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EDITORIAL >

Mensagem do Presidente
Dr. Wolfram Anders | Presidente da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo

Inovação e Tecnologia se tornaram pilares de atuação da Câ-
mara Brasil-Alemanha há alguns anos. Para nós é fundamen-
tal que nossas empresas associadas e instituições especiali-

zadas enxerguem a Inovação como um diferencial competitivo 
e caminhem alinhadas às tendências tecnológicas, almejando 
posições de liderança em seus negócios.

Com base nisso, criamos a Revista Brasil-Alemanha de Inova-
ção há três anos com o objetivo de trazer informações e conteúdos 
relevantes para nossos associados e parceiros e mantê-los infor-
mados em relação às novidades na Inovação e na Tecnologia.  

Não é à toa que o tema central dessa edição é a Inteligência Ar-
tificial (IA). A introdução dessa nova tecnologia mudará os rumos 
dos negócios, da relação entre empresas e consumidores, do cená-
rio futuro do mercado de trabalho, além de trazer novas formas 
de nos relacionarmos com as máquinas. 

Nesse ano, também conversamos com entidades do Brasil e da 
Alemanha que atuam nas áreas de Medicina e a Neuro-robótica 
procurando respostas e entendendo melhor como a relação ho-
mem-máquina deve e terá que mudar. Aqui as descobertas nos 
despertam interesse e incertezas, mas, com certeza, apontam para 
um caminho promissor. 

Novas formas de trabalho, os aspectos legais da 4ª Revolução 
Industrial, a eletromobilidade no Brasil, as Tecnologias Habilita-
doras e a atuação contínua da Câmara no universo das startups 
são temas que também fazem parte dessa edição.

Desejo a todos uma ótima leitura!
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A humanidade passa por transformações constantes 
e uma das mais revolucionárias está acontecendo 
num ritmo extremamente rápido. Falar que robôs 

identificam doenças, conseguem avaliar a condição do solo 
e o melhor momento de plantio; analisam se uma determi-
nada empresa detém situação financeira satisfatória para o 
banco autorizar um financiamento; ajudam os advogados a 
redigirem contratos ou a fazerem buscas jurisprudenciais, 
isso tudo não é algo a se concretizar no futuro: é a realidade!

Essa profunda transformação que integra sistemas infor-
máticos, em especial a Inteligência Artificial, à nossa vida, 
traz consigo a necessidade de reflexões quanto ao seu im-
pacto em diversos aspectos como os sociológicos, filosófi-
cos, econômicos e jurídicos.

O conceito da Indústria 4.0, ou Quarta Revolução In-
dustrial, surgiu na Alemanha como um programa do 
governo para incentivar a automação industrial e conse-
quentemente aumentar a competitividade. Por meio de 
informações (dados), guardadas de forma digital, passou-

-se a ter a possibilidade de tomadas de decisões utilizando 
a inteligência dos softwares. Cada vez mais a Inteligência 
Artificial se desenvolve em progressão geométrica e, em 
poucos anos, como mostram as pesquisas e estudos, as 
máquinas estarão se programando de forma mais inteli-
gente do que o homem.

A Inteligência Artificial é acompanhada da Internet das 
Coisas ou Internet of Things (IoT), que trata sobre a co-
municação dos aparelhos eletrônicos entre si, registrando, 
mensurando, prevenindo riscos, tornando mais eficientes 
e menos custosas as atividades produtivas e de consumo. 
Intimamente ligados a essa realidade os bancos de dados 
digitalizados conhecidos como Big Data, onde as informa-
ções (dados) coletadas de todas as pessoas e das coisas são 
armazenadas, organizadas, comparadas e analisadas.

Em face desse cenário, a questão que se coloca é como 
nós podemos nos preparar para conviver com, e dominar, 
essa nova realidade e em que campos da atividade humana 
deve incidir essa preparação?

ASPECTOS LEGAIS E DE SEGURANÇA DA 4º REVOLUÇÃO INDUSTRIAL > 5



Ainda não existe no Brasil uma legislação específica para 
regular o uso da Inteligência Artificial e da IoT. Vários es-
tudos e análises1 estão sendo realizados sobre o tema e em 
1o de agosto de 2017 o Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações publicou uma consulta pública 
sobre a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital2. 
A Estratégia visa reunir as diretrizes e metas para a econo-
mia digital nos próximos anos.  

Além disso, é importante mencionar que o BNDES, em 
parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inova-
ções e Comunicações (MCTIC), 
está apoiando um estudo para o 
diagnóstico e a proposição de pla-
no de ação estratégico para o País 
em IoT3. O estudo visa diagnos-
ticar e propor políticas públicas 
sobre o tema.

Enquanto os estudos avançam, 
cabe mencionar que hoje já exis-
tem normas que de certa for-
ma já se relacionam com a IoT, 
como o Marco Civil da Internet 
(Lei nº 12.965/14) e o Regula-
mento do Marco Civil (Decreto 
nº 8.771/2016). Tais normativos 
estabelecem os princípios, garan-
tias, direitos e deveres dos prove-
dores de conexão e de aplicação da Internet para o trata-
mento (e.g. coleta, arquivamento, armazenamento, e outras 
operações) de dados pessoais.

A coleta, armazenamento e uso de dados pessoais é tema 
de grande sensibilidade, ainda mais se formos considerar 
que tais dados poderão, se autorizados, serem utilizados 
para os mais diferentes propósitos. Uma das grandes ques-
tões é até que ponto o consumidor, no dia a dia de suas 
inúmeras transações e interfaces com o mundo digital, se 
atenta ao conteúdo dos termos de autorização e uso de da-
dos ali concedidos. 

JURÍDICO >6

Indo ainda mais longe, será que os agentes que recebem 
tais dados estão os utilizando da forma autorizada? Será 
que tal autorização foi de fato solicitada e de forma correta? 
Será que os dados estão sendo armazenados com segurança 
e controle?

Note-se que mais e mais o manuseio e o uso dessas infor-
mações é realizado por softwares de Inteligência Artificial. 
Com a Inteligência Artificial, os desdobramentos do uso 
dessa informação podem ser praticamente infinitos, com 
consequências jurídicas não só para o gerador da informa-

ção, mas para todos aqueles que 
estão nessa inter-relação. Sendo 
assim, será que podemos atri-
buir responsabilidades ao robô 
que “age e contrata” a partir da 
utilização de um dado? Será que 
seus criadores, usuários e pro-
prietários são responsáveis? E 
quando os próprios robôs come-
çam a criar sua própria progra-
mação? Como ficam as questões 
de responsabilidade, sejam elas 
no âmbito civil ou criminal? E as 
questões de autoria das criações?

Esses são apenas alguns exem-
plos das questões que hoje os 
profissionais do Direito preci-

sam analisar e desbravar. É importante que estejam pre-
parados não só para atender as demandas de seus clientes 
nesse campo, mas também para lhes apontar os riscos e 
mitigações necessárias. As discussões mais amplas, planos 
de políticas públicas e legislação ajudarão, mas como pro-
fissionais do Direito precisamos ir além. Neste panorama 
desafiador, mais do que nunca o advogado precisa estar co-
nectado, entender o novo mundo, os desdobramentos e re-
percussões legais da Indústria 4.0, antecipando-se às novas 
e inusitadas situações que esta pode trazer.

1. Site da FIRJAN 
Indústria 4.0:  
Internet das coisas

2. Site do MCTI 
Transformação 
Digital

3. Site do BNDES 
Estudo “Internet 
das Coisas”
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Novas formas de 
trabalho: Coworking
Melanie Mondl von Metzen
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As jornadas de trabalho convencionais estão com os 
dias contados. Com a adoção do home-office por 
empresas tradicionais, o aumento de profissionais 

trabalhando como autônomos ou freelancers e startups com 
novos modelos de negócios surgindo a cada dia, o coworking 
passa a ser incorporado ao dia a dia do mercado de trabalho 
brasileiro. Os números de crescimento no País impressio-
nam. Segundo o Censo Coworking Brasil1, há 810 espaços 
operantes no País em 2017, o que representa um aumento 
114% em relação à 2016. São Paulo lidera o ranking com 
336 espaços no estado e 217 na capital. Assim, esta nova for-
ma de trabalho já é responsável por 3,5 mil empregos dire-
tos e indiretos no Brasil, movimenta R$ 82 milhões e gera 
um faturamento médio de R$ 235 mil ao ano.

Esses números provam que apesar da crise que o País 
tem enfrentado nos últimos anos, os espaços de coworking 
parecem estar imunes a seus efeitos: 23% dos negócios afir-
maram que já iniciaram projetos de expansão ou planejam 
fazer alguma em breve. Percebe-se que a crise deixou de ser 
um problema e se transforma em oportunidade de cresci-
mento para o mercado, uma vez que diversas pequenas e 
médias empresas estão migrando para espaços comparti-
lhados a fim de diminuir seus custos.

Entretanto, o custo-benefício não é um fator decisivo 
para que freelancers, empreendedores, pequenos negócios e 
startups optem por mudar de endereço. Mais relevantes são 
a flexibilidade e a praticidade de utilizar espaços pensados 
para o trabalho autônomo, além da possibilidade de fazer 
networking com pessoas de diferentes áreas.

Animados com o potencial do mercado brasileiro e os 
níveis de empreendedorismo local, empresas internacio-
nais decidiram investir no Brasil. Na cidade de São Paulo, 
a pioneira foi a Ahoy! Berlin, espaço que se encontra no 
bairro de Pinheiros e que foi trazida ao Brasil graças a uma 
parceria entre Felipe Burattini e os sócios da unidade ber-

linense, que esperam criar uma ponte entre o mercado de 
inovação e tecnologia do Brasil e da Alemanha. Em uma 
conversa com o empresário, ele nos contou um pouco mais 
sobre o coworking e os planos da Ahoy! Berlin para a nova 
unidade de São Paulo.

I: Você considera o coworking como uma 
moda passageira ou ele já está bem estabe-
lecido?
FB: Eu acho que o coworking ainda vai se sustentar por um 
bom tempo, só que não sozinho. Ele é bom, porque você 
tem toda a estrutura por um custo baixo e um espaço que 
permite a troca entre as pessoas, mas ele sozinho não basta. 
Ainda teremos uma onda grande de pessoas, escritórios e 
empresas migrando para esses espaços, mas será necessário 
criar mais valor do que apenas um espaço e a infraestrutu-
ra. Quando montamos o nosso modelo de negócio, um dos 

Felipe Burattini
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nossos pilares era o espaço, pois você tem que ter toda a in-
fraestrutura necessária para o empreendedor se desenvol-
ver, mas não pode parar por aí. O próximo passo é oferecer 
cursos, no futuro pretendemos também começar com uma 
incubadora e uma aceleradora para startups. Queremos fa-
zer a ponte de conexão entre startups da Alemanha e de São 
Paulo, dando todas as ferramentas necessárias para que elas 
possam desenvolver suas habilidades.

I: O que você quer dizer com “criar mais 
valor”?

FB: Os espaços de coworking precisam estar dispostos a 
oferecer mais do que somente a infraestrutura, eles preci-
sam acolher quem os procura. Na Ahoy! queremos oferecer 
cursos, não somente presenciais, mas também, criar uma 
plataforma para democratizar a educação, queremos dar 
acesso a todos. Os temas dos cursos serão, inicialmente, 
sobre assuntos que identificamos como os que o merca-
do precisa. Em um segundo momento, queremos oferecer 
mentorias para ajudar a colocar o business de pé.

I: Quais setores você acredita que estão 
sendo mais influenciados pelo coworking?

FB: Julgando por nossa procura aqui e pelos nossos cole-
gas da Ahoy!  em Berlim, vemos que empresas já mais ma-
duras e estruturadas estão vindo com, por exemplo, seus 
núcleos de inovação. Além disso, recebemos muitas agên-
cias, consultorias criativas ou de marketing. As empresas 
mais prováveis de migrar para esse mercado são as ligadas à 
criatividade, inovação e tecnologia. Sem contar as startups 
que independente da área de atuação, sendo fintech, insur-
tech ou fashiontech normalmente estão em um espaço de 
coworking para reduzir custos.

I: Você considera a experiência de 
coworking da Europa, no caso Berlim,  
diferente do que a nossa do Brasil?
FB: Acredito que o mercado de coworking no Brasil já está 
bem maduro, o que não quer dizer que ele ainda pode evo-
luir mais um pouco. A grande diferença ainda está no perfil 
das pessoas que procuram o coworking no Brasil e na Ale-
manha. Lá as pessoas estão muito mais abertas para cons-
truir algo juntas, ou seja, cocriar.  Isso é algo que queremos 
implementar aqui: um coworking totalmente colaborativo.

1. Pesquisa realizada pelo Coworking Brasil com 325 
espaços, em 2017. Fonte: https://coworkingbrasil.org/cen-
so/2017/, acessado em 20 de setembro de 2017.
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Tecnologias 
Habilitadoras:

Paulo Roberto | ZorfaTec
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Quando pensamos em Indústria 4.0, é 
comum que apareça o questionamen-
to: por que essa transformação está 

acontecendo agora? A resposta está relaciona-
da à disponibilidade e convergência das tecno-
logias digitais, que chegam ao mercado com 
custos acessíveis e como soluções que agregam 
valor aos negócios. As inovações envolvidas 
no processo de digitalização das empresas são 
chamadas de “Tecnologias Habilitadoras para 
a Indústria 4.0”.

Segundo o relatório do Boston Consulting 
Group, são nove as tecnologias determinantes 
para a produtividade e crescimento das indús-
trias: robôs autônomos; manufatura aditiva; 
simulação digital; integração horizontal e 
vertical de sistemas; Internet das Coisas; Big 
Data e Analytics; computação na nuvem; se-
gurança cibernética; e realidade aumentada.

o diferencial da empresa na  
Indústria 4.0
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Robôs autônomos

O robô autônomo realiza tarefas com alto 
grau de autonomia. Um robô totalmente 
autônomo pode obter informações sobre o 
ambiente, trabalhar por um período prolon-
gado sem intervenção humana, mover-se 
em toda a área operacional sem assistência 
humana e evitar situações prejudiciais para 
pessoas, propriedades ou a si próprio.

Apesar disso, eles podem estar expostos 
a locais de trabalho que contenham variá-
veis imprevisíveis, fazendo com que tenham 
menos liberdade de ação. A orientação e a 
posição exata de um objeto de trabalho e, 
nas fábricas mais avançadas, até mesmo o 
tipo de objeto e a tarefa necessária devem 
ser determinados. 

Diante desse cenário, os robôs autônomos 
tendem a assumir, cada vez mais, a execu-
ção de tarefas padronizadas e, até mesmo, 
trabalhos mais complicados. Eles vão passar 
a executar o mais difícil, enquanto o funcio-
nário apenas atuará para complementar a 
atividade.

1

Manufatura aditiva
A manufatura aditiva (do inglês, additive manu-
facturing), também conhecida como impressão 
3D, refere-se a processos usados para criar um 
objeto tridimensional, em que camadas de ma-
terial são formadas sob o controle de um com-
putador. Os objetos podem ser de praticamente 
qualquer formato ou geometria e são produzi-
dos usando dados de modelo digital 3D ou outra 
fonte eletrônica. Assim, ao invés de o material 
ser removido, como ocorre no processo de usi-
nagem convencional, a impressão constrói um 
objeto tridimensional, adicionando material su-
cessivamente camada por camada.

As aplicações iniciais dessa tecnologia estavam 
orientadas para o desenvolvimento de protó-
tipos. No entanto, agora podemos encontrá-la 
também na produção de itens cuja construção 
era inviável por outros meios de produção.

2

3
Simulação digital

A simulação digital é uma técnica baseada em 
modelos matemáticos e representações 3D 
de máquinas, equipamentos e processos que 
permite testar e otimizar a fase de concepção. 
A tecnologia pode ser utilizada também na si-
mulação de variáveis de processos produtivos, 
de maneira que sejam testados diversos mo-
delos de processos, para que se encontre o me-
lhor nível de otimização no tempo de execu-
ção e no uso dos recursos, insumos e energia.



4
Integração horizontal e 
vertical de sistemas

A utilização de sistemas de TI inte-
gra uma cadeia de valor automatiza-
da, por meio da digitalização de da-
dos. Essa integração possibilita que 
os dados criados no momento do 
atendimento ao cliente percorram 
todo o processo produtivo, possibili-
tando a gestão de dados de produtos 
personalizados. Por outro lado, no 
ambiente da indústria, os dados tra-
fegam no sentido vertical, desde os 
sensores e atuadores do chão de fá-
brica, até os sistemas de ERP (Enter-
prise Resource Planning), que fazem 
a gestão da empresa.

5
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Internet das Coisas

A internet possibilitou que as tecnologias de comunicação má-
quina a máquina (M2M) atingissem um novo patamar, englo-
bando serviços, pessoas, máquinas ou qualquer objeto físico 
com sistemas embutidos. Essa rede de sistemas, plataformas e 
aplicativos com tecnologia embarcada para comunicar, sentir 
ou interagir com ambientes internos e externos é o que chama-
mos de Internet das Coisas. Isso implica uma infraestrutura que 
interliga objetos físicos e virtuais, gerando um grande volume 
de processamento de informações que desencadeiam ações de 
comando e controle.

Considerada como uma das tecnologias, na qual haverá maior 
impacto e oportunidades de inovação, já podemos encontrar 
um número cada vez maior de dispositivos conectados que aju-
dam na produção.

6
Big Data
Na indústria conectada, os 
equipamentos, máquinas e 
processos estão continua-
mente gerando dados que 
trafegam até os sistemas de 
gestão e, consequentemente, 
criam um enorme volume de 
informação. Em tecnologia da 
informação, esses dados são 
chamados Big Data. 

O termo é amplamente uti-
lizado para nomear conjuntos 
de dados muito grandes ou 
complexos, que os aplicativos 
de processamento tradicionais 
ainda não conseguem lidar.



8
Segurança cibernética

O alto nível de conectividade levou ao 
acesso de sistemas que são mais abertos e 
de propósito geral. A introdução de faci-
lidades de comunicação bem conhecidas 
em sistemas de controle traz uma série 
de benefícios, mas também os torna mais 
visíveis e vulneráveis a certos riscos. A In-
dústria 4.0 abre uma ampla gama de pos-
sibilidades, ao mesmo tempo que coloca 
os sistemas em uma posição frágil que está 
sujeita a um número consideravelmente 
maior de ameaças. Por isso, a segurança 
cibernética possui um papel importante no 
cenário da conectividade.

TECNOLOGIAS HABILITADORAS > 13

7Computação em nuvem

O conceito de computação em nuvem (em in-
glês, cloud computing) refere-se à utilização da 
memória e da capacidade de armazenamento de 
computadores e servidores compartilhados e in-
terligados por meio da Internet.

O armazenamento é feito por serviços que po-
derão ser acessados de qualquer lugar do mun-
do, a qualquer hora, não havendo necessidade 
de instalação de programas. Muitas aplicações e 
sistemas passam a ser viáveis com a utilização do 
processamento na nuvem, minimizando a ne-
cessidade de investimento em sofisticados e ca-
ros computadores, bem como grandes sistemas 
de armazenamento de dados.

A adoção desse conjunto de tecno-
logias possibilitará ganhos significa-
tivos em produtividade, qualidade, 
sustentabilidade, além da redução 
do custo de operação e manutenção 
das empresas. Com isso, podemos 
afirmar que, se realizada uma análise 
baseada em Custo Total de Opera-
ção, uma fábrica com as tecnologias 
habilitadoras é mais barata quando 
comparada a uma que não adota es-
sas medidas.

As empresas que desenvolverem 
antes uma estratégia de implementa-
ção conseguirão criar um diferencial 
competitivo difícil de ser alcançado 
pelos concorrentes.

9Realidade aumentada

A realidade aumentada é uma visão direta ou indireta 
do mundo real, cujos elementos são “aumentados” por 
uma entrada sensorial, como som, vídeo, gráficos ou 
dados GPS. Está relacionado a um conceito mais geral, 
chamado de “realidade mediada por computador”, em 
que a visão é modificada por um computador. A reali-
dade aumentada modifica a percepção atual da realida-
de, enquanto, em contraste, a realidade virtual substitui 
o mundo real por uma simulada.
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Medicina 4.0 
abre suas 
portas à 
humanidade 
A Inteligência Artificial e a robótica estão mudando o  

panorama da medicina e dos serviços de saúde,  

tornando-os mais acessíveis, personalizados e eficazes.

Ana Paula Calegari

À medida que a tecnologia avança, portas se abrem para 
diversos setores da sociedade. No campo da saúde, im-
portantes mudanças, provenientes da Inteligência Arti-

ficial (IA) e da robótica, prometem revolucionar o panorama da 
medicina e dos serviços de saúde.

A ideia com esse novo movimento na medicina é, a partir do 
emprego da Inteligência Artificial, poder ajudar a tornar trata-
mentos e diagnósticos mais acessíveis, personalizados e eficazes.

Nos últimos anos, os avanços tecnológicos na área de Inteli-
gência Artificial conseguiram ultrapassar obstáculos enormes, 
permitindo assim a criação de modelos de inteligência e algo-
ritmos muito promissores em realizar tarefas intelectuais que 
os médicos fazem rotineiramente. A cada dia aparece uma nova 
aplicação nos diversos campos da saúde. Para trazer essas no-
vidades mais para a nossa realidade, o Dr. Riad Younes, Dire-
tor Geral do Centro de Oncologia do Hospital Alemão Oswal-
do Cruz (HAOC) e Professor Livre Docente do Departamento 
de Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo (USP), deu uma entrevista sobre esse novo modelo para a 
saúde nossa de cada dia.

15MEDICINA 4.0 ABRE SUAS PORTAS À HUMANIDADE >
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I: Dr. Younes, quais são as novidades no  
setor?
Dr.RY: As novidades são várias. A introdução do compu-
tador Watson, pela IBM, está revolucionando as aplicações 
da IA e de Big Data na medicina, com custos cada vez mais 
acessíveis. Quanto estes algoritmos e seus computadores 
serão melhores que os médicos no futuro? Ninguém sabe 
ao certo, mas os indicativos são de uma explosão tecnoló-
gica sem precedentes.
Exemplos práticos: pesquisadores em Inteligência Artificial 
conseguiram “ensinar”, por meio de algoritmos de “apren-
dizagem profunda” (deep learning), computadores a diag-
nosticar lesões pulmonares sugestivas de tuberculose, em 
radiografias de tórax. Os computadores conseguiram de-
tectar corretamente 96% dos casos! Isso pode ter um im-
pacto significativo no rastreamento de casos de tuberculo-
se em áreas rurais ou afastadas, sem acesso a radiologistas 
experientes.
Outro estudo no Reino Unido comprovou que computado-
res munidos de algoritmos de IA conseguiram prever risco 
de infarto nos pacientes melhor que as diretrizes das Asso-
ciações Médicas de Cardiologia.

I: A Inteligência Artificial permitirá reduzir 
os gastos em saúde?

Dr.RY: Acreditamos que sim, por meio de aplicação mais 
racional e mais eficiente, aumentando o acesso ao conheci-
mento mais avançado, principalmente em áreas de acesso 
limitado a médicos.

I: A Inteligência Artificial também pode 
ajudar a prevenir doenças? De que forma?
Dr.RY: A prevenção de doenças e sua detecção precoce de-
pendem de conhecimento de fatores genéticos, ambientais, 
étnicos e de comportamento de cada indivíduo e de cada 
comunidade. A IA consegue, por meio da bioinformática 
identificar as pessoas com maior risco para esta ou aque-
la doença, e orientar os melhores modos de prevenção e 
os métodos mais adequados para a detecção precoce. Eco-
nomizaríamos assim recursos gastos atualmente de forma 
pouco efetiva.

I: Comente um pouco sobre a nova tendên-
cia da Medicina Personalizada.

Dr.RY: A Medicina Personalizada, apesar de não ser no-
vidade, teve um salto impressionante nos últimos 5 anos, 
principalmente devido aos avanços tecnológicos na genéti-
ca, na biologia molecular, e na bioinformática. Os cientistas 
conseguiram uma quantidade de informações gigantesca 
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sobre fatores individuais de cada pessoa, com caracterís-
ticas clínicas, genéticas, genômicas e até de seu meio am-
biente, que tornam possível desenhar abordagens e trata-
mentos personalizados, adequados e específicos para cada 
paciente. Ainda estamos engatinhando e adquirindo mais 
informações por meio de pesquisas ao redor do mundo. 
Mas já se aplica com maior frequência o conceito da Medi-
cina Personalizada na rotina médica diária.

I: Qual a previsão para pacientes contarem 
com a medicina personalizada?

Dr.RY: Os pacientes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz já 
contam com todos os avanços disponíveis para aplicação 
da Medicina Personalizada. Como exemplo, todos os pa-
cientes com câncer atendidos no nosso Centro de Oncolo-
gia são orientados para realizarem os exames genéticos e de 
biologia molecular que determinam o melhor tratamento 
individualizado e disponível para cada tumor.

I: Quais áreas da saúde se beneficiarão mais 
com essa novidade e por quê?

Dr.RY: A expectativa é que a Medicina Personalizada in-
fluencie todas as áreas da medicina, desde a prevenção mais 
seletiva até o diagnóstico e o tratamento de cada indivíduo. 
Atualmente, os maiores avanços da Medicina Personaliza-
da estão na área da Oncologia.

I: Quais serão os principais benefícios e mu-
danças?
Dr.RY: A Medicina Personalizada permite adaptar a me-
lhor abordagem para cada paciente, para cada situação clí-
nica e para cada opção terapêutica. Esta seleção oferece os 
melhores tratamentos e evita administração de remédios 
ineficientes e de alto custo para o paciente errado. Reduz 
custos, reduz complicações e efeitos colaterais desnecessá-
rios, evita procedimentos fúteis e sem benefício ao doente e 
melhora os resultados de cura e de qualidade de vida.

I: Como os aplicativos podem ajudar no  
setor?

Dr.RY: A disseminação de celulares e computadores no 
mundo permite criar programas e aplicativos que ajudam a 
rastrear riscos de saúde para o usuário desta tecnologia com 
orientação mais adequada e cientificamente comprovada, e 
alertar para problemas iminentes. Estão sendo disponibili-
zados, atualmente, vários aplicativos de baixo ou nenhum 
custo que ajudam na prevenção de doenças (aplicativos de 
controle de dietas e de atividade física por exemplo), e no 
controle à distância de sintomas dos pacientes e sua dedi-
cação aos tratamentos prescritos, conectando estes dados 
a centrais de IA monitoradas por profissionais da saúde. O 
potencial futuro é imenso!

Estudo “What doctor? Why AI and 
robotics will define new health”

O estudo What doctor? Why AI and robotics will define new health (Que médico? Por que a 
IA e a robótica vão definir a nova saúde), realizado pela PwC, empresa de consultoria e 
auditoria, comprovou que a maior parte dos entrevistados está disposta a receber cuida-
dos de robôs na área da saúde. A pesquisa baseou-se em entrevistas com cerca de 11 mil 
pessoas de 12 países da Europa, África e Oriente Médio, concluindo que mais da metade 
dos participantes (55%) declarou estar de acordo com o atendimento por robôs com In-
teligência Artificial, capazes de responder dúvidas, efetuar testes, diagnosticar doenças, 
recomendar tratamentos e até realizar cirurgias.

Conheça mais detalhes da pesquisa escaneando o QR Code ao lado.



Projeto PROMOB-e:
uma parceria entre Brasil e Alemanha 
na área de Eletromobilidade

Marcos de Oliveira Costa MsC Eng. | Coordenador de Componente na GIZ

Em janeiro de 2017, no contexto da Iniciativa Alemã para Tecnologias Limpas (DKTI), o Governo 

Alemão incumbiu a Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) com a implementa-

ção do projeto “Sistemas de Propulsão Eficiente”. Em conjunto com o Ministério da Indústria, Co-

mércio e Serviços (MDIC), a GIZ realiza este projeto com escritório específico baseado em Brasília. 

18 DESTAQUE >

D
iv

ul
ga

çã
o 

G
IZ



Quando pensamos em sistemas de propulsão efi-
ciente em energia, as referências são os motores 
a combustão interna que desde o início do século 

XX têm sido usados amplamente em sistemas de propul-
são. Esses têm uma eficiência energética muito baixa, em 
média, menos de 20% da energia existente no combustível 
é convertido em movimento nas rodas dos veículos, o res-
tante é dissipado na forma de calor. Já os motores elétricos, 
têm eficiência muito superior, acima de 80%.

Em dezembro de 2015, o Acordo de Paris definiu clara-
mente o objetivo de limitar o aumento da temperatura mé-
dia global abaixo de 2°C (UNFCCC, 2015a). Para que este 
objetivo seja alcançado, as emissões de gases de efeito estu-
fa (GEE), do sistema de energia e dos setores não energé-
ticos, terão que ser reduzidos até 2050, a menos da metade 
das emissões de 2013, ano base. O setor de transportes que 
representa cerca de um quarto (23%) das emissões globais 
de GEE relacionadas à energia (IEA, 2015b) necessitaria da 
implantação global de 100 milhões de carros elétricos, ôni-
bus e 400 milhões de veículos com 2 e 3 rodas até 2030. Essa 
medida representaria 50% de chance de limitar o aumento 
médio da temperatura global para 2°C.

De uma forma simplista, pode-se dizer que mobilidade 
elétrica é uma expressão usada para denominar sistemas 
de propulsão que utilizem motores elétricos e controle ele-
trônico para tração em veículos elétricos. Conceitualmen-
te, entende-se por veículo elétrico o veículo que tenha pelo 
menos um motor elétrico no seu sistema de propulsão. Esse 
veículo pode ser elétrico puro ou híbrido elétrico. Por de-
finição o veículo híbrido elétrico é aquele que combina ao 
menos duas fontes diferentes de energia, entre elas a eletri-
cidade e pelo menos um motor elétrico. 

Os veículos elétricos têm vantagens tais como: serem 
mais eficientes que os tradicionais com motores de com-
bustão interna; terem um custo menor por quilômetro ro-
dado; poderem utilizar energia de fontes renováveis além 
de poderem ser recarregados na própria residência; por 
não necessariamente usarem combustíveis fósseis podem 
aumentar a segurança energética em países que dependem 
de importação de petróleo e seus derivados; têm baixa 
emissão de ruídos e de poluentes (em alguns casos emissão 
zero) o que impacta positivamente na saúde e na qualidade 
de vida dos habitantes das grandes cidades. 

Mas também há fatores que dificultam a sua adoção em 
massa. Alguns modelos têm preço mais alto, se compara-
dos aos similares convencionais, a desconfiança dos consu-
midores em relação à autonomia e segurança das baterias 
e, em alguns países a necessidade de uma infraestrutura de 
recarga pública similar à disponível por meio dos postos de 
combustível.

A despeito dessas dificuldades, diversos países têm defi-
nido alvos ambiciosos e usado diversos instrumentos para 
vencer esses desafios e alavancar a adoção de veículos elé-
tricos. Em 2015, o número de veículos elétricos atingiu a 
marca de 1,26 milhão de unidades sendo que, 10 anos an-
tes, em 2005, os veículos elétricos eram algumas centenas. 
Entre 2008 e 2016, os custos de baterias foram reduzidos 
de aproximadamente 1.000,00 USD/Kwh para valores em 
torno de 300,00 USD/Kwh e, tendem a reduzir mais no 
futuro. Paralelamente, um grande esforço tem sido feito 
em busca da paridade com os sistemas convencionais com 
motores a combustão interna por meio de ganhos de esca-
la e P&D para se chegar a um acumulador com alta densi-
dade energética.
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“Em 2015,  
o número de  
veículos elétricos 
atingiu a marca  
de 1,26 milhão  
de unidades.” 



De acordo com uma previsão da Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE), a frota de passageiros deverá triplicar 
até 2050, dos quais 11,8 milhões (cerca de 9%) são veículos 
puramente elétricos. Guiado pela tendência global, o Bra-
sil também está se concentrando cada vez mais em siste-
mas de propulsão eficiente em energia (veículos elétricos 
e sistemas híbridos plug-in), especialmente no transporte 
público local e transporte municipal, para atender às suas 
exigências climáticas. Os investimentos na construção de 
capacidades de produção e a aquisição de ônibus operados 
eletricamente são apoiados pelo banco de desenvolvimen-
to BNDES. No entanto, o mercado para veículos híbridos 
elétricos e plug-in está crescendo pouco, uma vez que os 
pré-requisitos para o uso amplo de sistemas de propulsão 
eficientes em energia estão faltando.

Previsões de consultorias internacionais especializadas 
apontam que o crescimento das energias renováveis, a ele-
trificação do setor de transporte e a digitalização afetarão 
diversos setores da economia global. Veículos conectados, 
direção autônoma e todos os benefícios associados devem 
mudar a forma como nos relacionamos com a mobilidade 
urbana. Brasil e Alemanha são grandes atores internacio-
nais no mercado de veículos automotores e, no âmbito do 
projeto, espera-se unir esforços para fazer frente a estes de-
safios e oportunidades. 

Assim, o objetivo do projeto é que em 2020: “Estejam 
criados os pré-requisitos para um uso amplo e efetivo de 
sistemas de propulsão eficientes em energia”. Para atingir 
esse objetivo são necessárias diversas ações, dentre elas, 
fazer um minucioso levantamento das políticas públicas 

internacionais, suas motivações, os resultados esperados 
e alcançados e demais lições aprendidas que possam con-
tribuir para que o assunto seja amplamente debatido pelos 
diversos atores envolvidos com o tema das áreas governa-
mental, empresarial e acadêmica.

Com o foco em áreas urbanas o transporte público 
(ônibus, vans e taxis), o transporte ponto a ponto com co-
merciais leves e as frotas públicas e privadas (veículos de 
passeio) serão aplicações prioritárias. Dentre as ações em 
andamento, o projeto está realizando Cursos Básicos para 
Gestores Públicos em Eletromobilidade, é patrocinador da 
Categoria Eletromobilidade na segunda edição da iniciati-
va Startups Connected da Câmara de Comércio e Indústria 
Brasil-Alemanha (AHK São Paulo) e nos dias 17 e 18 de 
Outubro, realizará o Fórum Brasil-Alemanha de Eletromo-
bilidade, também em parceria com a AHK São Paulo.
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Fontes:

Global EV Outlook, IEA, 2016.

Estratégia de implantação do carro elétrico no Brasil, do Fórum 
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Da ficção à
realidade

DA FICÇÃO À REALIDADE > 23

Stephanie Marcucci Viehmann

A Inteligência Artificial, que antes parecia somente uma 
grandiosa ideia para os filmes de ficção científica, está 
mais presente no nosso dia a dia do que imaginamos. 



O ano era 2001 e o mundo inteiro prestava atenção 
ao rosto inocente de um menino adotado por um 
casal, cujo filho biológico estava em seu leito de 

morte. O jovem David demonstrava sua gratidão e amor 
pelo seus pais adotivos, Henry e Monica, assim como qual-
quer criança em sua situação o faria. Mas o que deixou to-
dos surpresos foi o fato de David ser um robô.

Esse é o enredo inicial do famoso filme “A.I. – Inteli-
gência Artificial” dirigido por Steven Spielberg. Desde seu 
lançamento, a obra de ficção gerou grande repercussão e 
fez o mundo refletir sobre como seria a coexistência de 
humanos e máquinas. A realidade é que há décadas esse 
tema é tratado pela indústria do entretenimento de várias 
formas e com diversas tramas, algumas com finais felizes e 
outras com desfechos catastróficos. Mas a grande dúvida é 
se já utilizamos as inovações e tecnologias que nos deixam 
boquiabertos diante das telas de cinema no nosso dia a dia. 
Como vivenciamos a Inteligência Artificial (IA) e quais os 
avanços que ela nos possibilita? 

Primeiramente, é importante entender que existem dois 
tipos de IA, a fraca e a forte. A diferenciação entre elas é 
simples: a IA fraca é a utilizada hoje em dia, já IA forte 
ainda deve demorar de 10 a 15 anos para poder ser imple-
mentada. A IA fraca está diretamente ligada à construção 
de máquinas e ao desenvolvimento de softwares que não 
conseguem tomar decisões sozinhos, ou seja, que precisam 
de um aprendizado. Esse processo funciona como nós, se-
res humanos. Quando crianças absorvemos conteúdo por 
meio dos ensinamentos de nossos pais e criamos o nosso 
repertório, que nos ajuda a tomar decisões. Dessa mesma 
forma, a máquina aprende parâmetros e responde a eles de 
forma muito mais veloz e precisa, isso é o machine learning.  

A IA forte, por outro lado, se compara muito ao que 
acontece no filme de Spielberg: as máquinas serão capazes 
de tomar decisões em situações análogas às dos seres hu-
manos. Essa IA ainda precisa de alguns anos para ser de-
senvolvida, mas ainda assim é a que mais gera curiosidade 
e entusiasmo tanto na indústria quanto nos usuários finais 
da tecnologia.

Falando em indústria, é fato que com a introdução da 
Inteligência Artificial há uma preocupação no desenvol-
vimento de novos modelos de negócios. Afinal, a utiliza-
ção da IA será uma competência chave nessa nova fase 
global. Por conta disso, a Alemanha fundou um centro 
de pesquisa com players internacionais da indústria e do 
meio acadêmico com o objetivo de criar um ecossistema 
para a transferência de tecnologia focado em Inteligência 
Artificial. O Cyber Valley é promovido pelo estado ale-

mão de Baden-Württemberg, em parceria com o Instituto 
Max Planck e as Universidades de Tübingen e Stuttgart. 
Com a cooperação de grandes empresas como BMW AG, 
Daimler AG, Facebook, IAV GmbH, Porsche AG, Robert 
Bosch GmbH e ZF Friedrichshafen AG, o Cyber Valley 
pretende criar novos grupos de pesquisa e cátedras nas 
áreas de Aprendizado de Máquinas, Robótica e Visão de 
Computadores. Dessa forma, é possível tornar o acesso ao 
conhecimento sobre IA mais fácil e formar cada vez mais 
jovens especialistas na área.

Para algumas das empresas envolvidas no Cyber Valley os 
planejamentos de investimento em Inteligência Artificial já 
começaram. A alemã Bosch, que planeja investir cerca de 
300 milhões de euros até 2021 em seu Centro de Inteligên-
cia Artificial, já conta com cerca de 100 especialistas. 

Embora o tema seja muito discutido na Alemanha já exis-
tem projetos com a utilização de IA sendo desenvolvidos e 
premiados no Brasil. “A plataforma Bosch de Pecuária de 
Precisão, desenvolvida no Brasil, é uma solução de Internet 
das Coisas para analisar a performance do gado de forma 
dinâmica e individual, sem a necessidade de transportá-lo 
para o curral. Essa inovação permitiu que a empresa contri-
buísse com soluções de IA para tornar o setor agropecuário 
brasileiro mais produtivo, eficiente e sustentável”, afirma 
Jefferson Simoni, gerente de Inovação e Tecnologia da In-
formação da Bosch América Latina. 

A T-Systems também já oferece suporte para clientes 
que queriam utilizar serviços cognitivos baseados em IA. 
“A plataforma Amelia pode se comunicar com pessoas e 
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“A IA se tornará uma das compe-
tências core da companhia e em 10 
anos será impossível imaginar um 
produto ou serviço da Bosch que 
não envolva IA. A ideia é construir 
conexões com benefícios reais e 
tornar os produtos inteligentes de 
maneira que tenham, progressiva-
mente, um papel de assistente pes-
soal na vida das pessoas”, afirma 
Volkmar Denner, CEO da Bosch.



outros sistemas em tempo real, guardando memória das 
interações prévias. Por meio de treinamento, ela pode ser 
continuamente otimizada, melhorando seu desempenho à 
medida que adquire mais experiência”, explica o Presidente 
da T-Systems Brasil, Ideval Munhoz. Ainda segundo Mu-
nhoz esses serviços podem ser utilizados em praticamente 
qualquer framework que envolva dados e processos, como 
é o caso de áreas como Compras e Atendimento ao Cliente.

O robô Kuri, desenvolvido pela 
startup Mayfield Robotics que 
pertence e é financiada pela Bosch, 
é um bom exemplo de um produto 
projetado para esse fim.

Conheça mais detalhes 
do projeto escaneando 
o QR Code ao lado.
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No sul do Brasil, a SAP montou uma de suas 18 estruturas 
de pesquisa e desenvolvimento chamada SAP Labs. Locali-
zado em São Leopoldo (RS), o laboratório é responsável pelo 
desenvolvimento de inovações, pesquisas e novos produtos, 
tanto para a sua região quanto para outras localidades no 
mundo. A Revista Brasil-Alemanha de Inovação conversou 
com Daniel Duarte, Head of Innovation e Customer Expe-
rience do SAP Labs sobre a Inteligência Artificial:
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I: Você acha que a Inteligência Artificial 
afetará o modo de vida dos seres humanos?
DD: Com certeza! Nós teremos transformações nos pa-
drões de vida e na forma como se vive. Mas se analisar-
mos a linha do tempo, estamos falando que teremos uma 
IA forte em 10 ou 15 anos. Também estamos falando de 
uma entrada de novas gerações nesse contato com as má-
quinas. Essas gerações X, Y e Z já são gerações que lidam 
melhor com a máquina. É aquela história: a criança que já 
nasce basicamente mexendo no touch sozinha. Ela vai sa-
ber absorver e lidar muito mais com essa situação e, con-
sequentemente, ser mais dependente da máquina do que as 
gerações que não tinham essa tecnologia. Mas sou muito 
positivo nesse sentido, principalmente quando falo dessa 
questão da abundância, pois acredito muito no ser huma-
no. Por mais que tenhamos errado muitas vezes durante a 
nossa evolução, na questão dos maus-tratos ao meio am-
biente, por exemplo, acredito que vamos aprender a usar 
a máquina muito mais para o bem, tanto nosso quanto do 
meio ambiente no qual vivemos.

I: Quais as diferenças entre a Inteligência 
Artificial, a Internet das Coisas, a Indústria 
4.0 e o Big Data?
DD: Na verdade, está tudo relacionado. Hoje carregamos 
um mini-computador no bolso, pois nenhuma outra indús-
tria teve o crescimento exponencial da indústria tecnológi-
ca. Quando a capacidade computacional se tornou viável e 
barata a Indústria 4.0 veio à tona, pois era um desejo do ser 
humano automatizar e conectar as coisas. Dessa forma é 
possível criar uma grande ordem de dados, o Big Data. Po-
rém de nada adianta colocar essa massa de dados, baseada 
em Internet das Coisas em um grande repositório se você 
não fizer nada com ela. Nesse estágio entra a Inteligência 
Artificial, você começa a ensinar novos padrões para a má-
quina e ela começa a processar isso mais rapidamente e te 
dar informações que você não tinha antes. Se não houvesse 
capacidade computacional, não haveria Internet das Coi-
sas, não haveria Big Data e não haveria todo esse processo.

I: Você poderia nos dar exemplos do uso da 
Inteligência Artificial no nosso dia a dia?

DD: Fizemos um trabalho com o Incor (Instituto do Co-
ração) e coletamos todos os dados de cerca de 20 monito-
res de pacientes da UTI. Esses dados foram então enviados 
para uma base de Big Data e formam algoritmos que podem 

ser usados pelos médicos. Assim se tem as informações de 
quais são os padrões das internações que levam a crer que 
aquele paciente vai ter uma melhoria no seu estado de UTI 
para que ele possa seguir para um quarto, liberando uma 
cama de UTI e para que eu possa marcar uma cirurgia para 
isso acontecer. Antes disso, tudo era feito manualmente por 
um médico e uma enfermeira, que não tinham uma forma 
de prever e planejar isso. Mas com esses padrões, a máqui-
na começa a analisar e a olhar para frente: “Bom, se conti-
nuar nessa linha, o último paciente que teve essa mesma 
curva saiu em 2 dias. Então, ele vai sair em 2 dias também”. 
O aplicativo Waze, por exemplo, também é baseado em In-
teligência Artificial. Ele analisa dados de históricos de rotas 
junta essa informação aos dados coletados em tempo real 
das pessoas que estão utilizando o aplicativo e assim sugere 
rotas favoráveis de acordo com o seu destino. Acabamos 
utilizando esse tipo de tecnologia de uma forma muito 
transparente e não nos damos conta que ela está lá. 

I: Como funciona o gerenciamento de risco 
da Inteligência Artificial?

DD: A máquina aprende como o ser humano. Você a ensi-
na a fazer cálculos matemáticos, por exemplo, e ela os fará 
com alguma precisão, errando algumas vezes e acertando 
em outras. Analisando essa taxa de acerto e erro é estipula-
do um determinado fator de risco, que é o que será aceito. 
Por exemplo, em um ambiente hospitalar uma máquina 
nunca poderá tomar a decisão, ela sempre será tomada por 
um médico. Porém a máquina pode auxiliar o médico na 
tomada de decisão. Para isso ela precisa ser funcional e im-
plementada quando ela chegar em uma taxa de acerto de 
99%. Ou seja, ela vai “aprender” bastante e vai rodar em 
paralelo ao processo tradicional por um período de tempo 
até que tenha conseguido entender todos os cenários pos-
síveis. Já implementada, ela dará uma sugestão ao médio 
que poderá aceitar ou negar. No caso de discordância, há a 
possibilidade de fazer uma correção na máquina e assim ela 
continuar melhorando.
Para cada setor ou tipo de operação há taxas de aceitação 
de risco diferentes.

I: Como se trabalha a segurança de dados 
nesse ambiente digital?

DD: Se criou uma nova profissão no submundo da tecno-
logia. Até então a gente conhecia o famoso hacker, que é o 
cara que invade sistemas com o objetivo de extrair alguma 
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informação.  Atualmente, com a Internet das Coisas, se de-
senvolveu a profissão de vândalo cibernético. Ele é o equi-
valente ao pichador de rua, que não tem como objetivo dei-
xar a cidade mais bonita, mas sim de estragar a fachada de 
uma casa ou de um prédio etc. Em outras palavras, ele está 
disposto a invadir sistemas só para ver o circo pegar fogo.

I: Como a situação recente do roubo dos 
episódios da última temporada da série 
Game of Thrones?
DD: Exatamente! Mas existem situações muito piores. Por 
exemplo, nos EUA aconteceu um caso em uma empresa 
desenvolvedora de computadores de ar condicionado para 
que esses equipamentos possam ser controlados pelo celu-
lar. O desenvolvedor se preocupou somente com a segu-
rança das informações do celular do usuário, ou seja, com 
os dados do cartão de crédito de alguém que comprasse sua 

solução, por exemplo. Mas ele não se atentou à segurança 
dos dispositivos e à alteração de temperatura. O vândalo ci-
bernético invadiu todos os dispositivos e inverteu a progra-
mação de temperatura dos equipamentos de ar condicio-
nado dos clientes. Quando o usuário chegava na sua casa, a 
temperatura lá era mais alta do que na rua. Conclusão, ele 
fez isso somente para se divertir, sem um objetivo maior. 
Agora, pense se uma situação dessas acontece em escala 
industrial. 
Nós do SAP Labs nos preocupamos com isso e até enviamos 
um grupo para o SAP Labs em Israel, que historicamente 
é conhecido como o lugar que sempre se preocupou muito 
com a segurança cibernética. Hoje, temos uma equipe no 
nosso laboratório que valida qualquer desenvolvimento. 
Qualquer sistema feito da Internet das Coisas, do Big Data, 
é testado e são feitas ligações de segurança para evitar qual-
quer tipo de brecha.
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O futuro  
do trabalho 
na Era Tecnológica
Roberto Martins | Diretor da PwC Brasil e especialista em Human Capital
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Uma das questões mais fascinantes hoje é entender como será a interação en-
tre homem e computador no ambiente de trabalho. A discussão não é nova. 
Afinal, desde a primeira revolução industrial, entre os séculos XVII e XVIII, 

máquinas executam tarefas que antes dependiam da força humana ou animal. O que 
está provocando uma nova revolução é o desenvolvimento da Inteligência Artificial, 
que levou a discussão a outro patamar. O que acontecerá quando tivermos máquinas 
com capacidade de adaptação, aprendizado e com logaritmos que permitem tomada de 
decisões complexas e variadas?

Os mais radicais dizem que não haverá interação – o homo economicus será des-
cartado e trocado por máquinas e computadores inteligentes em questão de décadas. 
Segundo essa linha de pensamento, é questão de tempo até criarmos máquinas com 
logaritmos ultra avançados que vão tornar o homem irrelevante em áreas como a Me-
dicina ou a Engenharia.

Uma pesquisa recém divulgada pela PwC mostra que as pessoas estão preocupadas 
com sua empregabilidade. Quase 40% dos entrevistados acreditam que a automação 
vai colocar empregos em risco e 56% defendem que os governos atuem para mitigar 
esses efeitos.

Não acreditamos nos cenários mais pessimistas. Nossos estudos apontam para um 
futuro em que as máquinas trabalham em conjunto com o homem. Isso não quer di-
zer que nada vai mudar. Pelo contrário. A mudança no mercado de trabalho já está 
acontecendo – e a velocidade aumenta cada vez mais. Essa revolução precisa ser bem 
compreendida por todos.

A configuração da força de trabalho no futuro será resultado da interação de tendên-
cias complexas e até antagônicas. O que é considerado um “talento” hoje é bem diverso 
do que há dez anos – e a diferença em relação aos próximos anos deve aumentar. Mui-
tas das funções, capacitações e até empregos de amanhã são desconhecidos por nós 



hoje. As pessoas precisam se adaptar a esse cenário. Hoje, o 
conselho que podemos dar a uma pessoa que quer se man-
ter competitiva no mercado de trabalho é: desenvolva uma 
capacidade de adaptação e aprenda a aprender (que é bem 
diferente de acumular conhecimento).

Atividades baseadas na rotina e na repetição provavel-
mente passarão a ser realizadas cada vez mais por robôs e 
outros elementos da automação. Com isso, funções intelec-
tuais exercidas por profissionais com características como 
liderança, inteligência emocional, criatividade e capacida-
de de resolver problemas deverão ser mais valorizadas.

As empresas têm um grande desafio: lidar com a ansieda-
de das pessoas. Colaboradores preocupados com o futuro 
não têm confiança para agir e inovar – e isso se reflete ne-
gativamente nos resultados financeiros. Por isso, as organi-
zações precisam agir com trans-
parência em relação à adoção de 
novas tecnologias. E mais: criar 
políticas que permitam a seus 
funcionários, de todos os níveis 
organizacionais, se adaptar a 
essas mudanças. Eles precisam 
incentivar as pessoas a adquirir 
novas habilidades, de modo a se 
manter competitivas no merca-
do de trabalho e produtivas den-
tro da empresa.

Há várias razões para as or-
ganizações continuarem preci-
sando de pessoas. Uma delas é 
o tempo necessário para a adoção das novas tecnologias, 
seja porque as mais antigas ainda são rentáveis ou porque 
o esforço e os recursos necessários são muito grandes. E 
mesmo alguns dos trabalhos que poderiam ser totalmente 
automatizados permanecerão em mãos humanas, porque 
as empresas precisam de pessoas que entendam o que os 
consumidores querem e como eles preferem interagir com 
a tecnologia e os produtos e serviços.

A tecnologia também cria empregos: para pessoas que 
podem projetar, monitorar, manter e corrigir a própria tec-
nologia; para os setores que se beneficiam indiretamente 
dela (como o de lazer, no qual surgem novas oportunidades 
à medida que as pessoas têm mais tempo livre); e até mes-
mo novas versões de “antigos” trabalhos.

Um estudo recente da PwC traçou quatro cenários do 
mercado de trabalho em 2030 a partir da interação de di-
versos fatores, entre eles os avanços tecnológicos. Em um 
mundo com menos regulamentação e mais espaço para a 

inovação – o ambiente “vermelho”, segundo o estudo –, as 
empresas se voltam cada vez mais para nichos de mercado. 
As startups têm possiblidade de ganhar escala e conquistar 
influência em termos globais. As organizações, com cada 
vez menos empregados, eliminam níveis hierárquicos e 
criam uma série de políticas para incentivar a inovação. Os 
gestores de recursos humanos utilizam plataformas digitais 
e profissionais especializados em localizar e atrair talentos 
para construir uma força de trabalho competitiva.

No cenário “azul”, grandes corporações realizam fusões 
para ganhar mercado e se proteger de novos players. A per-
formance dos profissionais é monitorada constantemen-
te, por meio de equipamentos inovadores, para assegurar 
a produtividade. A pressão por resultados é grande, e os 
trabalhadores mais talentosos são bem recompensados. 

Os profissionais se dividem entre 
aqueles com uma carreira corpo-
rativa e aqueles que não têm aces-
so ao mesmo nível de benefícios e 
prêmios.

No ambiente “verde”, as mu-
danças climáticas e a preocupa-
ção com o meio ambiente fazem 
com que conceitos como sus-
tentabilidade e responsabilidade 
social sejam imperativos de ne-
gócios. As empresas constroem 
sua estratégia com base em seus 
valores e propósitos, além de in-
vestir em diversidade e jornadas 

de trabalho flexíveis. Os profissionais são orientados a con-
trolar custos e não desperdiçar recursos. Um dos maiores 
desafios para as organizações é construir e manter relações 
de confiança com os empregados e todos os stakeholders.

No mundo “amarelo”, profissionais e empresas buscam 
relevância e significado crescentes em suas atividades em 
decorrência de uma necessidade maior de distribuição de 
recursos. Plataformas digitais, como o crowdfunding, são 
cada vez mais utilizadas na criação de novos negócios. Com 
isso, empresas de menor porte competem com grandes gru-
pos. A colaboração entre diferentes grupos de funcionários 
é cada vez maior nas organizações e conta com o apoio de 
mentores. As companhias, por sua vez, precisam auferir 
com frequência a ética e transparência de toda a cadeia de 
fornecedores, sob risco de desagradar os consumidores. 

Em todos esses cenários, há a presença humana. Acre-
ditamos que, mesmo na era da revolução tecnológica, os 
talentos serão fundamentais.

30 MERCADO DE TRABALHO >
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Aja agora
A mudança não acontecerá num “fu-
turo distante” – ela já está em pro-
cesso, e cada vez mais rápida.

Considere vários cenários
O futuro não está traçado. Considere 
cenários diferentes e faça um plane-
jamento que leve em conta esse dina-
mismo. A partir daí tome as decisões 
que se adequem a uma gama diferen-
te de situações.

Dê um salto maior
Não se sinta limitado pelo seu ponto 
de partida. Será preciso fazer uma 
mudança mais radical – e que não 
vai se restringir a um pequeno passo 
da posição na qual se encontra

Cuide das pessoas, não 
dos empregos

As organizações não podem proteger 
postos de trabalho que se tornaram 
obsoletos pela tecnologia, mas elas 
têm uma responsabilidade com as 
pessoas. Proteja as pessoas, não os 
empregos. Encoraje em suas equipes 
agilidade, adaptabilidade e a aquisi-
ção de novas habilidades.

dizem que a tecnologia nunca irá substi-
tuir a mente humana

acreditam que a automação vai colocar 
empregos em risco

pensam que poucas pessoas terão empre-
gos estáveis e duradouros no futuro

considerariam tratamentos para aumentar 
a capacidade do corpo e do cérebro se eles 
resultassem em maior empregabilidade

estão prontos para aprender novas capaci-
tações para se manterem competitivos no 
mercado de trabalho

afirmam que os governos precisam adotam 
medidas para proteger os empregos da 
automação

Seja transparente com 
suas equipes

As pessoas estão ansiosas em relação 
ao futuro dos seus empregos. Essa 
ansiedade acaba com a confiança e a 
capacidade (e vontade) de elas ino-
varem. A forma como elas se sentem 
afeta os negócios. Então, não adie 
conversas sobre o futuro.

Roberto Martins

Há motivo para preocupação?

74% 60%

56%

37%

73%

70%

A PwC fez uma pesquisa global* para descobrir o que as pessoas pensam 

sobre a interação entre homem e máquina no mercado de trabalho

* Workforce of the Future – The competing forces shaping 2030



Integração e  
desenvolvimento de  
cadeias de valor para a 
Indústria 4.0
Prof. Dr. Reiner Anderl da Universidade Técnica de Darmstadt 

atua na área de Processamento de Dados na Construção.

INDÚSTRIA 4.0 >32

Indústria 4.0 é o termo que é designado para a 4ª Revolu-
ção Industrial. Após a exploração da energia hidrelétri-
ca e da força do vapor, da energia elétrica, da tecnologia 

de informação por meio do controle para o apoio da mão 
de obra humana, a 4ª Revolução Industrial é baseada no 
uso de sistemas ciber-físicos. A utilização desses sistemas 
tem como objetivo conectar o controle e a regulamentação, 
assim como a introdução de habilidades de comunicação 
para sistemas ciber-físicos. Dessa forma estabelece-se uma 
base, para uma maior criação de valor em todas as fases do 
ciclo de vida do produto1.

A melhora da criação de valor é um dos objetivos prin-
cipais da Indústria 4.0. Por meio da conexão e da comu-
nicação entre sistemas de controle, que são caracterizados 
como sistemas ciber-físicos, visa-se um nível mais alto de 
flexibilidade da produção, ou seja, a fabricação rentável de 
um número reduzido de peças com um custo aceitável. As-
sim há um ganho maior na criação de valor desde a indivi-
dualização até a personalização de produtos. 

Embora esse objetivo seja ambicioso e traga novos de-
safios para a tecnologia de produção, esses podem ser su-
perados principalmente por meio de algumas abordagens:

• Digitalização da produção;
• Integração horizontal e vertical;
• Novos modelos de negócio.

A digitalização da produção tem como objetivo enten-
der os produtos que ainda serão fabricados, assim como os 
meios de produção como portadores de informação. Dessa 
forma, eles se transformam em sistemas ciber-físicos, ou 
seja, eles existem fisicamente no mundo real e também de 
forma digital no mundo virtual. Neste contexto surgiu tam-
bém a expressão “gêmeo digital”, uma representação fiel do 
produto do mundo real que também se comporta fielmente 
na simulação digital. (Imagem 1)2.

Prof. Dr. Reiner Anderl
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A integração vertical denomina a continuidade digital, 
bidirecional e sem incompatibilidade de mídias dos setores 
de construção e de planejamento da empresa até a produ-
ção. As assim chamadas cadeias digitais de processos têm 
um papel decisório nessa integração vertical. A integração 
horizontal visa a interligação e a comunicação entre os por-
tadores de informação. Ela tem uma grande importância 
para o fluxo de materiais da matéria-prima até o produto 
final. A Imagem 2 mostra uma abordagem de integração 
horizontal que foi implementada na “Fábrica Eficiente 4.0” 
da Universidade Técnica de Darmstadt3,4.

A Imagem 2 também deixa mais claro alguns potenciais 
da conexão horizontal e da comunicação ao longo da cria-
ção de cadeias de valor de produção. A eles pertencem o 
controle de qualidade sem papel, o gerenciamento digital 
do fluxo de valor, o gerenciamento do consumo de energia 
e do estado atual e o sistema de assistência de operadores 
inteligentes. Desta forma, peças podem se autocontrolar 
durante a produção, a capacidade de produção aumenta e 
o “desperdício da produção” é reduzido significativamente 
(abordagem: Lean Production).

Abordagem de desenvolvimento do gêmeo digital para CPPS
•  Representação digital de um CPPS real com o mesmo comportamento
•  Gêmeo digital do cortador-laser-xy ciber-físico
•  Mesma lógica de conexão, comunicação e controle

Case 4
Sistema de assistência inteligente 
e flexível para operadores

Case 2
Representação digital de fluxo 
de valor; Controle de produção 
em tempo real

Case 3
Monitoramento de consumo  
e estado atual de energia

Case 1
Controle de qualidade  
integrado e sem papel

Validação 
Verificação 

Engenharia de aplicação
Manutenção

Peças são portadoras de informação 
Gestão de dados unificada

Influência 
bidirecional

IMAGEM 1:

IMAGEM 2:

CIBER SISTEMA DE PRODUÇÃO FÍSICO



Novos modelos de negócio podem ser desenvolvidos 
com base nesses potenciais de integração vertical e hori-
zontal, baseados na capacidade de interligação e de comu-
nicação de sistemas ciber-físicos. Os novos modelos de 
negócio representam um passo essencial, que resulta da 
integração e do desenvolvimento de cadeias de valor para a 
Indústria 4.0. Citamos alguns exemplos: a manutenção pre-
ventiva por conta de um monitoramento contínuo, a venda 
do desempenho do produto ao invés de ou complementar à 
venda de produtos ou a venda de novos serviços baseados 
na Internet. 

Decisivo para a integração e o desenvolvimento de ca-
deias de valor na Indústria 4.0 é que as empresas devem 
ter plena consciência da necessidade de implementação de 
uma nova cultura de segurança. Ela deve abranger as áreas 
de segurança em Tecnologia da Informação, confiabilidade, 
proteção de dados e de conhecimento. Para a implementa-
ção desse novo sistema de segurança é necessário seguir de 
forma estratégia e sistemática para que se possa traçar um 
perfil específico da empresa por meio da análise de amea-
ças e riscos. Adicionalmente à essa base, também é possível 
escolher e implementar diferentes métodos de segurança 
disponíveis como ferramentas.

INDÚSTRIA 4.0 >34

A Indústria 4.0 é um conceito promissor e crucial para o 
êxito da melhora e do desenvolvimento de competitividade 
de empresas industriais. Ainda assim, cada empresa deve 
decidir como e com quais cadeias de valor o conceito da In-
dústria 4.0 deve ser implementado. As bases dessa decisão 
são também o conhecimento e a consciência dos próprios 
modelos de negócio no futuro.

1. N.N.: Umsetzungsstrategie Industrie 4.0: Ergebnisbericht der 
Plattform Industrie 4.0 | (April 2015); http://www.plattform-i40.
de/I40/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/umsetzungss-
trategie-2015.html 

2. Anderl, R A Digital Twin Perspective–A Methodology to Gene-
rate manufactured Component Instances from Part Types. Pre-
sentation TU Darmstadt, Fachgebiet DiK, Dec. 2016

3. Anderl, R Industrie 4.0–technological approaches, use cases, 
and implementation. Journal: at-Automatisierungstechnik, Volu-
me 63, Issue 10, p.753-765, 2015

4. Abele, E.; Anderl, R.; Metternich, J.; Wank, A.; Anokhin, O.; Arn-
dt, A.; Meudt, T.; Sauer, M.; Effiziente Fabrik 4.0, ZWF Zeitschrift 
für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb, Volume 110, Issue 3, p. 150-
153, Carl Hanser Verlag, 2015
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Aqui no Brasil também já há empresas que se preocupam 
em como capturar valor a partir do volume de informações 
e dados. Essa seria a melhor definição da proposta central 
e do tamanho dos desafios que o movimento da Indústria 
4.0 e a transformação digital trazem para as empresas. Este 
movimento está associado ao processo de transformação 
digital da BASF, que tem como objetivo liderar essa trans-
formação na indústria química.

I: Como a BASF vê a integração e o desen-
volvimento da cadeia de valores na Indús-
tria 4.0?
RS: A agregação de valor aos nossos clientes e o aumento 
de nossa eficiência interna por meio dessa conectividade 
está alinhada diretamente à evolução de nosso conceito de 
Verbund. A plataforma BASF 4.0 se desdobra em diferen-
tes frentes abordando iniciativas de Manufatura Avançada 
(Smart Manufacturing), Integração Logística (Smart Su-
pply Chain), Novo modelos de Negócio Digitais (Digital 
Business Models), Digitalização da Pesquisa e Tecnolo-
gia (Smart Innovation & Technology), Integração em TI 
(Smart IT) e Integração de Recursos Humanos (HR Trans-
formation).

I: Na visão da BASF, como será a relação 
dos clientes nessa cadeia de valores, já que 
terão uma experiência completamente 
nova em relação aos produtos e serviços?
RS: Este novo ambiente trará a oportunidade de fortale-
cer a relação de negócios via serviços digitais. Estes novos 
modelos de negócio criarão novas ofertas, acesso a novos 
segmentos de clientes e criação de ecossistemas digitais. D
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I: Como a empresa se prepara para essa 
nova relação entre indústria, cliente e 
fornecedor?
RS: Este potencial está na integração de diversas tecnolo-
gias digitais, como análise de Big Data, Internet das Coisas 
e Realidade Aumentada combinando com toda a cadeia de 
valor da empresa, incluindo logística, engenharia, manufa-
tura, suprimentos, marketing, vendas, pesquisa, desenvol-
vimento e inovação. Esta integração trará oportunidades 
de crescimento e diferenciação para a BASF e seus parcei-
ros de negócios, clientes e fornecedores. 

I: Como a BASF está qualificando/instruin-
do seus fornecedores para que a cadeia 
de valores na Indústria 4.0 seja eficiente e 
eficaz? 
RS: Estamos promovendo a conectividade tanto horizon-
tal quanto vertical para a BASF aumentar a eficiência e efi-
cácia das interações entre clientes de fornecedores. Como 
resultado, esperamos uma maior aproximação, aumento 
na confiabilidade, redução de custos na cadeia e maior 
consistência na tomada de decisões.

Rony Sato

É Gerente de Tecnologia e  

Inovação da BASF para a  

América do Sul.



Mais humano 
do que o homem?
Por que o cérebro humano é a chave do desenvolvimento para a  

próxima geração de Inteligência Artificial

Universidade Técnica de Munique (TUM – Technische Universität München)

Pode o cérebro humano ser a chave para o desenvol-
vimento da próxima geração de Inteligência Artifi-
cial? Dr. Florian Röhrbein, da Universidade Técni-

ca de Munique (TUM), pesquisa o tema. Como cientista 
da Cátedra de Robótica e Sistemas Embarcados, na Facul-
dade de Informática, Röhrbein investiga, juntamente com 
seus colegas, os fundamentos das áreas de Inteligência 
Artificial e robótica. Ele é, além disso, o Diretor Executivo 
do subprojeto de neuro-robótica do Projeto Human Brain 
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(HBP) da União Europeia. Lançado em 2013, o HBP visa 
conectar as áreas de neurociências, informática e medi-
cina cerebral. Envolvidos no projeto, que conta com um 
cronograma de 10 anos, estão mais de 100 parceiros. Em 
sua preparação para o encontro de cúpula anual em outu-
bro de 2017, encontramos o Dr. Röhrbein para falar com 
ele sobre o HBP e seu trabalho na aplicação de modelos e 
simulações do cérebro humano.

Florian Röhrbein
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I: O Projeto Human Brain (HBP) foi funda-
do em 2013 e possui mais de 100 parceiros 
na Europa. Quais são seus principais obje-
tivos?

Dr.FR: Todos os objetivos focam no aproveitamento de 
conhecimentos neurocientíficos, pois, se nós conseguirmos 
construir e fazer funcionar uma simulação do cérebro, isto 
irá nos abrir não apenas uma nova perspectiva dos dados 
neurocientíficos, mas também uma variedade de possibili-
dades de aplicações. A comunidade neurocientífica recebe-
rá em mãos uma ferramenta totalmente nova – nominal-

mente, plataformas baseadas em simulação. No HBP, estão 
sendo desenvolvidas seis plataformas TICs; na plataforma 
dirigida pela TUM, a de neuro-robótica, nos ocupamos, 
entre outras coisas, de robôs inteligentes e sistemas autôno-
mos, inclusive automóveis.
Nós temos a grande esperança de que estes resultados do 
HBP irão muito além do que até agora já causou muito furor, 
ou seja, esse processo de deep learning (aprendizagem pro-
funda). As deep neural networks (redes neurais profundas) 
mostram resultados realmente surpreendentes; entretanto 
isto é apenas o começo, pois estas redes possuem muito pou-
co a ver com o modo de funcionamento de nosso cérebro.

I: Podemos conversar detalhadamente so-
bre o papel de liderança da TUM no HBP – 
e o know-how trazido pelos pesquisadores 
da TUM para o projeto?
 
Dr.FR: A TUM está dando, de fato, uma contribuição fun-
damental para o sucesso do HBP. O titular da Cátedra de 
Robótica e Sistemas Embarcados, Prof. Alois Knoll, é um 
dos três diretores do HBP desde o ano passado e pode re-
correr à sua longa experiência com projetos europeus mui-
to grandes de pesquisa. Ele é codiretor da área de software 
engineering e esta é especificamente nossa contribuição ao 
HBP – e, na verdade, na área de neuro-robótica, na qual 
estamos construindo grandes plataformas de simulação, 
com as quais poderemos conectar modelos cerebrais a 
um grande leque de robôs. Com estes neurorobôs, pode-
remos então realizar experimentos. Esta plataforma é uma 
ferramenta que nós poderemos colocar à disposição de, 
por exemplo, engenheiros, mas também neurocientistas e 
cientistas da computação fora do HBP. Nós nos interessa-
mos naturalmente também por robôs físicos – nessa área 
temos aqui na cátedra uma longa expertise na área de “ro-
bôs antropomiméticos”. São robôs que possuem anatomia 
parecida à de humanos – com tendões, articulações e ossos 
artificiais. Mesmo que se olhe o atual estado da arte do pro-
cesso de aprendizagem – palavra-chave deep learning –, e se 
veja como ele pode ser facilmente enganado, por exemplo, 
por meio da simples manipulação da sinalização de trânsi-
to, então coloca-se a pergunta, o quão seguros são propria-
mente tais sistemas. E nesse ponto podemos aprender mui-
to com o cérebro e como ele processa informação e aprende 
continuamente a partir de sua vivência.

Sobre o Projeto Human 
Brain (HBP)

O Projeto Human Brain (HBP) foi lan-
çado em 2013 com o objetivo de me-
dir e simular o cérebro.

O HBP tem a princípio um cronograma de 10 
anos e começou com o objetivo de simular par-
tes substanciais do cérebro. Os pesquisadores 
estipularam quatro metas parciais: 

• A reunião de todos os dados existentes 
sobre o funcionamento do cérebro;

• O fortalecimento da pesquisa teórica sobre 
o cérebro;

• O desenvolvimento de aplicativos, por 
exemplo, nas áreas de medicina ou enge-
nharia de computadores, robótica;

• O desenvolvimento de várias das chamadas 
plataformas de tecnologias de informação e 
comunicação (TICs).

Conheça mais detalhes 
do projeto escaneando 
o QR Code ao lado.

Florian Röhrbein
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I: Que aparência terá a próxima geração de 
robôs e como agirão, sobretudo diante do 
cenário da Indústria 4.0?
Dr.FR: É uma questão de se tirar dos galpões das fábricas 
os robôs da próxima geração. Atualmente, a grande maioria 
dos robôs, em todo o mundo, está isolada hermeticamente 
por cercas de segurança. Não porque se tenha medo de que 
estes robôs assumam o domínio do mundo, mas basica-
mente porque eles são tão maciços, exercem uma força tão 
grande, que oferecem risco à vida dos operários, se eles, por 
exemplo, em uma montadora de automóveis, entrarem em 
contato com estes violentos braços robóticos.
O motivo pelo qual se deseja agora justamente tirar estes 
robôs de suas gaiolas é que se percebe cada vez mais que são 
interessantes os cenários em que homens e robôs trabalham 
juntos, seja porque a quantidade de unidades é pequena ou 
porque os produtos exigem mais rumo à individualização, 
na qual não faz mais sentido econômico programar nova-
mente um equipamento completo de produção. No futuro, 
portanto, se trabalhará conjuntamente e isto também faz 
muito sentido, pois somente assim se poderá unir sinergi-
camente e aproveitar as vantagens destes dois sistemas, ou 
seja, os pontos fortes dos robôs, de um lado, e das pessoas, 
de outro, como sua enorme precisão quando se trata de ha-
bilidades motoras finas. Isto exige conceitos de segurança 
absolutamente diferentes, ou seja, é preciso pensar como 
se poderá garantir que o robô que trabalha com pessoas 
não represente perigo algum. Uma direção neste sentido é 
a área de soft robots, que são robôs não rígidos e assim não 
perigosos para as pessoas, pois cederão em caso de contato. 
E assim entram em jogo, como uma especialização, os ro-
bôs antropomiméticos desenvolvidos na TUM.

I: Você pode citar alguns desafios atuais 
que vocês enfrentam em sua pesquisa?

Dr.FR: O desafio no caso de nossos robôs é, antes de mais 
nada, mostrar que eles funcionam com modelos cerebrais. 
É justamente a combinação de que se pode implementar 
modelos cerebrais nestes chamados “hardwares neuromór-
ficos” e que por sua vez controlam estes robôs antropomi-
méticos e também outros. Modelos cerebrais entram então 
em cena, podem mostrar seus pontos fortes, quando se 
tratam de ambientes complicados, por exemplo, ambien-
tes nos quais as condições de iluminação mudam como no 
seguinte caso: fora da área da fábrica, o sol está brilhando, 
mas há pontos mais escuros, efeitos de sombra. Por isso, ro-
bôs precisam ser capazes de aprender, eles têm de poder se 
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adaptar e esta é exatamente a área em que modelos cerebrais 
ou processos de controle, que motivados pelos conhecimen-
tos das neurociências, passam a ser seus pontos fortes.

I: Quais você diria que são atualmente os 
maiores desafios para a aceitação e inte-
gração de robôs em locais de trabalho?
Dr.FR: Um aspecto importante que costuma aparecer é 
que, com sistemas de autoaprendizagem, com frequência 
não é possível dizer porque se chegou a este ou aquele re-
sultado. Esta é uma área em que se tem de investir muito 
mais pesquisa, de modo a não se ter apenas um sistema, 
que mostre sinais de inteligência em áreas específicas, mas 
que este sistema, a qualquer tempo, também possa explicar 
ao usuário ou às pessoas que com ele trabalha, porque ele 
chegou a essa conclusão, e isto não vale só para sistemas 
que fazem propostas de diagnóstico, mas em muitas outras 
áreas. Depois irão surgir manchetes de que mesmo os cien-
tistas não compreendem mais esses sistemas. O fato de se-
rem simplesmente sistemas de autoaprendizagem gera sim 
muitos medos.

The 2017 Human Brain 
Project Open Day

17 de outubro de 2017,  
Glasgow, Escócia  

O encontro é, a priori, um evento interno, que 
reúne em regra 400 cientistas de toda a Europa, 
para que apresentem uns aos outros seus mais 
recentes resultados, explorem novas possibili-
dades de cooperação e assim por diante. Antes 
desse evento interno de três dias, há também 
um dia aberto, para o qual são convidadas pes-
soas interessadas em geral, assim como políti-
cos e outros stakeholders.

Conheça mais detalhes 
do evento escaneando 
o QR Code ao lado.

Florian Röhrbein
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Iniciativa da AHK  
São Paulo conecta startups 
a empresas tradicionais 
Iniciativa Statups Connected já vem deixando sua marca ao unir startups 

a empresas tradicionais

Ana Paula Calegari

Estamos em um momento único, no qual startups 
estão ganhando cada vez mais espaço por conta de 
modelos de negócio inovadores e promissores. Mas 

nessa corrida competitiva e por um lugar de destaque, só 
existir não basta. É necessário seguir ao encontro de boas 
parcerias.

Com o crescimento da utilização do modelo de inovação 
aberta, empresas de grande porte e startups vem se apro-
ximando em virtude do alto potencial desta relação. Neste 
sentido, a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alema-
nha (AHK São Paulo) lançou em 2016, em comemoração 
ao seu centenário no Brasil, a AHK Startups Connected. 
Esta iniciativa centraliza todas ações da AHK São Pau-
lo direcionadas às startups, sendo composta pelo Prêmio 
Brasil-Alemanha de Startups, AHK Startups Accelerator e 
AHK Startups Hub.  O objetivo desta iniciativa é promover 
a aproximação entre empresas associadas à Câmara Brasil- 
Alemanha e startups do Brasil e da Alemanha, e entre o 
ecossistema de startups dos dois países.

“A iniciativa AHK Startups Connected promove às star-
tups a oportunidade de oferecerem soluções inovadoras 
para diversos desafios da sociedade. Fora isso, com o nosso 
Programa de Aceleração, buscamos apoiar o desenvolvi-
mento delas e conectá-las às empresas e às instituições par-

ticipantes. A ideia é que essa relação possa trazer benefícios 
para ambos os lados (empresa e startups), além de gerarem 
novos caminhos, soluções e tecnologias para diversos se-
tores da economia.”, explica Bruno Vath Zarpellon, Dire-
tor do departamento de Inovação e Tecnologia da Câmara 
Brasil-Alemanha. 

Além do relacionamento com grandes empresas, a inicia-
tiva oferece vários outros benefícios para as startups, como 
visibilidade (pitch no Congresso Brasil-Alemanha de Ino-
vação), pré-seleção para o programa de aceleração AHK 
Startups Accelerator, possibilidade de participar gratuita-
mente de ações na Alemanha, intermediação de contatos 
com associados e parceiros da Câmara Brasil-Alemanha, 
mentoria em diversas áreas, diagnóstico detalhado da start- 
up e incubação na AHOY Berlin em São Paulo.  

“Para a 2ª edição da AHK Startups Connected, a Câma-
ra reforçou os desafios, ampliando-os para 9 categorias 
que são: Alemanha (DWIH); Agricultura Digital (Bayer); 
B2Bank (BMG UpTech); Cidades do Futuro (BASF); Co-
nectividade (Volkswagen); Eletromobilidade (GIZ); Exce-
lência Industrial (Prensas Schuler); Governo Digital (SAP); 
Inteligência Artificial (Siemens).”, complementa o Diretor 
de Inovação da AHK São Paulo.



Em 2016, a iniciativa AHK Startups Connected colocou em 
conexão a startup Piipee com a BASF. A empresa interes-
sou-se pelo modelo de negócio da Piipee e a selecionou na 
ocasião. Seus representantes traçaram o percurso dessa 
conexão.

Do lado da startup, Ezequiel Vedana confirmou que a liga-
ção com empresas faz com que o programa realmente valha 
a pena. “O grande diferencial da aceleração é conectar você 
de fato com um mercado atuante e com um negócio do dia 
a dia”, explicou. 

Do lado da empresa, para Antonio Lacerda, Vice-Presiden-
te Sênior de Químicos de Performance para a América do 
Sul, a iniciativa é uma janela de oportunidades de acesso a 
tecnologias e modelos de negócio inovadores. “Podemos 
dizer que a AHK Startups Connected é um caminho para 
alavancar as nossas competências tecnológicas e encontrar 
soluções sustentáveis para desafios urbanos, como utiliza-
ção responsável de recursos e proteção do meio ambiente. 
Neste sentido, a BASF, por meio da categoria Cidades do 
Futuro, busca soluções para melhorar a qualidade de vida 
da sociedade, tendo em vista alguns dos desafios das gran-
des cidades e a preservação de recursos naturais.”, comple-
menta Lacerda.

AHK Startups Connected  
na prática: um encontro  
de sucesso
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RAIO X
EMPRESA x STARTUP: conheça como a iniciativa 

AHK Startups Connected potencializa a relação 

entre startups sedentas a inovar e empresas de 

grande porte focadas em entregar mais e novos 

valores para seus clientes

Ezequiel Vedana

O Modelo de Negócio da Piipee:

Tudo surgiu com uma pergunta: por que gastamos tantos 
litros de água apenas para eliminar urina? Se temos inteli-
gência e tecnologia para isso, não faz sentido urinarmos em 
cima de água potável.  Hoje oferecemos uma solução que 
elimina em 100% o uso da água ao urinar. Estamos focados 
em B2B mas atendemos também o mercado B2C por meio 
do nosso site (www.piipee.com.br).

Por que a iniciativa AHK  Startups Connected?

Mais conexão e parceria com grandes empresas.

Resultado dessa relação:

Rolou muita conexão, troca de informações, aproximação 
com grandes empresas do setor e, mesmo depois do encer-

Startup Piipee

ramento do programa, continuamos nos conectando e ge-
rando negócios. Além disso, o prêmio proporcionado pela 
iniciativa foi de grande relevância, pois nunca na nossa his-
tória tivemos a oportunidade de receber uma consultoria 
deste nível.

O porquê da relação startup e empresa?

Acredito que seja para explorar novas oportunidades e 
acompanhar de perto a inovação. Para uma grande em-
presa, a inovação geralmente não é um processo rápido e 
barato, mas tem toda a infraestrutura necessária. Já para 
uma startup, a velocidade e o baixo custo representam a 
sobrevivência, mas não tem a infraestrutura para executar, 
por isso unir os dois mundos é o ideal!
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Nosso objetivo é promover novos negócios que envolvam tecnologia e 
inovação entre o Brasil e a Alemanha, e tais fatores como diferenciais 
competitivos. Neste sentido, atuamos em diversas frentes, entre elas: 
inovação aberta, startups, Indústria 4.0, educação, gestão da inovação, 
tendências etc.

ACOMPANHE NOSSAS ATIVIDADES

SITE - DEPARTAMENTO 
DE INOVAÇÃO E

TECNOLOGIA

SITE - INICIATIVA
STARTUPS CONNECTED

SITE - CONGRESSO
BRASIL-ALEMANHA

DE INOVAÇÃO

FACEBOOK

Innovation Partners Realização



Antonio Lacerda

O modelo de Negócio da Piipee na visão da empresa:

A solução apresentada pela Piipee foi a mais aderente ao 
desafio Cidades do Futuro, a qual representamos. A startup 
desenvolveu uma solução e um modelo de negócio com 
impacto significativo na melhor gestão de uso de recursos, 
contribuindo para a redução e maior racionalidade no uso 
de água em descargas.
O desafio está alinhado à estratégia da empresa, que visa 
identificar, por meio da cocriação, soluções para o equilí-
brio do crescimento populacional com o consumo de re-
cursos. Essa iniciativa também está associada aos ODS - 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável pela utilização 
consciente de recursos hídricos. Recentemente, a Piipee 
foi uma das vencedoras do Accelerate2030, programa de 
projeção em escala para empreendimentos de impacto da 
PNAD/ONU. A BASF é signatária do Pacto Global, ocu-
pando atualmente a presidência do Comitê Brasileiro do 
Pacto Global.

O que buscam em uma startup?

Buscamos uma startup com visão empreendedora, que 
apresente um modelo de negócio único, atrativo, sustentá-
vel, com robustez tecnológica, potencial de escalabilidade 
e que esteja aderente à nossa estratégia de crescimento e 
desenvolvimento de novos negócios da empresa.

Por que a iniciativa AHK  Startups Connected?

A BASF acredita no potencial da cocriação para identi-
ficar oportunidades de negócios, inovação e desenvolvi-
mento de parceiros. Com um modelo de negócio único e 
inovador, as startups costumam ter estruturas mais ágeis 
e inovadoras, características importantes que atraem cada 
vez mais a atenção de empreendedores, investidores e 
grandes corporações.

O porquê da relação startup e empresa?

Acredito que a nossa relação com as startups pode ser po-
sitiva para ambos os lados. Nossos executivos podem con-
tribuir amplamente com mentoring nas mais diversas áreas 
de negócios e tecnológicas, além de facilitar seu acesso ao 
mercado e a inserção em um circuito comercial robusto, 
enquanto para a BASF, encontrar novas ideias para com-
plementar nosso portfólio de produtos e serviços com so-
luções cada vez mais inovadoras e sustentáveis.

BASF

Antonio Lacerda
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Desenvolvendo pessoas e indústrias, conectando o mundo 
virtual e o real. Isso é Engenhosidade para a vida.
Pessoas, como o Tiago, querem evoluir constantemente para se tornarem mais competitivas no mercado global. E com a 
evolução digital das indústrias elas podem. Na fábrica da Jeep em Pernambuco, softwares e soluções da Siemens simulam 
e executam processos resultando em mais flexibilidade e eficiência. Esse avanço na manufatura está transformando não 
só as indústrias, mas as pessoas também. E ajudando a melhorar a competitividade do Brasil e dos brasileiros. 
Isso é Engenhosidade para a vida.

siemens.com.br/engenhosidadeparaavida
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