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A transforn1ação digital na in
dústria é o ca · · · o para manter a 
competi·tividade nos próxirr10s 
cinco anos, quando à mundo esta
rá conectado com as redes SG. Se
gundo pesquisa realizada pela 
Dell Technologies, com a colabora ... 
ção da Intel, envolvendo 4.600 to
madores de decisão de 12 setores 
da indústria em 42 países, a maio
ria dos entrevistados (78%) acredi
ta que a transformação digital de
ve ser mais dissem.inada em todas 
as ãreas das organizações .. 

Realizada entre o segundo se
estre de 2018 e o primeiro se

mestre de 2019, o Deli Technolo
· es Digital Transfonnation Index 
reuniu infor111ações de cem exe

~"tiyos que atua1r1 na indústria 
rasileira. O levantamento mos-

·'I..Lºu que 70% dos entrevistados no 
Brasil afi1111am que já estão ttans-
on11ando o ambi-ente de negócios 

para a chegada do SG. Porém, ape
nas 15% dos tomadores de decisão, 
segm;ido o levantamento, garan
.tem estar em condições de inca• 
modar os concorrentes, nos pró~i-. . ..,,,. .. 
mos cinco an.os, por Jª terem pavi-
mentad.o o caminho da transfor
mação digital, 

Raymundo Peixoto, vice-presi
•dente enior e -diretor geral de so-
1 uç-e para datacenter da Deli pa-
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ra· América Latina; diz que a ·em
presa vem fazendo um trabalho de 
conscientização para que â indús
tria, no Brasil, inicie. a transfor1na-

. ção tecnológica antes da chegada 
do SG. ~egundo Peixoto,.a maioria 
das empresas ainda trabalha com 
um an1biente muito verticalizado. 
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Na prática, 'isso si · ca que 
existem muitas · aplicações funcio
nando com arquiteturas de tecno
logia distintas, que são eficientes, 
porém de fon11a isolada. 
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"No Brasil, as empresas preci-
sam passar pela transfon11ação di
gital para criar 0111 ambiente que 
propicie a integração dos dados 
gerados na rede SG. É preciso ofe
recer condições para que as infor
mações trafeguem por diversos 
ambientes, como nuv~~s privadas 
e nuvens públicas, de forn1a ho
mogênea. Isso é fun,damental para 
a tomada de decisão'', explica, 
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Os especialistas consideram 
premaruro o mo~ento da indús• · 
triapara transfor1r1ar digitalmente 
o negócio e evitar a defasagem 
com a chegada do SG. Um dos 
principais entraves para essa pavi
mentação é o custo do investimen
to em auto1nação e conectividade. 
Para Alfredo Caran, diretor de TI e 
automação da TCP Latam, a prepa-. ' 
ração para SG só existe em indús-
trias de maior porte~ 

''As empresas familia~es ou mais 
afastadas dos grandes centros ain-
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da estão engatinha~do nos pro-
. cessos de indústria 4.0, que de-
mandam investi111entos altos. 
Além disso, há uma dificuldade de 
crédito. A rede SG talvez ajude na 
questão do custo, porque tende a 
baratear a conectividade'', afirma. 

Willian Boslooper, arquiteto de 
soluções para indústria da LÇ>gica
lis, obseiva·que, apesar de a prepa
ração da inc:1:ústria brasileira para a 
adoção do SG ainda ser prematu
ra, nos dois últimos anos a deman
da por inovação tem vindo do 
chão de fábrica. As primeiras solu
ções baseadas em SG devem surgir 
no Brasil em 2021 e quem não esti
ver preparado para esse ambiente 
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enfrentará difictJldades. 
''O passo para SG ainda é prema

turo no Brasil, rrias, há terca de 
qois anos, as indústrias começa
ram a· se preocupar em adotar so
luções de internet das coisas { loI) e 
aprimorar a conectivi.dade nas "fá .. 
bricas. Vemos times de TI engaja .. 
dos em solucionar problemas de 
negóeios e melhorar a produtivi
dade. A expectativa é que a chega
da do SG facilite o aumento da co-
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nectividade'', comenta Boslooper. 
Ainda que o 5G não esteja dis

ponível, de acordo com Eduardo 
Sato, diretor de soluções e tecnolo
gias da SAP, as aplicações estão 
sendo . constnúdas. Sato diz que 
hoje essas soluções funcionam de 
uma f or11-1a diferente, com outros 
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tipos de rede. É o caso de aplica
ções· com realidade aumentada, 
que an_xµiam na manutenção pre
ventiva de equipamentos. 

''Essas soluções estão confina
das pelo alcance de redes tradicio
nais, com .o SG esse acesso será ir
restrito. Existem inúmeras aplica
ções que podem ser desenvolvidas 
agora e migrar para o SG. Há ainda 
um movimento muito interessan
te· que a aproxima a indústria de 
centros de inovação e de startups . 
As indústrias no Brasil estão inves
tindo em proj-etos desenvolvidos · 
por startups para incorporar essas 
soluções no momento exato." 
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Marcos Hillal, responsável por 
automação industrial para a Amé
rica do Sul n.a ABB, observa que o 
Brasil, por ser um país dependente 
do mercado de conrmodities, pre
cisa reduzir custo de produção pa
ra ter vantagem competitiva. Para 
Hillal, a quarta revolução indus~ 
trial est.ã na mesa de discussão de 
todas as empresas brasileiros, de 
diferentes portes e setores. 

''Todas estão planejándo a 
trans(ormaçã0 digital, ·nessa dis
cussão, o tema SG é recorrente. 
Mas é preciso pensar o ·que será 
feito com a quantidade de dados 
que poderão ser trafegados, co
mo transformar essa oportuni
dade em solução. Será impres
cindível estar atento à segurança 
do dado'', afirma Hillal. 
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