento, que ocorreu em evento on-line, contou com o anúncio de que a Clamper Indústria e Comércio S/A 
será a primeira empresa a instalar suas operações no espaço. A Clamper, que é fabricante de itens eletrônicos, e até 
então tinha sua unidade fabril apenas em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), agora ex-
pandirá parte de suas operações para o Aeroporto Industrial, processo este que já foi iniciado. 

A área ocupada será três vezes maior que a planta atual da Clamper e a previsão é de que as operações comecem 
a funcionar em julho.O projeto do Aeroporto Industrial já faz parte da história da Clamper há 20 anos. No ano 2000, 
durante o processo de escolha do local onde seria instalada a nova sede da empresa, Lagoa Santa (MG) se destacou 
entre as demais opções pela proximidade com o aeroporto e pelos projetos de desenvolvimento econômico que eram 
previstos para a região. 

“A decisão da Clamper de ser a primeira empresa a ocupar o espaço foi focada, principalmente, na agilidade de 
todo o processo logístico e o tratamento tributário simplificado. Mas também na crença do enorme potencial do nosso 
país no cenário mundial como referência em desenvolvimento de tecnologia e na fabricação de produtos de alto valor 
agregado”, comenta Marcelo Lobo, CEO da Clamper. 

Em 2007 e 2008 a Clamper já havia aberto uma filial em área dentro do terminal de cargas do aeroporto para a 
instalação de uma planta produtiva experimental e rodou uma operação piloto testando processos logísticos, fabris, 
de sistemas e regulatórios.

Para Ailton Ricaldoni Lobo, fundador da companhia e presidente do Conselho de Administração da Clamper, a mu-
dança trará muitos benefícios. “Agora temos à disposição uma prestação de serviços e soluções logísticas de acordo 
com a nossa necessidade, é algo diferenciado. Sabíamos que o nosso produto tinha aderência para estar nesse am-
biente e não tenho dúvidas que é um casamento com futuro promissor”.

Marca expressiva
De acordo com dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, o Brasil atingiu a marca histórica de 

2 gigawatts (GW) de potência instalada em sistemas de microgeração e minigeração. A fonte já representa 99,8% das 
instalações de geração distribuída do País, num total de 171 mil sistemas solares fotovoltaicos conectados à rede e 
mais de R$ 10 bilhões em investimentos acumulados desde 2012, espalhados pelas cinco regiões nacionais. Estes nú-

meros foram obtidos graças às mais de 12 mil empresas de insta-
lação, gerando mais de 60 mil empregos no setor.

Neste sentido, a Aldo Solar, uma das principais distribuidoras 
de equipamentos para geração de energia solar do País e empresa 
que mais cresce no segmento de energia solar acompanha a expan-
são do setor com a distribuição de mais de 75 mil geradores entre-
gues para revendas e instaladores de todo o país.

A empresa informa ser a distribuidora brasileira com maior dis-
ponibilidade de equipamentos, com 10 mil modelos de geradores 
de energia solar a pronta entrega.
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https://www.aldo.com.br/landingpage/index.html
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Hospitais de campanha 
Como medida emergencial para auxiliar o tratamento dos pacientes conta-

minados pelo coronavírus, os governos de São Paulo e Rio de Janeiro constru-
íram cinco hospitais de campanha durante o mês de abril. A Termomecanica auxiliou a construção dessas unidades 
com o fornecimento de tubos de cobre para a Air Liquide, indústria química do setor de gases medicinais e industriais, 
responsável por montar toda a estrutura do fornecimento de gases medicinais e oxigênio, essencial para o tratamento 
de pacientes em estágios avançados da doença. 

Foram fornecidas, em abril, mais de 20 toneladas de tubos de cobre para a Air Liquide. Para garantir a entrega, a 
equipe da Termomecanica mobilizou-se e direcionou grande parte dos seus esforços para a fabricação desses produtos. 
A parceria entre as duas empresas foi primordial para agilizar o funcionamento dos hospitais, que foram construídos 
em tempo recorde. Segundo Paulo Cezar Martins Pereira, superintendente de Vendas e Marketing da Termomecanica, os 
tubos de cobre foram produzidos em uma velocidade nunca vista antes dentro da empresa: “Fizemos uma força-tarefa 
para produção de tubos de cobre em tempo recorde, dada a urgência da situação de saúde pública que estamos vivendo 
e da necessidade de aumentar os leitos para atendimento de pacientes”, explica o executivo. 

As vantagens do uso dos tubos de cobre neste tipo de aplicação são muitas e vão desde boa resistência às pressões 
internas e aos golpes de aríete, até a facilidade de manuseio, transporte, aplicação e soldagem, garantindo perfeita ve-
dação e segurança . Além disso, os tubos de cobre são resistentes às altas temperaturas e possuem propriedades im-
permeáveis que barram germes, fluidos, gases e raios ultravioleta.

O Especialista em Instalações e Projetos Medicinais da Air Liquide, Fernando Bucci, destaca a importância da parce-
ria com a Termomecanica para garantir que as instalações de gases medicinais estejam em conformidade com as nor-
mas estabelecidas pelos órgãos de saúde, por se tratar de medicamento. “A parceria com a Termomecanica, que nos 
forneceu tubulações de qualidade assegurada e no prazo necessário, foi fundamental para que conseguíssemos aten-
der à demanda de leitos para atendimento à Covid-19 nos hospitais de campanha em todo o Brasil”, completa o es-
pecialista da Air Liquide. 
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Contribuição à comunidade 
O Grupo Prysmian, em parceria com a Associação Expedicionários da 

Saúde (EDS), realizou a doação de cabos elétricos para implementação de 
um Hospital de Campanha no estacionamento do Hospital das Clínicas da 
Universidade de Campinas (Unicamp), interior de São Paulo. 

Além disso, o Grupo Prysmian também está engajado na doação de equi-
pamentos de proteção individual (EPIs) para a Santa Casa e o Corpo de Bom-
beiros de Sorocaba-SP, assim como a desinfecção de veículos de emergência 
da instituição. Já em Poços de Caldas-MG a empresa teve a oportunidade de contribuir com a Irmandade de Santa Casa 
da cidade. Foram doados aproximadamente 10.000 metros de cabos elétricos para a reforma de 12 quartos subutili-
zados e também para a conclusão da UTI Neonatal, que foi adaptada para UTI de atendimento adulto, totalizando 17 
novos leitos para atendimento médico do SUS e convênios.

“Apoiar projetos tão essenciais como esses nos enche de orgulho, reforça nosso compromisso em apoiar a comuni-
dade conectando-a e, acima de tudo, aquece nossos corações. Isso nos aproxima, apesar de toda a distância”, diz Alba 
Lima, gerente de Marketing do Grupo Prysmian.
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https://www.termomecanica.com.br/
https://br.prysmiangroup.com/
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Distribuição de energia 
Trabalhando no Microsoft Innovation Center, em Boydton, Virgínia, a Microsoft e a Eaton aproveitaram os recur-

sos de armazenamento de energia de um no-break (fonte de alimentação ininterrupta) alimentado por bateria de íon 
de lítio para servir como recurso de energia distribuída para operadores de rede. 

A Eaton adicionou um sistema de algoritmos e controles de software a um no-break Power Xpert 9395, para per-
mitir a interação com a rede elétrica. Atendendo a essa função, o no-break pode fornecer e receber energia da rede 
para otimizar as contas de serviços públicos e ajudar nas iniciativas de regulação de frequência, criando um fluxo de 
receita adicional às operadoras.

Para os operadores de data center, o no-break há muito tempo representa uma proteção crítica contra ano-
malias de energia potencialmente prejudiciais, além de um backup vital da bateria para garantir a continuida-
de dos negócios durante uma falta de energia inesperada. No entanto, graças à nova tecnologia, os no-breaks 
de data center agora têm a capacidade de obter um benefício duplo, se convertendo também em um ativo de 
geração de valor.

A maioria dos data centers em larga escala implantou bancos de bateria substanciais para fornecer backup ade-
quado no caso de um blecaute. No entanto, a realidade é que essas baterias permanecem sem uso na grande maioria 
das vezes, porque a falta de energia ocorre com pouca frequência. Agora essa energia pode ser aproveitada. 

Foi a adoção de baterias de íon de lítio - que oferecem uma vida útil mais longa e oito vezes a taxa de ciclo 
das baterias VRLA tradicionais - que criou o potencial para essa evolução do no-break tradicional. Embora o data 
center mantenha o controle de sua energia - escolhendo quanta capacidade oferecer e quando - ele tem a capaci-
dade de converter o backup de energia tradicional em um dispositivo de armazenamento de energia, oferecendo 
uma série de benefícios para os operadores que buscam reduzir as contas de energia e otimizar o consumo. Isso é 
especialmente valioso, considerando que os custos de energia continuam disparando; de fato a energia é classifi-
cada como o segundo maior custo operacional em 70% dos data centers mundiais, superado apenas pela mão de 
obra, de acordo com o Gartner. 

A tecnologia da Eaton foi recentemente posta à prova pela Microsoft e pela Eaton, que formaram uma parceria 
para encontrar uma maneira de colocar os ativos da Microsoft em funcionamento o tempo todo. O sistema da Eaton 

permitiu que o no-break rastreie os sinais 
de regulação de frequência e responda 
rapidamente, carregando ou descarre-
gando a bateria para equilibrar a rede. 

As implicações do no-break Ener-
gyAware são significativas, tanto para 
a rede quanto para os operadores de 
data center. A tecnologia pode ser uti-
lizada para reduzir a demanda e con-
tribuir para as metas de energia lim-
pa. Os clientes podem usar um ativo 
existente para criar um novo fluxo de 
receita e reduzir os custos de energia, 
enquanto ainda fornecem uma solução 
de backup vital.
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CURSOS DE

ENERGIA

PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA 
40 Horas

OPERADOR E MANTENEDOR DE CABINE PRIMÁRIA
40 Horas

MONTADOR DE CABINE PRIMÁRIA
40 Horas

Escola SENAI "Jorge Mahfuz"
Rua Jerônimo Telles Jr., 125 - Pirituba

São Paulo - SP - CEP 05154-010
Telefone: (11) 3901-9300 

E-mail: senaipirituba@sp.senai.br
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Data Center Experience
A necessidade de armazenar e transmitir, com qualidade e segurança, volumes imensos de informações das maiores 

empresas de tecnologia do mundo faz com que a Ascenty invista em tecnologia de ponta em todos os data centers que 
constrói. O mais recente exemplo é o 14º data center da empresa, inaugurado recentemente no município de Vinhedo, 
interior de São Paulo. O megaprojeto conta com 55.000 m² de área e 44 MVA de energia total no campus.

Além da qualidade das infraestruturas de seus data centers, a Ascenty precisa garantir aos seus clientes alta dispo-
nibilidade, desempenho, continuidade dos negócios e excelência na conectividade entre os ambientes, com alta resi-
liência e baixa latência, por meio de redes de fibra óptica que unem os data centers aos principais cloud providers do 
mundo. Para atender a todas essas exigências, a Ascenty conta com fornecedores altamente capacitados como a Pan-
duit, responsável pelo fornecimento de toda a infraestrutura de cabeamento estruturado em 12 data centers da em-
presa, incluindo backbones ópticos e cabeamento UTP para suportar os sistemas como CFTV, controles de acesso, BMS 
(Building Management System) e estações de trabalho.

Da parceria entre a Panduit e Ascenty nasceu o Data Center Experience, um espaço conceito localizado no data cen-
ter de Vinhedo, onde se pode experimentar e conferir toda a tecnologia instalada nos centros de dados da empresa. 
Dentre os conceitos implementados no Data Center Experience estão o controle do fluxo de ar com sistema de confi-
namento e acessórios que melhoram a eficiência do ambiente em até 40%, a padronização da cor branca no ambiente 
com o intuito de proporcionar redução de até 35% nos custos relacionados a iluminação, além do roteamento aéreo 
dos cabos, sistema de aterramento e hardwares Wi-Fi para gerenciamento e controle de temperatura.
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Podcasts sobre elétrica
Com o objetivo de oferecer mais opções para a capacitação técnica para os profis-

sionais e estudantes da área de elétrica, a IFC/COBRECOM disponibiliza podcasts 
gratuitos sobre instalação elétrica. 

Os conteúdos de áudio e futuramente os de vídeos farão parte da marca COBRECOM 
Play, que visa a publicação de diversos assuntos relevantes sobre instalação elétrica em plataformas digitais, na qual 
basta os usuários clicarem no Play para acessar o material. O primeiro podcast já está disponível nas plataformas 
Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, RadioPublic e Soundcloud.

O tema da primeira edição é “A Norma NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão” e tem autoria do profes-
sor e engenheiro eletricista Hilton Moreno, que também é consultor técnico da IFC/COBRECOM.“Criamos mais esse tipo 
de conteúdo para disseminar informações técnicas sobre instalação elétrica, pois diferentemente de um texto ou vídeo, 
o áudio oferece mais facilidade e comodidade no acesso à informação relevante, pois é possível ouvir os podcasts em 
uma caminhada ou dentro do transporte público, entre outros”, ressalta Rodrigo Tanji, supervisor de Marketing da IFC/
COBRECOM. O profissional ainda explica que o podcast é mais uma opção para que o público conheça a COBRECOM 
e tenha a liberdade de escolher como quer adquirir conhecimento: pela leitura dos textos técnicos, livros, assistindo os 
treinamentos ou debates e agora ouvindo.Será publicado um podcast por mês e a duração de cada edição irá variar de 
acordo com o tema. A próxima edição terá como tema: “O que significa aterrar e equipotencializar a instalação elétrica”.

“Os conteúdos serão produzidos tanto pelo Hilton Moreno, como também pelo Paulo Sandrini, que é instrutor 
técnico da IFC/COBRECOM”, revela Tanji.Segundo ele, os profissionais da área e demais interessados em assuntos da 
instalação elétrica podem sugerir temas para a gravação dos Podcasts. Para isso, basta entrar em contato com o De-
partamento de Marketing da IFC/COBRECOM através do e-mail marketing@cobrecom.com.br.
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Bairro inteligente
A Vila A será o primeiro bairro do Brasil a ter tecno-

logias voltadas a tornar as cidades inteligentes testadas 
e demonstradas, com o objetivo de promover melhorias 
em áreas como segurança pública e mobilidade urbana. 
O projeto integra um protocolo de intenções assinado 
entre o Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR) e a Prefei-
tura de Foz do Iguaçu. 

A transformação da Vila A é uma das ações previstas 
no protocolo, que prevê também a facilitação da insta-
lação de empresas de base tecnológica no município, a 
integração do Parque Tecnológico com o Centro Muni-
cipal de Inovação, além de atendimentos pedagógicos 
para alunos da rede municipal. 

O Programa Vila A Inteligente é uma iniciativa do 
Parque Tecnológico em conjunto com a Itaipu Binacio-
nal e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Indus-
trial (ABDI). O projeto estende ao bairro as soluções 
implementadas no Laboratório Vivo de Cidades Inteli-
gentes do Parque Tecnológico com o apoio da ABDI, e 
onde concentram-se tecnologias como, por exemplo, as 
luminárias inteligentes com reconhecimento facial e o 
monitoramento por drones. Também poderão ser ins-
taladas novas tecnologias, por meio da parceria com 
empresas e startups que tiverem interesse em validar 
seus produtos. 

A escolha da Vila A como ambiente de demonstração 
se deve a algumas características específicas do bairro, 
como possuir uma associação de moradores, que reúne 
dados relacionados à segurança; equipamentos públicos 
de lazer, como o Gramadão; e uma infraestrutura, que 
envolve conectividade - fibra ótica - e equipamentos 
públicos, necessária para a realização do projeto-piloto. 

Também foram determinantes para a escolha do 
bairro a proximidade com o Parque Tecnológico, onde 
está o Laboratório de Cidades Inteligentes, e os inves-
timentos programados por Itaipu para a Vila A, como a 
revitalização do Gramadão, o Hospital Ministro Costa 
Cavalcanti que é referência nacional, a construção do 
Mercado Municipal e a criação de um circuito turístico 
que contempla pontos históricos da criação da usina, 
como as vilas construídas para abrigar os trabalhadores 
da usina de Itaipu na época de sua construção.

Novos catálogos
A Tramontina aperfeiçoa seu portfólio de produ-

tos constantemente e para ajudar os profissionais da 
área elétrica e da construção a projetar e realizar ins-
talações elétricas atualizou seus Catálogos de Produ-
tos - versão 2020/2021. 

São dois catálogos: um de Materiais Elétricos e ou-
tro de Iluminação. O material foi desenvolvido para 
prover de informações profissionais especificadores, 
revendedores e consumidores e facilitar a definição do 
item mais adequado para cada aplicação, destacando 
todas as características em termos de design, segurança 
e configurações técnicas para as instalações elétricas. 

O catálogo de Materiais Elétricos é composto por 
17 capítulos divididos por tipos de produtos. Cada li-
nha é apresentada em detalhes de modelos, tamanhos, 
cores, aplicação, versões e especificações. Os produtos 
também se dividem entre residenciais e industriais.    

Já o catálogo de Iluminação reúne todas as infor-
mações da linha de lâmpadas LED da Tramontina. O 
conteúdo inicia-se com informações sobre os conceitos 
referentes à luz, importante para a escolha da lâmpa-
da. São apresentadas dez famílias de produtos, com 
os diversos modelos e suas características técnicas. 

Os profissionais de lojas podem conhecer, ainda, as 
embalagens de cada item, além de displays e exposi-
tores, o que pode facilitar na identificação e exposição 
dos produtos no ponto de venda. 
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http://www.tramontina.com.br/upload/catalog/1587582362_prog_iluminacao_2020.pdf
https://www.tramontina.com.br/upload/catalog/1587582104_af_mel_prog_2020_mi_af_digital.pdf
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Vendas on-line
Em um cenário onde os consumidores buscam a facilida-

de das compras on-line, a MWM, fabricante independente 
de motores diesel e grupos geradores de energia, fortalece 
seu canal on-line de vendas de peças de reposição. A Loja 
MWM inova o modelo atual de comercialização de peças 
de motorização diesel, em todo segmento.

Com investimento em tecnologia, alterações técnicas 
e aumento da performance de busca no site, a Loja MWM 
traz uma experiência mais simples e assertiva quando os 
clientes procuram os itens de interesse.

Agora, a busca pode ser realizada através de filtros fo-
cados nos modelos das aplicações e anos, que agilizarão 
na identificação da peça certa para o veículo ou equipa-
mento dos clientes. 

A Loja MWM conta com mais de 1.200 peças disponíveis para vendas ao consumidor final, oferecendo os principais 
produtos da Linha Genuína e da linha Master Parts ® (Peças Multimarcas). São itens para a utilização em manutenções 
preventivas e corretivas, como: filtros, bombas d’água, bombas de óleo, jogos de juntas, injetores, turbinas, dentre outros.

Além da melhoria na performance das buscas, os clientes contam com fácil navegação, vasta gama de informações 
técnicas e fotos dos itens em diversos ângulos. Ao terminar a escolha das peças os clientes optarão pelo distribuidor 
de sua preferência e finalizarão suas compras. Ideal para quem busca praticidade, simplicidade, eficiência e facilidade 
no atendimento.

Os distribuidores da Rede MWM participantes do canal on-line são os responsáveis por disponibilizar e entregar os 
produtos de acordo com a política de entrega da companhia, com parceiros distribuídos em todo território nacional.

A garantia das peças de reposição é de responsabilidade da MWM. O objetivo é garantir ao consumidor alto nível 
de informação, excelente experiência de compra em todas as suas etapas, facilidade e uma rápida entrega, com a qua-
lidade e confiabilidade assegurada MWM.

De acordo com o diretor da Unida-
de de Peças de Reposição e Marketing 
da MWM Motores e Geradores, Thomas 
Püschel, “A Loja MWM é um projeto 
inovador, que envolve todas as áreas 
da empresa e tem por objetivo oferecer 
a esse consumidor, que busca a prati-
cidade, excelente experiência de com-
pra. Com o aumento de performance 
no site, através de plataforma robusta 
a qual foi desenvolvida e otimizada de 
acordo com os requisitos MWM, con-
seguimos buscas rápidas e tornamos o 
site muito mais dinâmico, com a quali-
dade e garantia da MWM”. 
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MATÉRIA DE CAPA
EFEITOS DA COVID-19 NA ÁREA ELÉTRICA

Aexemplo do que ocorre em praticamente todo o mundo, o Brasil vem sendo duramente afetado 

pela crise gerada pela pandemia da Covid-19, que comprometeu o desempenho das empresas 

e abalou a economia dos países. 

Nas próximas páginas procuramos traçar um panorama da situação de momento das indús-

trias eletroeletrônica, de iluminação e de material para construção; do setor de revenda e distribuição de 

material elétrico e do segmento de energia solar fotovoltaica. 

Segundo pesquisas feitas pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) junto 

a suas associadas, o número de empresas que promoveram demissões vem aumentando a cada mês. O 

índice, que em fevereiro estava em 20%, passou para 29% em março e chegou a 30% em abril.  

Entretanto, é evidente o esforço das indústrias do setor em tentar manter o nível de trabalhadores, pois 

trata-se de mão de obra devidamente qualificada e treinada. 

O mesmo levantamento da Abinee indica que 95% das empresas entrevistadas fizeram alguma coisa 

para evitar ou reduzir as demissões. Entre as ações tomadas destacam-se o trabalho em home office 

(74%), a antecipação de férias individuais (64%), a redução da jornada e dos salários (43%), a adoção do 

banco de horas (38%), a decretação de férias coletivas (32%), a suspensão do contrato de trabalho (19%), 

a antecipação de feriados (15%) e a utilização de linha de crédito para a folha de pagamentos (9%).

A Abinee reúne 400 empresas que atuam nas áreas de Automação Industrial; Componentes Elétricos 

e Eletrônicos; Dispositivos Móveis de Comunicação; Equipamentos Industriais; Equipamentos para Geração, 

Transmissão e Distribuição de energia elétrica; Informática; Material Elétrico de Instalação e Telecomunicações.

Batalha pelo emprego

INDÚSTRIA ELÉTRICA E 

ELETRÔNICA RECORRE A 

UMA SÉRIE DE ESTRATÉGIAS 

PERMITIDAS PELA LEGISLAÇÃO 

PARA SEGUIR TRABALHANDO  

E EVITAR DEMISSÕES  

NESTE MOMENTO.

POR PAULO MARTINS

Ilustração: ShutterStock

http://www.abinee.org.br/
https://revistapotencia.com.br/automacao-e-industria-4-0/
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Outra importante pesquisa indica que o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) do setor 

eletroeletrônico está baixo. O estudo considera dados da CNI (Confederação Nacional da Indústria), agre-

gados pela Abinee. 

Segundo o levantamento, o ICEI do mês de maio foi de 33,6 pontos, em uma escala que varia de 0 a 

100 pontos. Valores acima de 50 pontos indicam confiança, e, abaixo disso, falta de confiança. 

A valorização do dólar perante o real beneficia quem exporta, mas nem isso anima o setor, pois não 

está fácil encontrar mercados que estejam dispostos a comprar, novamente devido à pandemia. “Nossos 

associados estão buscando oportunidades fora do Brasil, mas não está fácil, porque todos os mercados 

estão praticamente retraídos neste momento. Mesmo tendo uma taxa de câmbio que se tornou muito 

favorável neste momento às exportações, ainda assim há dificuldades porque não há demanda”, comenta 

Humberto Barbato, presidente-executivo da Abinee.

Para Barbato, seria uma grande vitória se o setor conseguisse buscar números no segundo semestre 

que permitam a 2020 empatar com os resultados obtidos em 2019. Entretanto, o executivo diz que tem 

dúvidas se isso será possível. “Quando se fala em queda do PIB de 4% a 5%, evidentemente isso vai ter 

um impacto muito significativo no setor eletroeletrônico, que está presente em todos os demais setores 

que produzem o PIB nacional”, observa. 

Confira a seguir um resumo da situação econômica de algumas áreas selecionadas da Abinee. 

Material Elétrico de Instalação 
Existe uma grande dúvida em relação ao que vai acontecer com a economia após a volta do funcio-

namento do comércio em ritmo normal. Não se sabe, por exemplo, como estará o nível de confiança do 

consumidor, em função de fatores como o desemprego.

Esse quadro afeta diretamente a área de Material Elétrico de Instalação. Embora a construção civil pra-

ticamente não tenha parado, muitas pequenas reformas estão sendo adiadas. “Naturalmente, quando a 

gente voltar dessa crise tão difícil as pessoas vão estar um pouco mais temerosas”, prevê Humberto Barbato. 

A expectativa para esse subsetor era de um ano muito bom, até porque em 2019 houve uma variação 

real positiva de 8% no faturamento, em relação a 2018. Mas as perspectivas já não são mais as mesmas.  

Em abril, o segmento de Material Elétrico de Instalação registrou queda nas vendas de 40%. A estima-

tiva para maio é de queda em torno de 50% no faturamento. 

De acordo com Barbato, a esperança é de que possa começar a haver uma reversão desse quadro a partir 

de junho. Mas tudo dependerá da quarentena que ainda hoje afeta o comércio. “Como é um produto que as 

pessoas precisam, você pode adiar as compras, 

mas terá que voltar a comprar. Acreditamos que 

a gente consiga no segundo semestre repor 

em parte as perdas de negócios do primeiro se-

mestre”, comenta o dirigente da Abinee. 

Barbato observa que a casa própria segue 

sendo um bem muito importante para as pes-

soas e que isso deverá impulsionar as ven-

das de materiais elétricos, só que dentro de 

um ritmo muito menor do que o previsto para 

este ano. 

https://revistapotencia.com.br/produtos/
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Geração, Transmissão e Distribuição
O setor de GTD (Geração, Transmissão e Distribuição de energia elétrica) vem de anos seguidos de 

dificuldades em função do cancelamento de leilões.  

A área de GTD, que reúne basicamente material para infraestrutura, teve queda nominal no faturamen-

to de 8% ano passado. A queda real chegou a 14%. Se por algum motivo os leilões deste ano também não 

acontecerem, essa é uma área que vai continuar sofrendo bastante durante o próximo ano, pois tratam-se 

de investimentos com um prazo maior de maturação. 

Equipamentos Industriais
Na área de equipamentos industriais (motores, geradores, etc.) os investimentos acontecem quando 

há perspectivas, só que hoje o segmento está com capacidade de produção ociosa e as empresas estão 

reduzindo demais seu ritmo de atividade. 

De acordo com Humberto Barbato, dois fatos ficaram evidentes no setor. Primeiro, que é necessária 

a atualização do parque instalado. Segundo, é flagrante a dependência externa, ou seja, a indústria está 

muito vulnerável a equipamentos importados em função dos custos de produção no Brasil. Assim, o setor 

tem que se preparar para passar pelas mudanças necessárias para resolver esses problemas. 

Fo
to

: S
hu

tte
rS

to
ck

Acreditamos que a gente consiga no segundo semestre repor em parte 
as perdas de negócios do primeiro semestre.

HUMBERTO BARBATO  
| ABINEE Fo
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Oportunidades
Até o final de maio a atividade da indústria eletroeletrônica ainda não tinha perspectivas de voltar aos 

níveis anteriores à pandemia. Antes da crise o setor trabalhava com 75% da capacidade instalada. Agora, 

registra no máximo 65%. As fábricas praticamente não pararam de trabalhar, apenas diminuíram o ritmo ou 

utilizaram expedientes como férias coletivas ou redução da jornada de trabalho. 

Como possui mão de obra qualificada, o setor 

deve conseguir retomar rapidamente a produção, 

mas isso dependerá ainda dos níveis de estoques 

que estarão disponíveis tanto nos distribuidores 

quanto nas fábricas e também do ritmo de atividade 

do País e dos níveis de investimentos que ocorrerão. 

Barbato diz que em tempos de crise é preciso 

parar e pensar e que, dentro dessa linha de racio-

cínio, é possível enxergar que o momento atual 

traz consigo algumas oportunidades. O aconse-

lhamento que a entidade faz aos empresários é: 

na medida do possível, procurem melhorar sensi-

velmente o nível de inovação dentro da produção. 

“Precisamos continuar baixando nossos custos de 

produção. Somente dessa forma e sendo muito 

eficientes é que nós vamos conseguir retomar o 

mercado e ocupar o espaço que tinha sido ocupa-

do por produtos importados”, orienta. 
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Ações das empresas 
para evitar ou  

reduzir demissões 
(percentual de empresas)

Home office 74%

Antecipação de férias individuais 64%

Redução da jornada e salários 43%

Banco de horas 38%

Férias coletivas 32%

Suspensão do contrato de trabalho 19%

Antecipação de feriados 15%

Crédito para folha de pagamento 9%

Outros 8%
FONTE: ABINEE
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✘��A empresa adiou o lançamento de produtos?

 SIM (12) NÃO (13)

✘��A empresa adiou a realização de eventos próprios (coletiva de imprensa, workshops,  
cursos, etc.)?

 SIM (19) NÃO (06)

✘��Que outras dificuldades a empresa registrou nesse período?

➧ NENHUMA 02

➧�NÃO RESPONDEU 04

➧�CANCELAMENTO DE VIAGENS E VISITAS

➧��RENEGOCIAÇÃO DE PAGAMENTOS  

PELOS CLIENTES

➧�PARALISAÇÃO DO MERCADO

➧�ADOECIMENTO DE FUNCIONÁRIOS

➧�ALTA DO DÓLAR

➧�ESCASSEZ DE MATERIAIS DE SAÚDE

➧�QUEDA NAS VENDAS

➧�REDUÇÃO DE NEGÓCIOS

➧�TRANSTORNOS NA ROTINA DE TRABALHO

➧��REDUÇÃO DE DEMANDA

➧�QUEDA DO FATURAMENTO

➧�AUMENTO DA INADIMPLÊNCIA

➧�COMPROMETIMENTO DA LOGÍSTICA 

ENQUETE

A Revista Potência promoveu no mês de maio uma enquete junto às indústrias do setor eletroele-

trônico para identificar a influência que a crise gerada pela pandemia da Covid-19 vem provocando 

nas empresas. A solicitação foi enviada a 93 empresas que constavam no cadastro da Revista. Vinte 
e cinco empresas responderam à enquete, cujos resultados encontram-se abaixo. 

✘��A empresa registrou dificuldades no recebimento de componentes, insumos e matérias- 
primas por conta da pandemia da Covid-19? 

 SIM (17) NÃO (08)

✘��A produção da empresa sofreu redução ou paralisação? 

 SIM (16) NÃO (09)

✘��A empresa promoveu demissões?

 SIM (08) NÃO (17)

Enquete com empresas do  
setor eletroeletrônico

https://revistapotencia.com.br/revista-potencia-2020/
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✘��A pandemia da Covid-19 irá comprometer os resultados da empresa em 2020? 

 SIM (20) NÃO (01) NÃO SABE (03) NÃO RESPONDEU (01)

✘��A empresa pretende promover o lançamento de produtos neste segundo semestre?

 SIM (20) NÃO (04) NÃO SABE (01) NÃO RESPONDEU (0)

✘��A empresa pretende promover eventos próprios (coletiva de imprensa, workshop, etc.) ou 
participar de eventos coletivos neste segundo semestre (congresso, fórum, feira, etc.)?

 SIM (11) NÃO (10) NÃO SABE (04) NÃO RESPONDEU (0)

Entre os principais impactos da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus na área de iluminação 

estão reduções de vendas, de encomendas e de produção; adequação do local e do horário de tra-

balho dos funcionários; dificuldades para obter insumos; dificuldades no transporte de mercado-

rias e atrasos nos recebíveis. A intensidade do impacto varia entre as empresas e entre os seto-

res de atuação, mas a Abilux (Associação Brasileira da Indústria de Iluminação) classifica como sendo de 

moderada a alta.

Os problemas não param por aí. Segundo Marco Poli, diretor Administrativo da Abilux, neste momento 

de crise as empresas enfrentam dificuldades quanto à linha de crédito, que tem sido reduzida, e ainda 

Feito no Brasil

SETOR DE 

ILUMINAÇÃO 

PERDE QUASE 

UM TERÇO DOS 

TRABALHADORES E 

LANÇA CAMPANHAS 

PARA VALORIZAR 

OS PRODUTOS 

FABRICADOS NO PAÍSPOR PAULO MARTINS

ENQUETE

ILUMINAÇÃO

Foto: ShutterStock

https://revistapotencia.com.br/iluminacao/
https://abilux.com.br/
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com o aumento das exigências de garantias. “O fato é que tem havido 

dificuldade em fluir, para as empresas, a verba disponibilizada pelo 

governo federal”, reclama.

Outras dificuldades se originam na quebra do fluxo normal na 

cadeia das atividades que represam recursos para fazer frente às 

obrigações tributárias e de fornecedores. “Como exemplos temos a 

inadimplência nos pagamentos e as suspensões de entregas pelos 

clientes. Os poderes executivos federal, estaduais e municipais de-

veriam prorrogar o prazo de recolhimento dos impostos para auxiliar 

no enfrentamento da crise. Isto não tem ocorrido”, complementa Poli. 

Quanto ao regime de trabalho das empresas, foram utilizadas várias ferramentas disponíveis para ade-

quação à nova realidade. No que diz respeito ao pessoal indireto de escritório e outros, foi empregado o 

sistema de home office para 90% do quadro de empregados. Quanto ao quadro dos trabalhadores diretos 

da produção aplicaram-se férias, banco de horas, redução da jornada e demissões para adequar-se ao 

reduzido nível de vendas. 

Segundo Marco Poli, as empresas encontram dificuldades no recebimento de insumos, componentes 

e matérias-primas, principalmente dos fornecedores localizados em outros países. Houve, de modo geral, 

uma redução de 70% na produção ao longo dos meses de março e abril. Os índices de vendas tiveram 

redução em geral e estão ao nível de 30%. Estima-se que 30% dos trabalhadores do setor perderam o 

emprego em decorrência da crise. 

No final de maio as empresas ainda não estavam se preparando para um retorno aos níveis de trabalho 

e produção anteriores à atual crise. “A visão é de que tenderemos, paulatinamente, a uma nova normalidade 

Este é um bom momento para investir em inovações em todas 
atividades da empresa, seja nos diversos processos ou em produtos.

MARCO POLI | ABILUX
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a partir do quarto trimestre de 2020, porém, não retornando imediatamente aos níveis anteriores”, desta-

ca Poli.  

Para o ano de 2020 o setor de iluminação trabalha com uma expectativa de resultados financeiros 

negativos para a maioria das empresas. Mas ninguém pretende se entregar sem luta. 

Neste momento de crise generalizada da economia, a Abilux faz algumas recomendações para os 

players da área: 1- dedicação aos clientes para satisfazer suas necessidades; 2- administrar o caixa da 

empresa; 3- investir em inovações de serviços e de produtos para atingir as expectativas do mercado. A 

entidade orienta ainda a atuar com parcimônia nos elementos do fluxo de caixa, tais como contas a pagar, 

contas a receber e despesas, entre outros. 

A exportação pode ser um caminho interessante para as companhias brasileiras, considerando a alta 

do dólar. “Definitivamente a exportação pode contribuir para trazer resultados. A Abilux é favorável a um 

movimento de internacionalização das empresas. Para esta proposta há na Abilux um projeto denominado 

Lux Brasil, um convênio com a APEX- Brasil, que 

auxilia as empresas na missão de exportação”, di-

vulga Marco Poli.   

Outro recurso interessante a ser utilizado nesta 

fase é o lançamento de novos produtos ou o inves-

timento em algum tipo de inovação. “Realmente é 

um bom momento para investir em inovações em 

todas atividades da empresa, seja nos diversos 

processos ou em produtos. Também precisa estar 

atento às oportunidades de produtos para nichos 

de mercado”, observa o diretor da Abilux. 

O atendimento ao cliente também é funda-

mental neste momento. “Conforme o dito popular, 

‘o cliente é o rei’. Dessa forma, a simbiose entre 

as empresas deve ser perseguida para alcançar 

os objetivos, por meio de comunicação, visão 

compartilhada e parcerias em projetos estratégi-

cos”, acrescenta Marco Poli. 

Valorize o que é nosso 
Neste momento crítico da história do país, a Abilux está divulgando 

nas redes sociais uma campanha para valorizar o produto nacional 

de iluminação. A ideia é valorizar o design e a mão de obra brasileiros 

e as luminárias feitas no Brasil. “A pandemia provocou uma crise na saú-

de e simultaneamente uma crise na economia. Devemos aproveitar agora 

a oportunidade de acelerar o retorno à normalidade econômica através 

da ação de comprar produtos fabricados no Brasil. Com esta ação serão 

gerados empregos diretos e indiretos na cadeia produtiva com grande 

benefício à economia”, diz Marco Poli, diretor Administrativo da Abilux. 

Fo
to

: S
hu

tte
rS

to
ck

ILUMINAÇÃO

https://www.facebook.com/abiluxofi-cial/photos/a.354802961603677/966080100475957/?type=3&theater
https://www.facebook.com/abiluxofi-cial/photos/a.354802961603677/966080100475957/?type=3&theater
www.instagram.com/p/B-XgTVWl6LC/
http://www.luxbrasil.net/
https://portal.apexbrasil.com.br/
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O comércio de material elétrico tem sido duramente afetado pela diminuição do ritmo da ativida-

de econômica por conta da pandemia do novo coronavírus. As lojas de rua chegaram a ficar fe-

chadas no começo da quarentena, antes de serem entendidas como atividade essencial. Mes-

mo em pleno funcionamento hoje, o setor registra queda nas vendas e teme sofrer ainda mais 

com a inadimplência. 

Segundo estimativas da Associação Brasileira dos Revendedores e Distribuidores de Materiais Elétri-

cos (Abreme), as vendas para o segmento industrial tiveram queda de 20%. Para o varejo, essa redução 

chegou a 30%.

São vários os impactos no setor de distribuição e revenda até o momento, decorrentes da crise. Em re-

lação ao regime de funcionamento das lojas, a redução das vendas, e consequentemente do faturamento, 

Inadimplência  
preocupa a distribuição
REVENDEDORES E DISTRIBUIDORES DE MATERIAL 

ELÉTRICO RECORREM A FERRAMENTAS COMO 

E-COMMERCE, WHATSAPP E VIDEOCONFERÊNCIA PARA 

MANTER ATENDIMENTO. POR PAULO MARTINS

Foto: ShutterStock

COMÉRCIO

https://abreme.com.br/


INSPIRADOS 
PELO CUIDADO
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obrigou algumas empresas a aplicar o banco de horas ou a conceder férias aos trabalhadores. Também 

houve redução de jornada em 25%, 50% e até 70% e, em alguns casos, suspensão do contrato de trabalho 

e demissões. 

A digitalização tornou-se essencial neste período. Empresas que tinham projetos de e-commerce 

na gaveta trataram de implementá-los em poucas semanas. Poder contar com ferramentas de trabalho 

remoto também contribuem para a produtividade, diante da limitação da mobilidade imposta pelos go-

vernos.

A digitalização afetou também o atendimento ao cliente que não pode ir às lojas ou receber visitas das 

equipes externas. Assim, usar meios alternativos de comunicação, como WhatsApp ou ferramentas de 

videoconferência, tornaram-se vitais para manter o nível de atendimento. 

Uma grande preocupação dos lojistas neste momento envolve a inadimplência e a prorrogação de 

títulos dos clientes, o que pressiona o fluxo de caixa das empresas. A Abreme destaca que as variações 

cambiais têm obrigado os fornecedores dos lojistas a aumentar suas listas de preços constantemente nes-

te período e recomenda atenção ao repasse desses aumentos para evitar erosão nas margens de lucro. 

A boa notícia é que os lojistas não têm tido dificuldades quanto ao recebimento de mercadorias, ou 

seja, os fornecedores estão conseguindo fazer seus produtos chegarem regularmente aos revendedores 

e distribuidores. 

Por fim, a Abreme destaca que o setor de distribuição está atento às normativas estaduais e que possui 

planos organizados para retorno ao trabalho quando permitido for. 

Fo
to

: S
hu

tte
rS

to
ck

COMÉRCIO



31

MATÉRIA DE CAPA

POTÊNCIA

EFEITOS DA COVID-19 NA ÁREA ELÉTRICA

A indústria de materiais para construção também teve sua produção e faturamento comprometi-

dos pela crise econômica, mas tenta enxergar novos caminhos a seguir, conforme deixa claro 

nesta entrevista o executivo Rodrigo Navarro, presidente da Abramat (Associação Brasileira da 

Indústria de Materiais de Construção). 

Para ele, é importante estar atento às mudanças de hábitos impostas pela crise, e que poderão per-

manecer após a mesma. “O maior uso de tecnologia no atendimento e vendas, incluindo o momento de 

pré-venda e pós-venda, visando otimizar a experiência do cliente, constitui um exemplo”, declara. 

Confira a seguir a entrevista completa. 

Inovações são 
sempre bem-vindas

RODRIGO NAVARRO, DA ABRAMAT, DESTACA QUE  

O MOMENTO É IMPORTANTE PARA QUE AS EMPRESAS ESTEJAM  

ATENTAS A MUDANÇAS DE COMPORTAMENTO DOS  

CONSUMIDORES, COMO O MAIOR USO DE TECNOLOGIA.

ENTREVISTA A PAULO MARTINS

ENTREVISTA
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Revista Potência - De forma geral, quais os principais impac-

tos decorrentes da pandemia de coronavírus no setor até 

o momento e qual o grau de intensidade desses impactos?

➧  Rodrigo Navarro - Em pesquisa com nossos associados 

registramos significativa queda de demanda, que se re-

fletiu em redução na produção devido à interrupção e 

adiamento de obras, principalmente as de reformas e 

ampliações residenciais, mesmo com a liberação de 

abertura das lojas de materiais na maior parte do País. 

As obras realizadas por construtoras só foram interrom-

pidas em algumas cidades e na maior parte seguiram em 

ritmo normal. No caso das reformas, ocorreram situações 

de interrupção por determinação das administrações de 

condomínios residenciais para evitar circulação de mer-

cadorias e pessoas e reduzir riscos de contaminação, e 

também para reduzir ruídos e incômodos aos que passa-

ram a trabalhar em home office, e também situações de 

interrupção ou adiamento por decisão dos consumidores 

por receio de perda de emprego ou renda.

Revista Potência - As empresas têm tido dificuldades quanto ao recebimento de componentes, insumos 

e matérias-primas?

➧� Rodrigo Navarro - Praticamente não registramos casos desse tipo. Mais recentemente, com a alta do 

dólar, as empresas estão enfrentando problemas devido aos custos elevados no caso de insumos im-

portados.

Revista Potência - A produção chegou a ser afetada? Em que medida?

➧� Rodrigo Navarro - Sim, a produção das indústrias foi reduzida refletindo a queda de demanda na ponta. 

Na sondagem realizada no mês de abril a queda na produção e no faturamento ficou entre 40% e 60% 

para cerca de 60% dos associados.

Revista Potência - Houve modificação no regime de trabalho das empresas (férias, home office, banco de 

horas, redução de jornada, etc.)?

➧� Rodrigo Navarro - Sim. As empresas adotaram as medidas mais adequadas a cada caso utilizando 

todos os recursos citados na pergunta e de acordo com o permitido pela legislação vigente.

Revista Potência - Como têm se comportado os níveis de vendas das empresas por conta da crise?

➧� Rodrigo Navarro - No mês de abril registramos queda de 4,7% no faturamento total deflacionado da 

indústria de materiais na comparação com o mesmo mês do ano passado.

Revista Potência - E quanto ao nível de emprego? Houve demissões no setor em decorrência da atual crise?

➧� Rodrigo Navarro - O governo federal parou de divulgar dados oficiais de emprego no setor (Caged) no 

final de 2019, mas temos apurado junto aos principais executivos de nossas associadas que está sendo 

realizado um grande esforço para manter as equipes nesta crise.

Revista Potência - Que outros problemas as empresas estão encontrando neste momento (aumento de 

custos, dificuldades de crédito, etc.)?
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➧� Rodrigo Navarro - Aumento de custos, principalmente de insumos importados. Sobre crédito, a maior 

parte das empresas tem reportado que os revendedores estão solicitando maiores prazos e assim ge-

rando maiores dificuldades para a manutenção de caixa.

Revista Potência - Quais as expectativas do setor quanto aos resultados financeiros de 2020?

➧� Rodrigo Navarro - Ainda não atualizamos a previsão de fechamento de faturamento para 2020, pois 

estamos aguardando mais dados para avaliar melhor os reais impactos da crise no setor, mas certa-

mente a estimativa que tínhamos de um crescimento de 4% no ano, após 1,6% em 2019, e 1% em 2018, 

será impactada.

Revista Potência - Quais as principais providências tomadas pelas empresas para tentar contornar este 

momento de crise?

➧��Rodrigo Navarro - Além da adoção de medidas como as mencionadas anteriormente com os funcio-

nários (home office, antecipação de férias, etc), as empresas têm se valido das medidas anticrise do 

governo federal, como postergação de pagamentos de tributos, entre outras.

Revista Potência - As empresas já estão se preparando para um retorno aos níveis de trabalho e produ-

ção anteriores à atual crise?

➧��Rodrigo Navarro - Sim. A maioria das empresas já implementou medidas de segurança sanitária para 

os funcionários que estão trabalhando em suas unidades, como distanciamento, uso de máscaras, ál-

cool gel e outros EPIs conforme o caso, higiene mais frequente, entre outras e deverá seguir com suas 

operações com novos cuidados quando voltar a aumentar a escala de produção.

Revista Potência - Neste momento de crise generalizada da economia, quais as recomendações da enti-

dade para as empresas do setor?

➧��Rodrigo Navarro - Muita atenção a todas as medidas do governo que foram lançadas e que estão 

em estudo para apoiar as empresas. Estamos acompanhando de perto e divulgando de forma di-

recionada e atualizada a nossos associados. Também importante é a manutenção da comunicação 

frequente de informações úteis, e a atuação conjunta bus-

cando sinergias com outras empresas e entidades, com 

apoio da entidade para analisar situações específicas e 

propor sugestões construtivas nos canais de diálogo que 

ocupamos com diferentes interlocutores, buscando o que 

for mais adequado ao setor.

Revista Potência - Que aspectos são vitais para garantir a 

sustentabilidade financeira do negócio, e, portanto, mere-

cem maior atenção neste momento?

➧��Rodrigo Navarro - Em primeiro lugar, a segurança e saú-

de de todos, e em paralelo a manutenção do caixa, sus-

tentação dos empregos e do próprio negócio.

Revista Potência - A exportação pode ser um caminho inte-

ressante para as empresas brasileiras, considerando a alta 

do dólar?

➧�Rodrigo Navarro - Depende do tipo de produto, pois 

cerca de 90% da produção de materiais e componentes 

para construção são voltados para o mercado interno. Isso 
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se dá em função dos sistemas construtivos predominantes nos diferentes países que variam em função 

do clima, da cultura local, entre outros fatores, e também devido a diferenças de normas técnicas e pa-

dronizações dimensionais dos componentes. Além disso, ainda temos a questão de que boa parte dos 

materiais não apresenta viabilidade na soma do custo de transporte e valor dos itens (ex. cimento, tubos 

plásticos, etc.), favorecendo uma produção no próprio local de destino.

Revista Potência - O momento é propício para o lançamento de novos produtos ou investir em algum tipo 

de inovação?

➧��Rodrigo Navarro - As inovações são sempre bem-vindas, e no momento é importante que as empresas 

estejam atentas a mudanças de comportamento dos consumidores, como o maior uso de tecnologia, 

preferência por compras on-line, realização de mais manutenções ou reparos por conta própria, den-

tre outros, que poderão modificar a demanda por seus produtos e processos de marketing e vendas. 

Ressalte-se que os investimentos no âmbito da Indústria 4.0 continuam - neste universo para o setor 

estão as modernizações das fábricas, o BIM (Building Information Modelling) e a Construção Industria-

lizada, por exemplo.

Revista Potência - O atendimento ao cliente pode fazer diferença, neste momento conturbado? Quais 

aspectos podem ser melhorados?

➧��Rodrigo Navarro - Conforme mencionado, é importante estar atento às mudanças de hábitos impostas 

pela crise, e que poderão permanecer após a mesma. O maior uso de tecnologia no atendimento e 

vendas, incluindo o momento de pré-venda e pós-venda, visando otimizar a experiência do cliente, 

constitui um exemplo.

ENTREVISTA
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A pandemia do novo coronavírus tem suscitado um grande debate entre os gestores públicos 

mundiais e os especialistas em saúde e em economia: como promover a adequada segurança 

sanitária e, ao mesmo tempo, reduzir ao máximo os efeitos negativos da crise econômica cola-

teral nas nações ao redor do globo?

Dentro dessa discussão, há uma questão que paira sobre o setor produtivo mundial: como dinamizar 

as atividades econômicas com segurança, de modo a manter os negócios operando e as pessoas com 

emprego e renda, preservando, simultaneamente, a saúde da população?

Após o momento mais crítico da atual pandemia mundial, a fonte solar fotovoltaica será, certamente, uma 

ferramenta estratégica para o rápido reaquecimento das economias do mundo e, especialmente, do Brasil, 

país com um dos maiores potenciais solares do planeta. Trata-se da fonte renovável com o maior potencial 

de geração de empregos e renda no mundo. Para cada novo megawatt (MW) instalado, a solar gera de 25 

a 30 novos postos de trabalho, a maioria deles localizados nas regiões em que os sistemas são instalados.

De acordo com a Agência Internacional de Energia Renovável (International Renewable Energy Agency 

- Irena), a fonte solar já é responsável por mais de um terço dos mais de 11 milhões de empregos renováveis 

do mundo. Outro diferencial é que estes postos de trabalho são ocupados por profissionais qualificados, com 

formação técnica e superior, além dos rendimentos serem maiores do que a própria média salarial brasileira.

Por estes fatores, o setor solar fotovoltaico é reconhecido como uma potente mola propulsora do de-

senvolvimento, trazendo mais renda e poder de compra para as famílias brasileiras, além de gerar mais 

caixa para as empresas com a economia nos custos operacionais. A solar também aumenta a arrecada-

ção dos governos, ajudando a recuperação dos cofres públicos, reduzidos pelas necessárias medidas de 

combate à Covid-19.

Para aliviar os efeitos da crise econômica decorrente do combate ao novo coronavírus, a Absolar apre-

sentou ao governo federal e ao Congresso Nacional a proposta de criação de um programa emergencial 

para instalar sistemas solares fotovoltaicos em consumidores de baixa renda com tarifa social. Também 

A energia solar, o 
coronavírus e a  
recuperação 
econômica
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https://www.youtube.com/watch?v=rXxouzlIDKs&t=60s
http://www.absolar.org.br/
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propôs à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a permissão de doação dos créditos excedentes 

da geração distribuída às instituições de serviços essenciais que atuam no combate ao novo coronavírus, 

como hospitais e centros de saúde.

Não há como negar os impactos da pandemia para a economia brasileira e, consequentemente, ao 

setor fotovoltaico. Distribuidores de equipamentos solares relatam reduções entre 60% e até 90% no fatu-

ramento durante os primeiros 30 dias de isolamento, em comparação com janeiro ou fevereiro de 2020. 

Estes impactos variam conforme a região do País, pois o Brasil possui dimensões continentais e nem to-

dos os lugares são afetados na mesma intensidade.

Por outro lado, também não se pode negar o papel propulsor da fonte solar fotovoltaica, inclusive na 

história recente do Brasil. Nas crises econômicas de 2015 e 2016, o produto interno bruto (PIB) do País foi 

de -3,5% ao ano, mas o setor solar fotovoltaico cresceu mais de 300% ao ano, no mesmo período. Agora, 

mesmo considerando o período de crise aguda na economia brasileira e mundial, o setor solar fotovol-

taico deverá crescer, tanto em termos globais quanto no próprio Brasil, apesar de fazê-lo em patamares 

menores que os previstos inicialmente

No total acumulado, a solar já trouxe mais de R$ 26,8 bilhões em novos investimentos privados ao País, 

tendo gerado cerca de 130 mil empregos desde 2012. A fonte acaba de ultrapassar a marca de 5 gigawatts 

(GW) de potência operacional no Brasil, somadas as usinas de grande porte e os pequenos e médios sis-

temas instalados em telhados, fachadas e terrenos.

Como os dados demonstram, a solar poderá ajudar, e muito, a retomada da economia e dos empregos 

do País. A exemplo do que já fez pela sociedade brasileira no passado próximo, a energia solar fotovol-

taica está preparada para alavancar a recuperação do Brasil, tanto em termos econômicos quanto sociais 

e ambientais.

Alcione Belache é CEO da Renovigi

Rodrigo Sauaia é CEO da Absolar (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica)

Ronaldo Koloszuk é presidente do Conselho de Administração da Absolar
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Vivemos um momento totalmente atípico no mundo, em que mais do que nunca valores como éti-

ca, responsabilidade, transparência e respeito se fazem necessários e imperiosos. Todos deve-

riam fazer a sua parte, pensando no todo, na responsabilidade do País como Nação.

Nós, da KRJ, não estamos medindo esforços físicos e financeiros que assegurem a seguran-

ça, a saúde e o bem-estar de nossos colaboradores para a continuidade das atividades em nossa linha 

de produção. 

Temos como objetivo salvaguardar a nossa responsabilidade com nossos clientes, conscientes do pa-

pel estratégico que temos na cadeia do setor de distribuição de energia elétrica e também com os nossos 

colaboradores. Confesso que não tem sido fácil conciliar esses elementos, pois temos ainda nesta equa-

A responsabilidade do 
empresário na época do 

CORONAVÍRUS
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ção nossos fornecedores, com os quais temos adotado uma postura 

de transparência, assumindo um compromisso de honrar com assidui-

dade os pagamentos para com eles, não renegociando nenhum item 

acordado, não faltando com responsabilidade e nem com o devido 

cuidado com nossos colaboradores. Entretanto, necessitamos contar 

com a mesma reciprocidade de nossos clientes.

Na conjuntura atual, a quebra de um destes elos da corrente seria 

uma atitude pouco inteligente e destruiria a cadeia produtiva de dis-

tribuição de energia elétrica.

Para compreenderem as consequências de uma ação equivocada em nossa cadeia, façamos uma 

análise: os grandes consumidores de energia pressionam para que seus contratos de compra de energia 

sejam revistos; os consumidores de baixa renda solicitam que suas contas sejam suspensas; em paralelo 

as distribuidoras de energia elétrica, nossos clientes, a cada dia nos cobram a continuidade da produção, 

o que é extremamente preocupante, pois se nossos clientes não recebem as tarifas e se revisam os con-

tratos de energia contratada, há a consequente perda de receita, ou seja, quebra de contrato em toda a 

cadeia, gerando uma total insegurança financeira e jurídica no setor. Usando uma figura de linguagem, 

toda moeda tem duas faces/lados e para toda ação há uma reação/consequência.

A situação requer muita sabedoria e responsabili-

dade, pois teremos perdas, prejuízos, mas a crise do 

coronavírus vai passar. Tudo passa e agora não será di-

ferente. Por isso fazemos um apelo para que todos se es-

forcem para cumprir a parte que lhes cabe na cadeia pro-

dutiva do setor elétrico. Precisamos unir esforços para 

combater os oportunistas de plantão e expurgar de vez 

qualquer possibilidade de se utilizar a pandemia como 

muleta para não honrar os compromissos assumidos.

Como empresários temos que ser responsáveis, 

cumprindo com todas as nossas obrigações, sejam elas 

financeiras, legais e humanas.

Temos um grande desafio pela frente, mas estamos 

certos de que venceremos juntos mais esta batalha, 

com resiliência e compromisso com nossa cadeia de 

fornecimento e colaboradores, que são importantíssi-

mos nesse processo.

ROBERTO KARAM JR.
É ENGENHEIRO ELÉTRICO E DIRETOR-PRESIDENTE DA KRJ

Vivemos um momento totalmente atípico no mundo, em que 
mais do que nunca valores como ética, responsabilidade, 

transparência e respeito se fazem necessários e imperiosos.
41

MATÉRIA DE CAPA

POTÊNCIA

EFEITOS DA COVID-19 NA ÁREA ELÉTRICA ARTIGO



42POTÊNCIA

CADERNO 
FOTOVOLTAICO

INSTALAÇÕES FOTOVOLTAICAS

Um dos problemas mais comuns em instalações de sistemas fotovoltaicos com uso de inverso-

res tipo “on-grid”, ou seja, conectados à rede elétrica de distribuição, é a elevação da tensão no 

ponto de conexão do inversor com a rede interna do consumidor. Para alguns fabricantes de in-

versores é  considerado o maior motivo de reclamação, com alegação de mau funcionamento 

ou defeito do inversor.

Por questão de segurança e para preservar a integridade dos equipamentos, o inversor “on-grid” pos-

sui um protocolo interno que no caso de sobretensão no lado da C.A., exatamente no ponto de conexão, 

este automaticamente se desconecta da rede e para de funcionar instantaneamente. O inversor passa 

então a mostrar mensagem de erro no funcionamento devido à sobretensão no lado da C.A. 

O instalador então faz a leitura da tensão da rede e observa que está normal, ou seja, está dentro da 

faixa de operação do inversor e também dentro da tolerância estabelecida pela concessionária local (no 

nosso exemplo, 209 a 231 V). A conclusão que parece óbvia para o instalador, mas precipitada, é que o 

inversor está falhando. Porém, se o instalador tivesse o cuidado de fazer a leitura da tensão do lado da 

C.A., com o inversor ainda ligado, momentos antes da desconexão por sobretensão, iria perceber que a

tensão no ponto de conexão do inversor com a rede começa, sem explicação aparente, a subir até ficar

fora da faixa normal de operação e atingir o valor que o faz se desconectar e parar de funcionar.

Sistemas fotovoltaicos 
conectados à rede em 

áreas extensas

Foto: Smart Energy

https://www.youtube.com/watch?v=rXxouzlIDKs
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Foi exatamente esse problema que ocorreu em uma recente instalação que fizemos numa chácara 

alimentada através de um padrão de entrada trifásico de 127/220 V e demanda contratada de 30 kVA. 

Uma instalação muito comum e típica em residências de médio padrão. Fizemos então um estudo técnico 

minucioso e descobrimos que, na verdade, não era mau funcionamento do inversor e nem falha na tensão 

contratada da concessionária local. Mas sim falha no dimensionamento dos cabos utilizados, não do sis-

tema FV, mas no circuito alimentador da chácara, já existente.

Um erro muito comum é dimensionar os cabos somente pelas correntes nominais (de carga e de 

curto-circuito) e esquecer a queda de tensão que se torna crítica em circuitos muito longos, como era o 

nosso caso da chácara. Entre o padrão de entrada e o quadro de distribuição principal, que deve estar no 

centro de carga da área a ser servida, e no qual o inversor deve estar conectado, havia um comprimento 

de +/- 200 metros. No cálculo da queda de tensão para esse trecho vimos que para mantê-la dentro do 

máximo aceitável de 5% da NBR 5410, a seção dos condutores dos cabos do circuito alimentador deveria 

ser maior que a que estava sendo usada. Atendia somente as correntes nominais, mas não o requisito de 

queda de tensão. 

Aí então vem a pergunta: Se estamos falando de queda de tensão, então por que encontramos eleva-

ção de tensão quando fazemos a medição no local onde o inversor está conectado e funcionando? 

Para uma explicação bem ilustrativa, vamos fazer uso dos diagramas fasorais. Começamos mostrando 

uma instalação típica de uma residência com inversor “on-grid, na condição de ABSORVENDO energia 

da rede, como mostrado na figura 1. Vamos convencionar nesta explanação que o sentido da corrente 

mostrada nas figuras apresentadas ao longo do texto é o mesmo da energia. 

Fig. 1 – Instalação 
com fotovoltaico 
“on-grid” - 
ABSORVENDO 
energia da rede

Onde:

Ic – Corrente de carga Vr – Tensão da rede

Ii – Corrente de saída do inversor Rl – Resistência ôhmica em C.A. do condutor da linha

Ir – Corrente da rede Xl – Reatância indutiva do condutor da linha

Vc – Tensão na carga Inver. – Inversor “on-grid”

Vi – Tensão de saída do inversor

Circuito muito longo

Carga Rede

(bar. infinito)

Inver. Vc

R1 X1

Vi
Vr

IrIc

li

+

+

=

https://www.youtube.com/playlist?list=PLekKxZjqlGztKhfDXxj9xVlxXak7E3k8K
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Neste circuito temos os elementos básicos mais relevantes, como a carga que mais tipicamente 

é de natureza indutiva e adotada no nosso estudo aqui. A linha composta por todos os condutores, 

representada pelas parcelas de resistência ôhmica (Rl) e de reatância indutiva (Xl), cujos valores mais  

significativos são do circuito alimentador que no nosso caso aqui é muito longo. A rede, que histori-

camente é a supridora de energia elétrica, no nosso estudo funciona como barramento infinito, pois 

temos uma geração própria, tipo fotovoltaica incorporada, representada aqui no nosso estudo pelo 

inversor “on-grid’. 

A figura 1 mostra uma instalação típica em que o inversor fornece toda a sua energia gerada para a 

carga (nada é exportado para a rede) e a carga ainda precisa importar parte de sua necessidade da rede,  

ou seja, a instalação absorve toda a energia gerada pelo inversor e mais um pouco da rede. 

Situação essa ilustrada no diagrama fasorial da figura 2. Lembrando que a rede, suprindo a carga, a 

vê como de natureza indutiva, em que o ângulo de potência φc é negativo e mostra a corrente de rede Ir 

atrasada em relação à tensão de rede Vr. 

 No nosso caso aqui em estudo, trata-se de uma carga com demanda de 30 kVA que pelas normas da 

concessionária exigiria um cabo com seção mínima de 25 mm² para o ramal de entrada. Se esse mesmo 

cabo fosse utilizado para o circuito alimentador, num trecho muito longo, isso poderia gerar uma queda 

de tensão muito acima do determinado pela norma NBR 5410. Nessa faixa de demanda, muito comum 

em projetos residenciais, os cabos dos ramais de entrada ficam mais ou menos na faixa de 16 e 25 mm², 

e a parcela ôhmica da resistência pode chegar até a 10 vezes a parcela da reatância indutiva, tornando 

esses projetos muito sensíveis na hora de dimensionar os cabos, levando-se em consideração a queda 

de tensão. Veja no diagrama fasorial da figura 2, como é grande a influência da parcela Rl na redução do 

valor da tensão na carga Vc, em relação à tensão da rede Vr.

Fig. 2 – Diagrama fasorial – ABSORVENDO energia ativa e reativa – Queda de tensão no ponto de 
conexão do inversor

Vamos ver agora uma situação em que há geração, mas com exportação do excedente de energia 

para a rede, ou seja, a carga não consegue absorver toda a energia gerada pelo inversor. O sentindo da 

corrente Ir se inverte e a instalação passa para a condição de FORNECENDO energia para a rede, como 

mostrado na figura 3.
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É uma situação em que a carga dentro da residência não consegue consumir toda a energia gerada, 

então o excedente é exportado para a rede da concessionária, gerando os créditos para uso posterior. E 

numa situação extrema, que é até muito comum de acontecer, por exemplo, na hora de pico de insolação 

quando as pessoas normalmente estão fora de casa, praticamente toda a energia gerada é exportada, 

com o inversor a plena potência e com o valor da corrente de rede (agora invertida) Ir muito elevada. E 

curioso observar que é nesse momento que ocorrem as tais falhas devido à sobretensão no lado da C.A. 

do inversor, ou seja, quando a instalação está na condição de FORNECENDO energia para a rede. Temos 

todos os mesmos elementos de antes, mesma rede, mesmo inversor, mesma linha etc. Só que agora com 

carga baixa e produção em alta, exportando energia para rede: a corrente Ir fica invertida. Então vamos 

ver agora como fica o diagrama fasorial mostrado na figura 4. 

Fig. 3 – Instalação com fotovoltaico “on-grid” - FORNECENDO energia para rede

Fig. 4 – Diagrama fasorial – FORNECENDO energia ativa e absorvendo energia reativa – Elevação de 
tensão no ponto de conexão do inversor
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Note que agora vemos a tensão Vc aumentada em relação à tensão Vr e uma similaridade na variação 

dessa tensão quando a instalação estava absorvendo energia da rede. Só que agora, com a corrente Ir 

invertida, ao invés de queda na tensão temos uma elevação da tensão Vc.

As concessionárias de uma maneira geral recomendam ou exigem que seus clientes limitem  o seu 

fator de potência para não menos que 0,92, então estamos admitindo que o fator de potência da rede é a 

mesma da carga,  o que faz o ângulo de potência φr = φc. Desta forma, e considerando a corrente Ir com 

o mesmo módulo, podemos dizer que o valor da queda de tensão observada na condição ABSORVENDO 

será igualmente observado na condição de FORNECENDO, só que aumentando a tensão Vc. 

Ou seja, queda de tensão quando a instalação exporta energia para a rede vira elevação de tensão no 

mesmo ponto de conexão do inversor. Vale lembrar que abordamos o problema de elevação de tensão, 

pois é o mais relatado, porém, o inversor também pode se desconectar da rede no caso de subtensão que 

ocorre, por exemplo, devido à queda de tensão no ponto de conexão, quando a carga está consumindo 

muito acima do normal: toda a energia do inversor e mais uma quantidade enorme da rede, o que é muito 

raro de acontecer.

Podemos concluir então que ao se fazer um projeto de um sistema FV é muito 

importante garantir que toda a instalação existente atenda rigorosamente a todos 

os requisitos estabelecidos pela NBR 5410, e agora tomar mais cuidado com a que-

da de tensão nos circuitos existentes.

JOEL PUGAS MARTINS  
GERENTE TÉCNICO DA JPA 

SMART ENERGY
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AIndústria 4.0, ou Quarta Revolução Industrial bate às portas das empresas em todo o mundo. 

Estariam as companhias brasileiras abertas e prontas para assimilar as novas tendências que 

se vislumbram? 

E, principalmente, estariam os trabalhadores aptos a participar desse novo ciclo como um 

elemento-chave, como eles devem ser? O tempo dirá. 

Por aqui seguimos no campo do entendimento do que representa todo esse universo. Nesta matéria 

procuramos ouvir especialistas com grande conhecimento desse novo modelo de indústria para que aju-

dassem os trabalhadores a compreender melhor as transformações por quais a indústria vem passando 

nos últimos anos e quais caminhos obrigatórios é preciso percorrer. 

Qual o papel da mão de obra na Indústria 4.0, quais carreiras tradicionais correm o risco de ficar ob-

soletas e que tipos de profissões/funções surgiram ou ganharam maior importância nos últimos anos são 

algumas das questões respondidas pelos executivos. Uma leitura imperdível para quem já trabalha ou 

pretende conquistar seu espaço na indústria.

Confira a seguir a entrevista feita com Fabiano Lourenço, vice-presidente de Automação Industrial & 

CNC da Mitsubishi Electric, Glauber Eduardo Toldo, diretor Industrial da Astra, Icaru Sakuyoshi, diretor- 

presidente da Yaskawa Motoman do Brasil e José Borges Frias Júnior, diretor de Estratégia e Desenvolvi-

mento de Negócios da Siemens.

Setor em transformação
MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA SEMPRE TERÁ PRIORIDADE 

NO PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA. 

ENTREVISTAS A PAULO MARTINS

https://revistapotencia.com.br/automacao-e-industria-4-0/
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1.  O AVANÇO DA CHAMADA INDÚSTRIA 4.0 VEM MUDANDO A 
MANEIRA DE PRODUZIR EM TODO O MUNDO. QUAL O PAPEL 
DA MÃO DE OBRA NESSE NOVO MODELO?

 FABIANO LOURENÇO - Como em toda onda de revolução industrial, a 

mão de obra sempre teve o desafio de se adaptar e se atualizar junto 

com os processos industriais. Com a demanda das indústrias para um 

chão de fábrica mais conectado, o profissional passa pela necessidade 

de utilizar mais tecnologias no seu cotidiano, ser mais atualizado em 

conhecimentos e mudar os processos. De forma geral, a mão de obra 

acaba seguindo os mesmos passos de uma onda tecnológica, ou seja, 

tendo que dar um upgrade. A mão de obra sempre vai continuar sendo 

a peça mais importante, pois são das cabeças dos profissionais que 

saem as novas formas de produção com mais tecnologia.

 GLAUBER E. TOLDO - A produção em massa vem sendo substituída pela produção personalizada em 

todos os mercados. Isso é reflexo do comportamento do consumidor, que busca produtos exclusivos 

e únicos, de forma rápida e diferente. Os modelos de produção têm que se adaptar para sobreviver 

ou rapidamente serão substituídos por outros modelos de negócios, na maioria das vezes descentrali-

zados. A manufatura aditiva, ou impressão 3D, é uma das tecnologias que trouxe essa facilidade para 

dentro da casa do consumidor, modificando drasticamente o modelo tradicional: produzir, estocar e 

distribuir. Com isso, a mão de obra teve que acompanhar essa mudança, exigindo formação mais ge-

neralista, com conhecimento em diversas áreas, para que a experiência do consumidor seja plena. Re-

centemente, em um seminário na Alemanha, ouvi dizer que uma montadora de carros famosa possuía 

para um único modelo de veículo o equivalente ao número astronômico de 234 variações. Se pararmos 

para pensar em quantas opções podemos ter num mesmo carro, entre cores, acessórios, rodas, pneus, 

bancos etc. podemos imaginar quantas combinações são possíveis. E como produzir? E a logística para 

entregar os componentes no momento certo para o modelo certo? Tudo isso exige muita capacitação 

técnica e de adaptabilidade, onde o profissional mais disposto a mudanças tem mais chance de evoluir.

 ICARU SAKUYOSHI - Muito provável que uma série de postos de trabalhos será extinta. Aqueles que 

desejarem permanecer na indústria deverão investir em educação. 

 JOSÉ B. FRIAS JÚNIOR - Desde a primeira Revolução Industrial a introdução de novas tecnologias no 

ambiente de trabalho sempre influenciou as habilidades necessárias para exercer funções. A entrada 

em cena dos conceitos da Indústria 4.0, como Gêmeos Digitais (do produto, da produção e da perfor-

mance), Sistemas Ciber-físicos, Inteligência Artificial, Big Data, Cloud Computing, entre outros, está 

acelerando essa transformação de forma inédita na história. A consultoria norte-americana McKinsey 

& Company publicou em 2018 uma pesquisa que demonstra tendência de mudança nas habilidades 

mais demandadas dos profissionais no mundo empresarial. Segundo esse estudo, no período entre 

2016 e 2030, a necessidade por habilidades tecnológicas, emocionais e sociais vai crescer, enquanto a 

exigência física e manual tende a diminuir. Portanto, o papel da mão de obra na Indústria 4.0 será cada 

vez mais o da criatividade e da interação e menos o da simples execução.

2.  HÁ QUEM DIGA QUE A AUTOMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS IRÁ AFETAR MILHÕES DE TRABALHA-
DORES. A ROBOTIZAÇÃO DA INDÚSTRIA GERA, DE FATO, REDUÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO?
 FABIANO LOURENÇO - A introdução de processos robotizados melhorará sem dúvida a competitivida-

de e segurança de uma empresa. Ela gera mais oportunidades de trabalho, pois, sendo mais competitiva, 
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a empresa vai expandir seus negócios e ter mais necessidade de força de trabalho. Junto com este 

movimento, os processos industriais são muito importantes para se reduzir postos de trabalho que de 

uma certa forma são insalubres para os trabalhadores, como movimentação de peças pesadas (pale-

tização) ou tarefas repetitivas. Mais do que isso, os profissionais geralmente têm a oportunidade de 

trabalhar em outros processos dentro da indústria e alguns deles até se tornam os programadores do 

processo robotizado, pois conhecem muito bem o trabalho.

 GLAUBER E. TOLDO - Toda grande evolução industrial traz num primeiro momento a impressão de 

redução de postos de trabalho. Desde 1760, com o início da industrialização na Inglaterra e em outros 

países da Europa, os rumores de desemprego são sempre preocupantes, mas logo em seguida os em-

pregos afetados são absorvidos por outras atividades e a história tem sido assim há mais de 260 anos, 

com empregos “migrando” entre as atividades econômicas. Não é a robotização que gera desempre-

go. Ela muda somente a perspectiva como enxergamos os modelos de trabalho. Algumas tarefas ainda 

estão longe de serem substituídas por robôs, e o que se aplica nesse caso é a Automação de Huma-

nos, criando ambientes híbridos com robôs colaborativos auxiliando tarefas manuais.

 ICARU SAKUYOSHI - Já está em curso uma migração da mão de obra para outras áreas dentro das 

indústrias, mas para isso acontecer é necessário investir na educação, em treinamentos. 

 JOSÉ B. FRIAS JÚNIOR - Na Siemens, nós enxergamos essa rea-

lidade de outra forma. Com o desenvolvimento industrial e com a 

digitalização, são geradas mais oportunidades para que as pessoas 

possam exercer sua capacidade de criar e de decidir, aumentando 

também a demanda por novos empregos ou voltados para outras 

áreas, como o próprio segmento de tecnologia. O efeito da digitali-

zação, quando aplicado na indústria e na infraestrutura, é o de ace-

lerar o desenvolvimento econômico e social e, por consequência, 

gerar mais empregos diretos ou indiretos.

3.  QUE CARREIRAS TRADICIONAIS DA INDÚSTRIA CORREM O 
RISCO DE FICAR OBSOLETAS? QUAIS PODEM SER EXTINTAS?
FABIANO LOURENÇO - Na indústria, os profissionais de projetos 

e manutenção precisam se adaptar ao uso de novas ferramentas 

voltadas para coleta e monitoramento de dados, conectividade 

em rede e que ações tomar com toda essa informação disponível.  

Mesmo os programadores de robôs atuais precisarão se atualizar 

na utilização de ferramentas de virtualização de uma linha robotizada, antes de sua construção. Tam-

bém já temos visto que empresas de grande porte têm criado algumas posições no departamento de 

engenharia voltadas para “Projetos de Indústria 4.0”. Tudo está se conectando e não teremos mais 

profissionais cuidando de processos isolados como se fossem “ilhas”. Os profissionais terão de ter 

cada vez mais visões generalistas do processo como um todo com um viés de aumento de produti-

vidade e ganho de eficiência e segurança!

 GLAUBER E. TOLDO - Principalmente as carreiras de menor complexidade, com atividades manu-

ais e que não exijam análise. Neste sentido, pequenas montagens, inspeções e embalagens de 

produtos já são facilmente substituídos pela automação. Atividades administrativas rotineiras que 

envolvam consultas a sites, sistemas, documentos manuais, planilhas e imagens também já evolu-

íram para processos automáticos através de RPAs e Inteligência Artificial.
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O conceito e-F@ctory da Mitsubishi Electric, equivalente ao que chamamos no Brasil de 

Indústria 4.0, extrai benefícios dos recursos existentes através da automação integrada 

com os sistemas de tecnologia da informação para melhorar a eficiência, reduzir custos 

e aumentar a produtividade.

Somos uma empresa de quase cem anos de história, líder no setor, oferecendo no 

Brasil uma vasta linha de produtos e soluções em automação industrial, que inclui: 

CLPs, IHMs, inversores de frequência, servo acionamentos, robôs industriais, CNCs, 

produtos de baixa tensão, monitoramento de energia, sistema supervisório, entre outros. 

Visando agregar produtividade e qualidade a indústria, temos uma extensa rede de 

distribuidores e integradores de automação industrial espalhados pelo país. Possuímos 

também serviços de reparo, reposição de peças originais e atendimento em campo para 

CNC com rapidez e dinamismo.

mitsubishielectric.com.br/ia

(11) 4689-3000

Solução Completa em Automação Industrial

Viabilizando a Indústria 4.0

mitsubishielectric.com.br/facebook

mitsubishielectric.com.br/youtube

mitsubishielectric.com.br/linkedin

mitsubishielectric.com.br/instagram
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 ICARU SAKUYOSHI - Mão de obra com baixo grau de escolaridade tende a ser reduzida. Trabalhos 

repetitivos, manipulação de cargas, leves ou pesadas, hoje são facilmente substituídas por robôs asso-

ciados a softwares e sistemas de visão que desempenham as funções de maneira mais ágil e segura, 

aumentando a produtividade nas fábricas. 

 JOSÉ B. FRIAS JÚNIOR - As funções baseadas em processos repetitivos e que podem ser previstos 

têm grande possibilidade de passarem a ser realizadas por sistemas informatizados. No entanto, a 

Indústria 4.0 vai continuar dependendo de colaboradores capacitados para operar, compreender e 

desenvolver as ferramentas dessa nova era - softwares e equipamentos modernos.

4.  POR OUTRO LADO, QUE TIPOS DE PROFISSÕES/FUNÇÕES SURGIRAM OU GANHARAM MAIOR 
IMPORTÂNCIA, NOS ÚLTIMOS ANOS, COM O SURGIMENTO DA INDÚSTRIA 4.0? OU SEJA, 
QUAIS SERÃO AS PROFISSÕES DO FUTURO, NESSA ÁREA?
 FABIANO LOURENÇO - As profissões para atender essa demanda futura na Indústria 4.0, além da téc-

nica, vão demandar uma formação por competências tendo uma visão do processo produtivo e seus 

impactos.  As áreas que ganharam mais importância buscam conhecimentos em redes industriais, ban-

co de dados, robótica, interconexão entre sistemas (como por exemplo chão de fabrica e ERPs) e etc.

 GLAUBER E. TOLDO - Funções importantes surgiram nos últimos anos, ligadas à análise de grandes 

volumes de dados (Big Data) visando principalmente entender o comportamento do consumidor e 

conquista-los, funções que envolvam Segurança de Dados e Redes, Desenvolvedores e Programado-

res de Inteligência Artificial, Realidade Virtual (VR) e Apps, entre outros.   

 ICARU SAKUYOSHI - A engenharia abre um enorme leque. Seja ela mecânica, elétrica, eletrônica, 

mecatrônica, computação ou de produção. A demanda na indústria será cada vez maior. 

 JOSÉ B. FRIAS JÚNIOR - Um relatório publicado pelo Fórum Econômico Mundial, em 2016, chamado 

The Future of Jobs and Skills, apontou que a procura por profissionais, nos próximos anos, estará cada 

vez mais afetada pelos conceitos da Indústria 4.0 e deverá se concentrar em áreas como Computação 

e Matemática e funções ligadas à Engenharia e à Arquitetura de Dados. O estudo também levantou 

quais funções devem estar entre as mais importantes para o segmento industrial no médio e no lon-

go prazo: entre elas, analistas de dados, para ajudar as empresas a avaliar a enorme quantidade de 

dados gerados pela chegada da digitalização 

ao ambiente de trabalho, além de representan-

tes de vendas especializados. Na Siemens, nós 

acreditamos que essa nova revolução industrial 

já está possibilitando a incorporação de profis-

sionais com perfis diferentes dos tradicionais, 

como por exemplo programadores capazes de 

desenvolver sistemas e aplicativos. Esta, inclu-

sive, já é uma realidade para nós.

5.  QUE TIPOS DE CONHECIMENTOS E HABI-
LIDADES É RECOMENDÁVEL QUE SE TE-
NHA PARA ATUAR NO NOVO MODELO DE 
INDÚSTRIA?
 FABIANO LOURENÇO - As necessidades das 

empresas que estão se movimentando para a 
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Indústria 4.0 têm demandado profissionais com flexibilidade de aceitar novas tecnologias, visão ge-

neralista e formas de trabalho. Além disso os profissionais também precisam de atualização constante 

não somente na área de formação, buscando conhecer o processo produtivo como um todo. 

 GLAUBER E. TOLDO - Podemos citar algumas habilidades, entre tantas, para o profissional desse novo 

modelo: pensamento crítico e resolução de problemas; aprendizagem ativa e estratégia de apren-

dizagem; criatividade, originalidade e iniciativa; liderança por influência; agilidade e adaptabilidade; 

empreendedorismo.

 ICARU SAKUYOSHI - Profissionais das áreas de engenharia, que tenham 

conhecimento das novas tecnologias empregadas no mercado industrial, 

se destacarão nesse novo cenário. 

 JOSÉ B. FRIAS JÚNIOR - Um dos pontos mais importantes para a atua-

ção no ambiente da Indústria 4.0 é a capacidade de se adaptar, porque 

hoje, e cada vez mais no futuro, a velocidade das mudanças promovidas 

pela incorporação tecnológica será significativa. Portanto, características 

como flexibilidade, formação multidisciplinar, visão técnica e sistêmica 

serão habilidades ainda mais valorizadas. Mas toda solidez na formação 

técnica não deve excluir o cultivo a habilidades interpessoais, como a 

comunicação e a interação com diversas áreas da empresa, já que os 

processos tendem a ser cada vez mais sistêmicos. Concluindo, e como 

costumo dizer, o profissional que conseguir reunir e desenvolver estas ha-

bilidades conseguirá ter uma visão holística dos processos e da empresa 

como um todo, podendo assim se utilizar das tecnologias para viabilizar 

novos modelos de negócio que até então não eram aplicáveis.

6.  COMO OS EMPREGADOS ATUAIS PODEM AUMENTAR SUAS CHANCES DE MANTEREM-SE 
NO EMPREGO?
 FABIANO LOURENÇO - Conhecimento, visão de conexão entre processos, foco em melhoria contínua, 

diminuição de custos, segurança operacional e funcional, línguas estrangeiras como inglês e espanhol.

 GLAUBER E. TOLDO - Primeiramente os profissionais devem buscar o desenvolvimento das habilida-

des para o novo modelo industrial. Devemos investir nosso tempo no conhecimento e na aprendiza-

gem das novas tecnologias, nas suas aplicações práticas, na formação plena. E o mais importante, ao 

meu ver, é “Mudar”. Mudar comportamentos e atitudes, pois a evolução tecnológica é exponencial e 

nossa adaptação, para sobrevivência, tem que acompanhar esse ritmo. 

 ICARU SAKUYOSHI - Estudando. Sem investir em educação, receio que serão obrigados a buscar 

outras profissões fora da indústria. 

 JOSÉ B. FRIAS JÚNIOR - Nesta fase de transição, em que irão coexistir no mesmo ambiente os pro-

fissionais já experientes e os mais jovens, a habilidade de se adaptar também será fundamental para 

quem já avançou alguns passos na carreira. Aproveitar as oportunidades de qualificação, gerenciar a 

própria carreira de forma proativa, buscando preencher lacunas técnicas, comportamentais e de ges-

tão são atitudes positivas para quem está vivendo essa nova revolução industrial. A convivência entre 

profissionais experientes e integrantes das novas gerações pode e deve ser uma oportunidade de 

troca, com os primeiros compartilhando suas experiências corporativas e os jovens introduzindo novos 

conceitos e uso de tecnologias.
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A indústria evoluiu e nós acompanhamos esse movimento. Através da união de tecnologia, processos 
e pessoas, criamos o WEG Digital Solutions. Um ecossistema que utiliza Big Data, computação na nuvem 
e Internet das Coisas (IoT) para conectar plantas fabris à geração de dados. Com ele, problemas são evitados, 
oportunidades são encontradas e decisões são tomadas com rapidez e assertividade. 
Isso é eficiência. Isso é Indústria 4.0. Isso é WEG Digital Solutions.

O FUTURO DA INDÚSTRIA 
VIROU PRESENTE.

Conheça mais

https://www.weg.net/institutional/BR/pt/
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7.  COMO OS NOVOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO SE FORMANDO PODEM (E DEVEM) SE PREPA-
RAR PARA AS OPORTUNIDADES QUE A MANUFATURA AVANÇADA IRÁ GERAR?
 FABIANO LOURENÇO - Procurar conhecimentos hoje. Amanhã o conhecimento pode estar desatua-

lizado e ele terá de se atualizar de novo. Conhecimento e coragem para aceitar que as novas tecno-

logias que já estão no mercado são provadas mundialmente que podem ajudar as indústrias a serem 

cada vez mais produtivas, eficientes e seguras.

 GLAUBER E. TOLDO - Os novos profissionais devem acompanhar as ações dos países que lideram 

esse processo de “evolução industrial”, principalmente Alemanha, EUA e Japão, não só do ponto de 

vista tecnológico mas também sob a ótica institucional e pública. Muitas atitudes governamentais, 

aliadas a participações de indústrias e de Instituições de Ensino, sejam elas de nível médio ou su-

perior, alavancam o desenvolvimento de certos segmentos de forma mais rápida do que se agissem 

isoladamente. Na Alemanha, as decisões governamentais para o tema “Indústria 4.0” são seguidas à 

risca pelos elos do processo. Os projetos ligados ao tema são avaliados por mais de 20 centros de 

educação e pesquisa espalhados pelo país e, uma vez aprovados, obtêm crédito e financiamento para 

sua execução. O alinhamento público-privado traz condições para que a Inovação seja aplicada de 

forma ágil. Tudo isso exige profissionais mais generalistas, conhecedores de diversos temas, dispostos 

a mudança, ágeis e sempre atualizados.

 ICARU SAKUYOSHI - O network continua sendo uma poderosa ferramenta no mercado profissional. 

Estar conectado com as instituições de ensino, com os professores que lideram as iniciativas ligadas 

a automação e robótica podem ajudá-los a construir pontes. As mídias sociais tornaram-se parte dos 

processos de recrutamento e seleção. Fazendo parte dessas redes de relacionamentos, com temas 

afins, aumentam e muito as chances para o ingresso na área. 

 JOSÉ B. FRIAS JÚNIOR - Uma das boas notícias da chegada da Indústria 4.0 para os jovens profis-

sionais está na incorporação de muitos conceitos já presentes no dia a dia das novas gerações, como 

a comunicação on-line, o uso de aplicativos, a “gamification”. O jovem que pretende atuar no seg-

mento industrial fará bom negócio se 

reforçar sua capacitação no uso e no 

desenvolvimento de tecnologias. Mas 

ele também deve focar sua formação 

em multidisciplinaridades e na capaci-

dade de se adaptar às mudanças, que 

serão frequentes e rápidas. Isso sem 

deixar de lado o desenvolvimento de 

habilidades pessoais, como flexibilida-

de e negociação, já que o ambiente 

industrial tende a ser cada vez mais 

interconectado com outros departa-

mentos, como TI, segurança cibernéti-

ca, marketing e vendas, entre outros. 

Além disso, esta interconexão tende a 

extrapolar os muros da companhia, ou 

seja, se expandindo em toda a cadeia 

de valor das empresas. Fronteiras en-

tre empresas e geográficas deixam de 

ser relevantes neste contexto.
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Proteção confiável com extensa 
variedade de funções em um 
único produto

O novo relé de proteção Reyrolle 5 possui design compacto e intuitivo. 
Com display LCD maior e mímico, software atualizado e gratuito, 
ele oferece maior capacidade de processamento de dados e de 
comunicação em rede, utilizando diferentes protocolos de comunicação 
simultaneamente e com segurança da informação. A linha Reyrolle já é 
sinônimo de vasta experiência em relés e sua nova geração de produtos 
está adequada para redes elétricas do futuro e digitalização 
de subestações. 

Funcionalidades abrangentes, proteção de redes com confiança e 
segurança cibernética: conheça o novo Reyrolle 5.

www.siemens.com.br/reyrolle5

Conheça o Reyrolle 5, o relé de proteção com maior 
capacidade de processamento e armazenamento de dados

Anuncio_Reyrolle_5.indd   1 15/05/2020   16:27:12

www.siemens.com.br/reyrolle5
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ESPAÇO DA ILUMINAÇÃO  
E TECNOLOGIAS URBANAS

LUZ E TRABALHO EM CASA

As mudanças decorrentes da situação em que o mundo se encontra, onde alguns processos estão 

sendo desenvolvidos fora do ambiente dos escritórios, nas residências dos profissionais, podem 

se tornar opções interessantes. Se antes da pandemia algumas empresas já estavam aplicando 

este tipo de trabalho, agora, depois da experiência que estamos vivendo, a realidade já fez seu 

trabalho de estabelecer novos paradigmas.

Para levantar a importância da LUZ neste ambiente novo criado pela necessidade de trabalharmos em 

nossas casas, foi criado um movimento chamado “Light Minded Movement”.

O projeto, no Instagram, tem como objetivo incentivar o bem-estar entre as pessoas que trabalham 

com iluminação. Ele funciona assim: A cada semana, um tema é definido e as pessoas são convidadas 

a postar fotos relacionadas a ele. A iniciativa visa atuar como uma oportunidade para a comunidade da 

iluminação se comunicar através de imagens, mostrando como estão lidando com a nova realidade, que 

envolve mudanças nas condições de trabalho, na vida em casa e com a família.

Nesse mesmo sentido, e atenta ao momento e às necessidades das pessoas, a designer de iluminação 

Sabine de Schutter, do Studio De Schutter, elaborou alguns truques de iluminação para ajudar a criar uma 

atmosfera mais produtiva para o trabalho doméstico. “Todos estamos enfrentando novos desafios, tanto 

em casa quanto no local de trabalho, devido à expansão global da Covid-19”, afirma Sabine.

À medida que as pessoas são incentivadas a trabalhar em casa, o home office tornou-se repentinamen-

te a nova realidade para muitos. Mas para que a produtividade não seja comprometida, são necessários 

alguns cuidados, como veremos a seguir.

Pensando na Luz
QUALIDADE DA ILUMINAÇÃO PODE AFETAR 

PRODUTIVIDADE DO TRABALHO EM CASA.

https://www.instagram.com/light_minded_movement/
https://revistapotencia.com.br/iluminacao/
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ESPAÇO DA ILUMINAÇÃO  
E TECNOLOGIAS URBANAS

LUZ E TRABALHO EM CASA

Sugestões para o trabalho em casa
✘  Experimente a luz do dia ANTES de fazer ‘logon’ no seu computador. Leve sua bebida preferida da ma-

nhã para a varanda ou janela antes de ir para a tela. O brilho durante o dia e a escuridão à noite são os 

sinais biológicos mais importantes para definir nosso ciclo sono-vigília.

✘  Escolha uma sala iluminada para trabalhar e sente-se perpendicularmente à janela para evitar reflexos 

na tela.

Levantei também algumas dicas para melhorar suas videoconferências, apresentadas recentemente pela 

revista “The Verge” , no post “How to look your best on a video call”

✘  Ilumine seu rosto - É melhor entender como é a luz da sua sala, pois isso ditará onde você deverá se 

sentar. Abra suas persianas e deixe a luz natural entrar, mas não deixe que toda a luz atinja suas costas.

✘  É recomendável ter a sua maior fonte de luz bem na sua frente, ou a não mais de 45 graus de distância 

diretamente na sua frente. 

✘  Lembre-se também de que sua tela pode ser uma grande fonte de luz. Portanto, ajuste também o brilho 

da tela, principalmente se estiver fazendo uma chamada sem luz natural. Uma tela brilhante pode fazer 

com que você se pareça mais com um ‘fantasma’, do que com um campeão de vídeo chamadas. 

✘  Levante sua câmera: Existe apenas um ângulo aceitável da câmera: de frente e ao nível dos olhos. Sua 

mesa (onde fica seu computador) quase certamente será mais baixa que a altura do seu rosto, e isso 

significa que as pessoas terão uma aparência desagradável para você. Use um conjunto de livros, um 

banquinho ou uma mesa mais alta para garantir que sua câmera esteja no mesmo nível que seus olhos.

✘  Teste seu vídeo antes da chamada: Você deseja que a reunião já pareça boa, não precisando ajustar o am-

biente, o brilho da tela, o ângulo ou o cabelo ao vivo para que todos possam ver? Os aplicativos normalmente 

têm uma opção para mostrar uma visualização do seu vídeo antes do início da chamada. Se você selecionar 

essa opção, uma visualização de vídeo será exibida antes de você ligar para verificar como tudo está.

https://www.theverge.com/2020/4/8/21202907/zoom-tips-video-call-lighting-audio-look-your-best
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LUZ E TRABALHO EM CASA

ESPAÇO DA ILUMINAÇÃO  
E TECNOLOGIAS URBANAS

Fique atento à iluminação do  
local em que trabalha em casa

✘  Há luz gritante ou incomodando você? Você tem luminárias de mesa que podem ser ajustadas conforme 

sua preferência? 

✘  Você tem luz suficiente? Tente evitar uma única fonte de luz à sua frente ou atrás de você. 

✘  Verifique isso baixando um aplicativo Lux Meter no seu telefone. Existem muitas versões gratuitas dis-

poníveis.

✘  Você deve ter cerca de 400-500 lx em sua mesa.

✘  Trabalhando na sua sala de estar ou na mesa da cozinha? Sem problemas! Com a iluminação, você pode 

alterar a configuração para que um espaço possa se tornar multifuncional.

✘  Alterne entre iluminação para estar e iluminação para trabalhar. Isso ajudará você e seus filhos a se con-

centrarem. Para o trabalho, você precisa de luz mais brilhante e mais branca; à noite, você deseja níveis 

de iluminação mais quentes, mais escuros e mais baixos.

✘  Pode ser tão fácil quanto trocar uma lâmpada com 4.000 K para trabalhar, para 2.700 K para um ambien-

te mais descontraído.

✘  Para chamadas em conferência, evite sombras estranhas no rosto ou luz forte vinda de um lado, com 

uma fonte de luz difusa quente vindo da mesma direção que a câmera. Isso fará com que seu rosto fique 

mais suave e sem sombras .

Hoje em dia, participamos de diversas videoconferências, cursos, até conversas entre amigos e familia-

res, e perceba que estar apresentável virtualmente poderá ser a nova forma de estar “arrumadinho” para 

aquela reunião, para o encontro informal, pelo menos, por estes tempos, não é?

Fique ligado na sua aparência! Sigamos em frente!

Até a próxima!

PLINIO GODOY 
LIGHTING DESIGNER, DIRETOR DA LIENCO SMART SOLUTIONS



www.lienco.com.br
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Há 52 anos, o som distorcido das guitarras de John Lennon & George Harrison alertavam aos ou-

vintes que uma revolução capaz de mudar o mundo estava por acontecer. Desde então, não só 

milhões de pessoas (talvez até bilhões), principalmente da sociedade ocidental, ouviram de for-

ma apaixonada essa e outras músicas dos Beatles, assim como, sofreram as mudanças radicais 

dos costumes e comportamentos.

Como caracterizar a revolução de costumes? Ao que parece, desde sempre, nosso processo evolutivo 

tem exigido da sociedade humana vários processos de revolução.

Não há como negligenciar que antes mesmo daquilo que se convencionou chamar de 4ª Revolução 

industrial, o mundo passou por momentos incríveis que abalaram crenças, transformaram processos de 

Indústria 4.0
“VOCÊ DIZ QUERER A REVOLUÇÃO, BEM, VOCÊ SABE,

TODOS NÓS QUEREMOS MUDAR O MUNDO

ME DIGA QUE ISSO É EVOLUÇÃO, BEM, VOCÊ SABE,

TODOS NÓS QUEREMOS MUDAR O MUNDO”
LENNON & MCCARTNEY - REVOLUTION
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agricultura e permitiram que até a força da natureza fosse domada para satisfazer novos desejos e ob-

jetivos de todos. Entretanto, desde 2009, quando o termo Indústria 4.0 foi cunhado como parte de um 

processo de planejamento estratégico visando fazer a Transformação Digital na Alemanha, temos visto 

que muito se fala e se escreve sobre o tema.

A associação imediata com processos de automação e robotização derivados das modernas tecnolo-

gias parece fácil, mas por que estamos dando à tal 4ª Revolução uma importância ligeiramente superior 

às demais havidas nos últimos 7.000 anos de história?

Eu tenho algumas pistas. Primeiro, se todas as anteriores tratavam de criar novos produtos e processos 

de produção inovadores utilizando o trabalho braçal assim como o esforço de animais, água, ventos, fogo 

de forma cada vez mais otimizada e precisa, a atual também, em tese, não seria muito diferente delas. 

Porém, se compararmos a velocidade de implantação de tais “inovações”, vemos que jamais na nossa 

história conhecida qualquer das anteriores alcançou tantos em tão pouco tempo. 

Em minha opinião, o maior diferencial que faz dessa uma revolução ímpar é o fato de assistirmos a 

“desmaterialização” do produto; estamos deixando para trás o universo da natureza física das coisas que 

se veem e se podem tocar associados principalmente à mecânica (1ª Revolução). Aproximadamente 150 

anos depois de desvendarmos os segredos do núcleo do átomo, descobrimos a força dos elétrons e do 

magnetismo (2ªRevolução). Nossa sociedade se relaciona com uma infinidade de gadgets e produtos que 

funcionam como se sempre tivessem existido confirmando a ideia de que as tecnologias não são ferra-

mentas, antes, são a própria extensão das capacidades humanas.

Confesso que por um minuto recordei da minha escola primária, quando usávamos o ábaco para fixar 

as primeiras operações matemáticas, ou de quando usei pela primeira vez a régua de cálculo, já no cole-

gial técnico, enquanto alunos com recursos financeiros maiores apareciam com suas calculadoras cien-

tíficas, as quais faziam em segundos cálculos complexos que levariam muitos minutos para serem feitos 

pelos métodos tradicionais.

Ah, mas pelo menos você aprendia a pensar, muitos poderão dizer. Contudo, poderíamos afirmar que 

os atuais engenheiros que projetam e simulam estruturas monumentais, aviões e tudo o que temos usan-

do planilhas eletrônicas ou estações de CAD-CAM são menos criativos ou precisos que os anteriores? 

Bem, prefiro nem entrar nessa discussão deixando a resposta e reflexão a cada um dos leitores(as). 

A partir do final da década de 70, começamos a constatar o aumento incrível do nosso poder computa-

cional (3ª Revolução), que fez com que a grande migração ocorresse do “Mainframe” para os computado-

res pessoais e depois para Smartphones e tablets. Alguém se arrisca a dizer o que vem depois?

Bem, no ano de 2019, uma organização chamada “Global Footprint Network” declarou que o planeta 

Terra teria chegado ao seu limite estando num processo acelerado de esgotamento de todo os recursos 

naturais, humanos e materiais.

Foto: ShutterStock
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É nesse ambiente que começamos a operar o 

“cyber-espaço”, onde os ambientes físicos, digi-

tais e virtuais colidem entre si criando novas órbi-

tas nas quais novas e revolucionárias tecnologias 

atuam para fazer com que mudemos por completo 

como nos relacionamos com outras pessoas e em-

presas, como produzimos, compramos, vendemos 

e de que forma distribuímos o produto do nosso 

trabalho.

O originador do termo Indústria 4.0, o dinamar-

quês Henrik Von Scheel, comenta que somente 

aplicando de forma eficiente e maximizada os con-

ceitos desenvolvidos pela I-4.0, poderemos salvar 

o planeta, corrigir distorções em nossa matriz eco-

nômica e trazer riqueza e prosperidade para todos. Ele aponta 17 tecnologias* que seriam as novas órbitas 

nas quais todos nós, assim como nossas empresas, deveremos navegar. 

O tempo de maturação de cada uma das tecnologias e sua consequente introdução dependerá da 

adequada avaliação de cada empresa/setor. As 3 principais perguntas a serem respondidas são: O que se 

pode? O que se quer? O que se deve?

A área resultante da intersecção dessas 3 perguntas representa o ponto e momento certo de inves-

timento e a que deveremos dedicar todos os nossos esforços. A área definida entre o que se pode e o 

que se deve nos apresenta as oportunidades de Transformação. Aquilo que se quer e o que se deve são 

as grandes oportunidades de Inovação que devemos introduzir. E a chamada zona perigosa é aquela em 

que o que se pode e o que se quer não encontram demandas ou exigências do mercado (o que se deve). 

Nesse ponto, a empresa fica na área mais perigosa que é a de se descapitalizar em algo que não vai gerar 

os retornos esperados gerando dispersão de recursos, sejam eles quais forem. Essa é a característica do 

modismo. E hoje em dia, vemos muitas empresas entrando nessa “onda” ao adotar as tecnologias da I-4.0 

sem mesmo fazer uma análise crítica, como se somente por adotar algumas das tecnologias da “revolu-

ção” da I-4.0 fosse o suficiente para obtermos a “evolução”.

Enfim, a I-4.0 nada mais é do que a capacidade analítica de uma empresa desenhar o seu futuro funda-

mentado no conhecimento das 17 principais tecnologias* e a sua correta aplicação baseada não no desejo 

do dono ou nas capacidades existentes, mas somente no tempo e no que for demandando pelo mercado. 

A construção de “roadmaps” por segmentos, assim como a correta leitura da proposta de valor que se 

pretende entregar, nos levarão a enxergar todo o nosso ecossistema focando no que importa e nos ha-

bilitando a tomar decisões mais inteligentes. Não é uma moda, é uma forma analítica de conjugar todas 

as forças e vetores que agem sobre um ecossistema atingindo pela tecnologia adequada a maximização 

que se pretende, sem desperdícios ou falhas. Isso pode parecer bastante romântico e filosófico, mas na 

verdade, o é. Você sabe, todos nós queremos mudar o mundo !

*Robótica (M2H, H2M, M2M), Bioinformática, 
Nano Tecnologia, Comunicação 6G, Blockchain, 
IoT, Sistemas autônomos, Cyber Segurança, 
Neurotecnologia, Automação Inteligente, 
Computação Quântica, Impressoras 3D, Energia 
Limpa, Ciências de Materiais, Realidades Imersivas 
(Aumentada, Mista, virtual), Inteligência Artificial e 
Ciência de Dados. - http://von-scheel.com/
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Neste mês, na Coluna Inovação na Prática, seguiremos com a série de textos que tratam dos 

protagonistas da inovação. 

Nas edições dos meses de março e abril deste ano tratamos respectivamente do patroci-

nador e do consultor, ou, como gostamos de chamar, facilitador da inovação.

Neste mês, na retomada deste tema, trataremos de uma das figuras mais demandadas no processo de 

inovação e transformação organizacional: o líder.

Diversas são as definições de líder, algumas vão no sentido de suas atribuições, o que leva algumas 

vezes a confundir sua definição com a de chefe, em outros casos vão no sentido de sua idealização. 

Por isso, tive que criar uma definição própria, mais adequada a processos de mudanças: Líder é aque-

le que com visão, conhecimento e sabedoria, assume a responsabilidade sobre as iniciativas, ações e de-

senvolvimento de um grupo de pessoas, que o passam a seguir. Esta definição traz tanto os aspectos con-

ceituais quanto práticos que definem um líder, mas para explicá-la melhor, analisemos de trás para frente.

O primeiro item a definir um líder são seus seguidores, um líder não existe se não há quem o siga, e aqui há 

uma diferença fundamental entre um líder e um chefe, pois enquanto este é empossado, o líder é escolhido.

Em inúmeras situações, nas empresas ou fora delas. Um líder, mesmo sem ter o cargo, lidera mais que 

o próprio chefe. Isso acontece o tempo todo, embora a gestão baseada em comando e controle tente coi-

bir, causando frequentes crises de liderança.

O segundo aspecto que define o líder é a responsabilidade. O fato de ter seguidores não significa di-

retamente que uma pessoa seja líder. Uma pessoa famosa, por exemplo, tem seguidores, e embora tenha 

muita influência sobre eles, não assume qualquer 

responsabilidade sobre suas iniciativas, ações e 

desenvolvimento.

Para se exercer a liderança exige-se um gran-

de grau de responsabilidade, pois não só significa 

orientar as iniciativas e ações de seguidores, como 

também ser responsável pelo desenvolvimento de 

novos líderes, que arregimentarão novos seguido-

res. Já se pode perceber que se um líder cumpre 

com tais requisitos podemos estar diante de alguém 

com grande poder de influência, que mal utilizado 

se torna prejudicial para esse grupo que o segue, 

indo contra o princípio da responsabilidade do líder. 

É neste ponto que se tornam fundamentais a visão, 

o conhecimento e a sabedoria.

Os Protagonistas da 
Inovação: O Líder

https://revistapotencia.com.br/artigos/lideranca-e-inovacao-inovacao-na-pratica/
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Um líder sem estes atributos logo perde seus seguidores, não conseguindo ter uma liderança estável, 

e por isso não sendo efetiva, como também pode conduzir seus seguidores à sua própria ruína.

Mas qual o papel desse líder quanto à inovação e à transformação organizacional? Como qualquer pro-

cesso de mudança é crítico e complexo, já se pode depreender que sem uma liderança efetiva as chances 

de fracasso são enormes, seja por falta de seguidores, responsabilidade, visão de futuro, conhecimento ou 

sabedoria.

De forma mais objetiva, para se liderar uma mudança deve-se ter bem claro o que se quer com a ino-

vação ou transformação, e com convicção querer a mudança, assumindo suas responsabilidades não só 

com palavras, mas principalmente com atitudes.

Por isso é o líder quem deverá definir os objetivos, escolher sua equipe e conduzir o projeto de inova-

ção ou transformação de forma a não só saber cobrar e incentivar os colaboradores, como também manter 

a ordem e uma boa relação interpessoal entre todas as partes envolvidas, inclusive fora de sua equipe.

Seu papel então será, em resumo, motivar sua equipe, tomar decisões sobre os rumos do projeto, rela-

cionar-se com todas as partes envolvidas e responsabilizar-se sobre seu sucesso ou fracasso. A partir daí 

também podemos identificar sinais de que um projeto está falhando devido a sua liderança.

 Caso o patrocinador esteja cumprindo seu papel de oferecer as condições necessárias para o exer-

cício da liderança, como recursos e autonomia, mas mesmo assim as equipes se mostram desmotivadas, 

a autonomia não se refletiu em responsabilidade, as decisões não são baseadas no conhecimento, mas 

sim em questões pessoais, que geram conflitos, é bem provável que a falha não esteja no projeto, mas 

sim na sua liderança.

Por ser o protagonista da inovação mais demandado, o Líder tem a capacidade de suplantar falhas tan-

to do patrocinador, quanto do consultor (facilitador), embora esta não seja sua responsabilidade, no entan-

to nunca poderá suplantar as falhas de sua equipe. Por isso esta posição é tão vulnerável, o que faz com 

que muitos prefiram fugir dela.

Sua vulnerabilidade está no fato de que ao mesmo tempo que tem que assumir a responsabilidade sobre 

seus seguidores, não pode fazer o trabalho por eles, e quando tenta resolver tudo sozinho gera danos irrepa-

ráveis, para o projeto e para o próprio líder.

O fato de que um bom líder não pode substituir uma boa equipe torna o quarto 

protagonistas da inovação igualmente importante, “O Colaborador”, o qual analisare-

mos no próximo texto.
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No início de abril, o Ministério da Saúde, que tinha como data do pri-

meiro caso de Covid-19 o dia 26 de fevereiro, detectou que na rea-

lidade a chegada do vírus ao Brasil data de 23 de janeiro, quase um 

mês antes do que se acreditava.

Com isso já são 4 meses de pandemia, aproximadamente, sendo mais de 2 

meses de restrição de circulação e isolamento. Nesse período seus impactos na sociedade e na economia já pude-

ram ser analisados, bem como na atividade de revenda e distribuição de material elétrico.

Os efeitos nas empresas têm gerado interessantes mudanças de comportamento e a aceleração de processos de 

digitalização. Comércios adiantaram o lançamento do e-commerce, escolas passaram a incrementar aulas “on-line” e 

“lives”. Videoconferências passaram a fazer parte não só da vida profissional de muitos, mas também da vida privada.

Toda essa situação também nos revelou a importância do contato humano, que por mais que saibamos intuitiva-

mente que é fundamental para uma vida feliz, após algumas semanas reclusos em casa o isolamento nos faz lembrar 

do quanto precisamos estar perto um do outro.

Na economia vimos o dólar disparar, acumulando um aumento de aproximadamente 40% desde o final do ano 

passado, e os mais baixos juros de nossa história, hoje em mínimos 3%. 

O desemprego e o endividamento que já vinham altos desde 2013, numa crise endêmica, agora se tornam ainda 

mais ameaçadores, pois seu combate não depende mais de remédios anticíclicos para economia, mas sim de uma 

vacina antiviral para as pessoas.

Especificamente no nosso mercado, além de demissões, como ocorreu na maioria das áreas e setores, vi-

mos os preços dos fornecedores saltarem de patamar de um dia para o outro, consequência da alta do dólar, ao 

mesmo tempo em que enfrentamos a redução drástica do faturamento, em torno de 70% a 40%, dependendo do 

quanto a carteira é mais ou menos concentrada em indústria e varejo, respectivamente.

Essas condições foram muito agressivas para o caixa das empresas e as Medidas Provisórias do Governo Fede-

ral não amenizaram essa situação, pois as linhas de crédito para pequenas empresas, a postergação de pagamento 

de impostos e a suspensão e redução de horas de contratos de trabalho, além de complexas, próprias da burocracia 

brasileira, não são suficientes frente a uma queda tão grande nas receitas mensais.

Ainda assim é melhor que nada, e as empresas devem recorrer a todas e quaisquer medidas que as ajudem a supe-

rar este momento, embora não sejam suficientes. Por outro lado, lembremos que não estamos enfrentando uma crise 

tradicional da economia brasileira em que no prazo de um ano há uma queda, e no ano seguinte há uma recuperação.

Caso as empresas brasileiras ainda não tenham percebido, agora a queda e crescimento são mais prolongados, 

por isso, medidas de curto prazo tendem a ser pouco efetivas para suas consequências de médio e longo prazo. 

Neste contexto é fundamental saber aproveitar as oportunidades de inovação, caso contrário nosso destino será 

continuar na curva descendente dos resultados, na mesma medida da curva ascendente dos casos de contágio da 

pandemia. Os impactos negativos dessa crise já são evidentes, mas as oportunidades que também surgem com ela 

talvez ainda não tenham sido percebidas. 

A crise só poderá ser afastada definitivamente com o advento de uma vacina, que na melhor das hipóteses surgirá 

no ano que vem. Assim talvez estejamos diante de uma mudança definitiva na sociedade e na economia.

 Muitos paradigmas estão sendo quebrados neste momento. É muito provável que haveremos de nos acostumar 

a um “novo normal”!

Impactos da 
Covid-19

BRUNO MARANHÃO
Diretor-executivo da Abreme 
abreme@abreme.com.br
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Advogada da área Contencioso Cível do escritório  
Lima Junior, Domene e Advogados Associados.

Recentemente incorporado ao vocabulário corporativo, o acrônimo “VUCA” descreve perfeitamente o mun-

do que vivemos atualmente. Afinal, a sigla traduzida do inglês traz características marcantes do momento 

que estamos vivendo: volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade.

O conceito surgiu na década de 1990 no ambiente militar e o U.S. Army War College utilizou-se dele 

para explicar o mundo no contexto posterior à Guerra Fria. Embora se afaste do panorama de guerra, o cenário 

atual também exige total mudança de hábitos e comportamentos. Isso gera novos desafios, tanto para os profis-

sionais quanto para as organizações.

Diante do contexto de crise global que o novo coronavírus proporcionou, as principais repercussões para 

as empresas são a imprevisibilidade dos planejamentos e a incerteza dos impactos que serão contabilizados 

no futuro. É interessante observar que a estratégia empresarial a partir de agora é projetar cenários de longo 

prazo e ter agilidade na capacidade de resposta às demandas do ambiente, ou seja, uma adaptação rápida 

e contínua.

Acompanhando os noticiários e as redes sociais, com facilidade percebemos o “mundo VUCA”. Confinados, a 

sensação é de que a situação está fora de controle, principalmente ao nos depararmos com a enxurrada de infor-

mações e notícias relacionados à pandemia da COVID-19.

Entendendo o mundo “VUCA”  
e a Advocacia 4.0

Para entender melhor o “mundo VUCA”, é necessário analisarmos suas principais características. Observa-se que 

a volatilidade diz respeito ao volume de mudanças e à agilidade em que elas têm ocorrido.

A incerteza é com relação à grande disponibilidade de informações que temos atualmente e à possível inaplicabi-

lidade delas aos problemas futuros. Do mesmo modo, a complexidade está diretamente relacionada à conectividade 

e à interdependência. Afinal, os modelos tradicionais de gestão de riscos e tomada de decisão não são suficientes 

para lidar com o número de variáveis desses contextos interconectados. Por fim, a ambiguidade trata da falta de cla-

reza e concretude em contextos novos e complexos como esse.

Assim, para se destacar, conter o impacto causado pela pandemia e combater um ambiente volátil, incerto, com-

plexo e ambíguo, as empresas precisam se reinventar e aprimorar algumas habilidades fundamentais.

A ciência, a história e até mesmo a biologia nos mostram que o segredo da sobrevivência é a adaptação. Trazer 

o conceito de Charles Darwin, a evolução, no que diz respeito à realidade empresarial, é chave de sucesso nos mo-

mentos de crise.

Momento de 
incertezas
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Neste caso, ganha espaço e se destaca não aquele 

que é mais forte, mas o mais adaptável. Uma vez que são 

inevitáveis, as crises mudam os rumos e costumes da his-

tória. Dessa forma, nos dão uma nova perspectiva sobre 

todos os setores e reorganizam nossas necessidades.

Da mesma maneira, o período altamente tecnológico, 

que já vinha ganhando cada vez mais espaço, somado 

à advocacia 4.0 através da digitalização de seus meca-

nismos de trabalho, revela um setor jurídico plenamente 

capacitado, resiliente diante da volatilidade, flexível para 

lidar com a incerteza, corajoso para lidar com as ambi-

guidades e com corpo multidisciplinar para enfrentar a 

complexidade das demandas atuais.

Veja na prática
Bons exemplos são excelentes professores - o Twitter foi um deles. No início de março, o Twitter passou a incen-

tivar seus funcionários a trabalharem de casa. Alguns dias depois, a empresa decidiu mudar sua política, declaran-

do obrigatório o trabalho remoto. Como parte desse processo, a empresa está incluindo nas casas dos funcionários 

equipamentos de escritórios - como mesas, cadeiras ergonômicas e outros objetos necessários.

Inclusive, a empresa montou um guia com dicas e melhores práticas para facilitar a transição de ambiente e de 

ferramentas inovadoras. Entre os tópicos abordados pela empresa, estão como ter um bom ambiente de trabalho, 

como gerenciar uma equipe distribuída em diversos locais e como realizar entrevistas e reuniões de forma on-line.

Com o aumento do número de casos e países afetados pelo coronavírus, ferramentas digitais se tornaram grandes 

aliadas. Por exemplo, no início de março, o Google liberou, gratuitamente, o uso de ferramentas que auxiliam usuários 

durante períodos de home office, além de novos recursos para suportar a demanda crescente por transmissão ao 

vivo no YouTube. Novamente, quem não se adapta não 

sobrevive aos jogos do mundo moderno.

É importante ressaltar que a advocacia 4.0 pressupõe 

a digitalização do modelo de negócio jurídico, a proximi-

dade do cliente diante dos diversos canais de comunica-

ção digital e a visão da tecnologia como aliada a fim de 

otimizar o seu trabalho. Em outras palavras, o profissio-

nal da advocacia 4.0 é aquele que abraça as inovações 

tecnológicas com o objetivo de aprimorar sua atuação 

na expertise jurídica.

Além disso, no âmbito empresarial, acima de tudo é ne-

cessário que haja a criação de um ambiente favorável ao 

compartilhamento e à criação de novos conhecimentos. Só 

é possível superar crises com propósito e direcionamento 

claro com relação aos resultados esperados. Neste caso, 

um acompanhamento jurídico apropriado é essencial para 

atingir esse modelo de negócio estruturado.

É verdade que situações de crise ensejam mudanças. 

Se podemos extrair algo positivo desta pandemia, certa-

mente é a inevitável digitalização empresarial e a dinami-

cidade frente às adversidades, que culmina da revolução 

de hábitos e de modelos de negócios.
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Nascemos do desejo de levar luz para os quatro cantos do Brasil com qualidade e eficiência. Iniciamos as 

nossas atividades de importação, comercialização e distribuição de produtos no ramo de iluminação em 

2009, mas nossa história começou muito antes - 30 anos atrás - quando funcionávamos como atacadista 

de material elétrico.

Hoje nos orgulhamos de ser uma das referências no segmento de iluminação do País. Viemos conquistando os nos-

sos clientes e parceiros pela missão que assumimos de entregar produtos de qualidade. Para isso contamos com um 

time treinado e apaixonado pelo que faz. Levamos tão a sério o nosso compromisso com os clientes que recebemos o 

Selo RA1000 do Reclame Aqui, que comprova a nossa reputação de excelência no serviço de atendimento ao cliente. 

Essa cultura de atendimento de excelência vem de dentro, das relações formadas dentro da empresa e de uma 

comunicação baseada em empatia e trabalho em equipe. Acreditamos que juntos podemos levar a Kian a se tornar 

ainda mais forte e presente na vida dos consumidores brasileiros, entregando produtos de qualidade por meio de um 

serviço transparente, humano e extremamente eficiente.

Kian: referência no 
segmento de iluminação

Olá, somos  
a Kian!

Foto: Divulgação
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Atrelada ao atendimento ágil está a oferta de produtos modernos e práticos em um portfólio completo de lâmpa-

das e luminárias. Nosso catálogo conta com uma vasta diversidade de soluções inteligentes para Pontos de Venda 

(PDV), além de produtos que atendem aos mercados de Material Elétrico, Varejo Alimentar e Home Center. 

Em 2015 conquistamos o selo de qualidade ISO 9001:2015, o que traz mais segurança e qualidade para os nos-

sos clientes. Também estamos sempre atentos às novidades no mercado e com pensamento consciente e susten-

tável. Por isso, optamos pela disponibilização de produtos com durabilidade maior, contribuímos para a redução do 

descarte de materiais no meio ambiente. 

Além disso, somos parceiros do Programa Reciclus, que realiza a coleta gratuita de lâmpadas fluorescentes. Por 

meio do programa, são disponibilizados pontos de coletas em estabelecimentos comerciais pelo País.

A sede da Kian está localizada no município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A instalação conta com um Cen-

tro de Distribuição (CD) de 24.000 m² e capacidade para armazenar mais de 31.600 posições de pallets. Contamos 

também com um Departamento de Expedição atuando 24 horas por dia e uma frota própria de 30 caminhões. Tudo 

isso para trazer mais agilidade no recebimento dos pedidos por parte dos nossos clientes.

É na nossa sede que também se encontra o Showroom. Contando com dezenas de produtos aplicados, ele é um 

espaço valioso para os amantes de iluminação. Além da visita física, também é possível conhecer o nosso showroom 

por meio de um tour virtual, cujo link de acesso se encontra nas redes sociais da Kian. Outro espaço que merece 

destaque é o nosso Laboratório de Qualidade, onde são testadas a resistência e outras características fundamentais 

dos nossos produtos.

Apesar de todas as conquistas, ainda sonhamos grande e alimentamos cada vez mais o desejo de levar produtos 

de qualidade e que atendam às necessidades dos nossos clientes. Além disso, desejamos manter uma relação cada 

vez mais próxima e transparente com todos, enquanto levamos luz aos quatro cantos do Brasil. 
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A POTÊNCIA SE REINVENTOU PARA OFERECER 
PARA SUA EMPRESA SOLUÇÕES EFICIENTES  

DE MARKETING DIGITAL FOCADAS NO  
PÚBLICO DO NOVO MUNDO ELÉTRICO

Multiplataforma

A nova comunicação  
para o novo mundo elétrico

https://revistapotencia.com.br
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Sempre desenvolvendo soluções tecnológicas de ponta para o 

segmento de elevadores, a Schmersal apresenta o novo Comando 
Confiance Light, dedicado a aplicações mais simples com a mesma 
qualidade que a multinacional entrega em todo seu portfólio. O lan-
çamento soma-se ao Confiance B&P408 e ao Confiance 222 Serial, 
fortalecendo a linha Confiance e tornando-a uma das mais completas 
do mercado. O novo Confiance Light é uma solução compacta que traz 
flexibilidade aos clientes no atendimento aos condomínios. A novida-
de é indicada para aplicações mais simples, com baixa velocidade e 
poucas paradas. Sua flexibilidade permite que seja utilizado com ou 
sem casa de máquinas, bem como para batente com inversor aplica-
do na caixa de corrida. O mais recente integrante da linha Confiance 
trabalha nas versões malha aberta e malha fechada, e pode ser apli-
cado com motor de ímã permanente. Também contempla o opcional 
duplex inteligente para dois elevadores, ou seja, permite que o usu-
ário escolha qual elevador ele quer que o atenda - basta pressionar 
o botão por alguns segundos que o social o atenderá, mesmo que o
de serviço esteja mais próximo, e vice-versa.

INVERSORES DE FREQUÊNCIA 
A Mitsubishi Electric anuncia o lançamento da sua nova família de Inversores de Frequência, a FR-E800, 

que chega com 150 novos modelos. Destaque para as diversas redes de comunicação incorporadas, per-
mitindo a utilização na Indústria 4.0 (IoT). As versões com Ethernet incorporada atendem diversos proto-
colos de comunicação abertos como CC-Link IE TSN, Ethernet/IP, Modbus TCP, Profinet e BacNET. Isso 
contribui para o aumento da produtividade na indústria, além de proporcionar maior economia de energia 
em plantas de utilidades, como tratamento de água e refrigeração. Já a integração do primeiro circuito de 
detecção de gás corrosivo no mundo junto ao meio ambiente permite identificar sinais de defeitos causa-
dos por sulfeto de hidrogênio ou outro gás corrosivo, reduzindo o tempo de equipamento parado. A segu-
rança de operadores e equipamentos é garantida pelas funções de segurança incorporadas que seguem 
as principais normas internacionais. Além disso, a velocidade real do motor é calculada com base no valor 
da corrente ou através de sensores de velocidade quando a função SLS é utilizada. Esta função contribui 
com a redução de custos com cabeamentos.

https://br.mitsubishielectric.com/pt/index.html
https://revistapotencia.com.br/automacao-e-industria-4-0/
https://www.schmersal.com.br/home/
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RELÉ DE PROTEÇÃO  
Com o objetivo de reforçar seu portfólio de so-

luções para proteção, controle e medição de redes 
de energia, a Siemens lança no mercado brasileiro a 
linha de relé de proteção Reyrolle 5. Essa novidade 
foi desenvolvida visando as redes elétricas do futuro 
e a digitalização nas subestações, e tem como diferencial a ex-
pertise de mais de 100 anos da marca no mercado. Com foco na utilização, 
sistemas de geração distribuída, sistemas elétricos industriais e de infraestrutura (sa-
neamento/data centers) bem como concessionárias de distribuição de energia, a nova versão 
do Reyrolle 5 foi projetada com base nas mais atuais normas internacionais de proteção elétrica e é 100% 
compatível com a norma IEC 61850 como padrão, o que garante interoperabilidade com outros dispositi-
vos de proteção e/ou automação dentro de um sistema elétrico e/ou de automação. 

Dentre outras características, os relés da linha Reyrolle 5 contam com uma elevada taxa de amostra-
gem de sinais, garantido uma medição precisa da rede, grande capacidade de armazenamento de dados, 
sequencial de eventos com mais de 5.000 pontos de capacidade,  compatibilidade com diversas normas 
de comunicação (modbus, DNP), software amigável e gratuito além de design compacto e intuitivo.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 
A Schneider Electric apresenta a primeira versão da Easy UPS 3M, fonte de alimentação ininterrupta 

trifásica (UPS) com módulos internos de bateria de alta capacidade de 60 e 80 kVA (400 V). Os nobreaks 
3M personificam a simplicidade, pois são fáceis de instalar, de usar e de prestar serviços, proporcionando 
continuidade de negócios para pequenas e médias empresas. O Easy UPS 3M foi introduzido com baterias 
externas que suportam 60-200 kVA. Com isto, os usuários agora podem selecionar facilmente o nobreak 
com um tempo de execução predefinido para suas cargas, simplificando o processo de seleção e permi-
tindo uma implantação mais rápida da solução. Conforme destaca a Schneider Electric, com seu design 
otimizado e características competitivas do produto, o Easy UPS 3M permite que a empresa atenda melhor 
às necessidades dos clientes e aos requisitos de parceiros em uma ampla gama de setores, tornando-o 
uma excelente solução para pequenas e médias empresas, data centers, e instalações fabris.

https://new.siemens.com/br/pt/produtos/energia.html
https://www.se.com/br/pt/
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INTELIGENTES

A Vonder apresenta uma novidade para os trabalhos 
de medição de tensão AC e DC, resistência, continuidade 
e detecção de tensão sem contato (NCV): os Multímetros 
Digitais Inteligentes. Disponíveis em dois modelos, MIV 
060 e MIV 600, eles são uma inovação em equipamen-
tos de medição, pois possuem sistema inteligente capaz 
de identificar o que se deseja medir automaticamente. 
Como comparação, um multímetro comum necessita a 
seleção manual da escala, já com o Multímetro Inteligen-
te, a escala é identificada automaticamente. Por exemplo: 
se as pontas de prova forem colocadas em uma fonte de 
tensão (tomada), o próprio equipamento identifica e rea-
liza a faixa medição automática. Outra facilidade está no 
manuseio, simplificado, fácil de usar e muito seguro. Os 
Multímetros Digitais Inteligentes MIV 060 e MIV 600 da 

Vonder são equipamentos leves e compactos de bol-
so, contam com faixa automática e lanterna de LED. 

Sua utilização facilita o diagnóstico completo do 
sistema elétrico, entre eles resultados de medida 

para corrente elétrica, amperagem, resistência, ten-
sões e circuitos. 

FITAS ISOLANTES 
A Fiteck®, linha de fitas isolantes da Steck, foi desenvolvida para atender às necessidades diárias de 

profissionais eletricistas por meio de uma família de produtos que agrega qualidade, alto desempenho e 
segurança às instalações elétricas. Práticas e versáteis, as fitas isolantes da linha podem ser utilizadas em 
reparos elétricos domésticos, comerciais e industriais, como emendas de fios, conserto de aparelhos ele-
trônicos e eletrodomésticos, reforço em cabos de ferramentas, entre outras aplicações. Com o advento 
das opções coloridas, as fitas tornam a identificação de barramentos, fios e cabos muito mais precisa. Na 
linha Fiteck Cores, por exemplo, as cores são um auxílio importante para a identificação de barramentos, 
fios, cabos e isolamento de instalações elétricas em geral, garantin-
do proteção, praticidade, segurança e resistência. Linha disponível 
nas cores amarela, vermelha, verde, azul, branca e cinza. Os rolos 
de 10 metros são produzidos em PVC com cola à base de borracha. 
As cores amarela e verde possuem ainda a opção em rolo de 
20 metros. Todas as cores possuem isolamento de até 700 
V e alongamento de 200%. A Steck oferece ainda as linhas 
Fiteck 0,13mm, Fiteck 0,18mm, Fiteck Pro e Fita Isolante de 
Autofusão Fiteck.

http://www.vonder.com.br/
https://www.steck.com.br/
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O novo gerador Honda EZ3000 chega para suprir uma ampla gama de aplicações e diferentes neces-

sidades de usuários, que segundo a empresa serão surpreendidos pela performance superior e facilida-
de de operação deste compacto gerador de 3,0 kVA de potência. Seja para uso em localidades que não 
dispõem de rede de distribuição de energia elétrica - localidades ribei-
rinhas por exemplo - ou como back-up de emergência para cobrir even-
tuais falhas e/ou a simples ausência de energia em diferentes atividades 
profissionais (food trucks, trabalhos externos de marcenaria, serralheria e 
outros), o EZ3000 entrega o que se espera deste tipo de máquina: confia-
bilidade e durabilidade que cabem no bolso. A capacidade de levar ener-
gia elétrica a qualquer lugar do EZ3000 está alinhada a características 
exclusivas. Equipado com o potente motor Honda GP200H, que oferece 
partidas imediatas, funcionamento silencioso e vibrações mínimas, a porta-
bilidade do EZ3000 é destaque em função das rodas acopladas à robus-
ta estrutura tubular, dotada de alças e de prática manopla escamoteável. 

TOMADAS E INTERRUPTORES
A fabricante B-LUX apresenta as Tomadas e Interruptores da Linha Recta. As soluções destacam-se 

pela disponibilidade de acabamentos Satin (acetinado) e Gloss (brilhante) e pelas opções de cores: Preto, 
Grafite, Chocolate, Marrom, Fendi, Mostarda, Areia, Branco, Prata e Acetinado. As cores Cromado e Onix 
estão disponíveis somente na opção Gloss. Inovando nas cores, acabamentos e possibilidades de com-
binações, a Linha Recta ainda possui as exclusivas quatro entradas independentes para fios e cabos, sis-
tema de prensa-cabos e aditivo de proteção para raios UV, além da garantia de 15 anos, que segundo a 
empresa, só a B-LUX oferece.

ROBÔ INDUSTRIAL 
A Yaskawa Motoman do Brasil apresenta ao mercado o menor e mais leve robô in-

dustrial: o novo MotoMini, cuja característica ímpar é a rapidez, ou seja, ele é até 20% 
mais rápido entre os robôs de pequeno porte. Com capacidade de carga útil de 0,5 kg, 
alcance horizontal de 350 mm e vertical de 495 mm, o Yaskawa MotoMini foi projetado 
para atuar em áreas como montagem, inspeção, embalagem e alimentação de dispositi-
vos, entre outras, favorecendo a produtividade, devido ao fato de proporcionar redução 
dos tempos de ciclo. Desenvolvido para uma ampla gama de aplicações, graças à sua 
rapidez, entre outras particularidades que distinguem o Yaskawa MotoMini no mercado, 
destaque para as opções de posição de montagem, podendo ser no plano, teto ou mes-
mo em espaços relativamente reduzidos, não interferindo no leiaute de produção, devi-
do possuir cabeamento elétrico e linhas de ar arranjadas internas. 

https://www.motoman.com/pt-br
http://blux.ind.br/
https://www.honda.com.br/produtos-de-forca/ez3000
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