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Kauana Pacheco
Olá meu nome é Kauana sou fundadora
da ComexLand, sou formada em
Negócios Internacionais e pós
graduanda em Big Data & Market
Intelligence!

Resolvi escrever esse E-book 
para ajudar os profissionais 
do comex  a se prepararem 
para a 4ª revolução industrial. 



Lembre-se de sempre dar os
créditos! Tirou foto? Marca a
gente @comexland ! 

Boa Leitura!

A EVOLUÇÃO ESTÁ
RELACIONADA A

MUDANÇAS EM UM LONGO
PERÍODO DE TEMPO. AO

CONTRÁRIO DISSO, A
REVOLUÇÃO É A MUDANÇA

ABRUPTA NA
ORGANIZAÇÃO

ESTRUTURAL DE UMA
SOCIEDADE, OCORRENDO

EM UM PERÍODO
RELATIVAMENTE CURTO DE

TEMPO.



Atualmente, a Indústria 4.0 é considerada um propósito entre
nações, onde os principais países envolvidos são: Alemanha,
Reino Unido, Japão, China e Estados Unidos. 

Cada país é responsável e colabora por uma etapa dessa
indústria do futuro, isso não quer dizer que outros países não
possam participar, ou que essas atividades são selecionadas
para cada país, é apenas o ponto forte de cada país que sente
vontade em participar desse projeto.

 A Alemanha já possui as smart manufacturing, o Japão é
conhecido pela sua robotização, o Estados Unidos é
responsável pelo gerenciamento de informações, o big data, e
UK chama atenção pelas estratégias em alinhar toda a
indústria digital.

O que é
Indústria 4.0?
A indústria 4.0, também conhecida
como a 4ª revolução industrial!



As vantagens da 4ª revolução
industrial são:

 Criação de novos modelos de negócios e maior customização
aos consumidores;

Redução de resíduos e economia de energia;

Otimização do tempo e redução de custos a médio e longo
prazo;

Redução significativa de erros;

Operações e cadeias logísticas integradas.

Automatização
Robotização  
Inteligência Artificial
Internet das Coisas
Tecnologia 3D
Internet 5G
Sistemas de Integração
Big Data
BlockChain

Pilares da 4ª
revolução
industrial



A blockchain é uma tecnologia que visa a descentralização como medida de segurança. São bases de
registros e dados distribuídos e compartilhados que têm a função de criar um índice global para todas as
transações que ocorrem em um determinado mercado.

O que é?

BlockChain



A internet das coisas, ou IOT (Internet of Things) nada mais é que uma rede de objetos físicos capaz de reunir
e de transmitir dados.  

O que é?

Internet das Coisas



BigData

Big Data é o processamento e análise de um grande número de dados para previsão de informações, um bom
exemplo de tentativa de previsibilidade gerada pelo Big Data é quando iniciamos uma pesquisa no Google, e
a ferramenta entrega algumas opções, que são as mais buscadas.

Mas mais do que isso, o Big Data possui características marcantes, chamadas de 5Vs:
Volume de dados;
Variedade de fontes;
Veracidade dos dados;
Velocidade da transmissão de informação;
Valor da informação.

O que é?
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Automatização, ou automação nasceu para facilitar o dia a dia no mundo digital, atividades antes feitas por
determinadas pessoas, hoje podem ser realizadas sem interferência humana.

Podemos falar de dois tipos de automatização:

De grandes máquinas operadas sozinhas, isso é muito comum em portos europeus e asiáticos, podemos
observar portos sem nenhuma pessoa operando empilhadeiras, contêineres e outras máquinas.

E de ferramentas que auxiliam na otimização de processos, utilizando mais softwares do que hardwares.
Como é o caso de envios automáticos de e-mails.

O que é?

Automatização



WO que acontecerá com
os empregos quando
tudo for automatizado?

Assim como nas revoluções passadas, há uma preocupação constante com a
perda dos empregos, e na 4ª revolução industrial não será diferente, alguns
empregos irão acabar para novos surgirem. Porém atualmente temos uma
vantagem comparada às demais revoluções, temos a chance de nos prepararmos.

De uma forma simples, é possível descobrir isso da seguinte forma: Se em seu
trabalho atual você desempenha as seguintes funcionalidades, fique tranquilo seu
emprego está seguro:

Inteligência social, percepção e manipulação
e Criatividade.

Porém, se seu trabalho demanda esforço repetitivo e não explora sua capacidade
criativa e de inovação está na hora de se desenvolver em outras áreas, pois
provavelmente seu trabalho pode não mais existir daqui algum tempo. 



"Novas" economias:

Criativa

Criação e desenvolvimento de algo em que a
tecnologia é a principal aliada, assim gerando
valor para a sociedade.

Colaborativa

Baseia em comportamentos mercantis, onde há
o compartilhamento de produtos e serviços. O
cenário atual, contribui ao retorno de uma
economia colaborativa, onde se compartilham
experiências, informações e conhecimentos a
fim de proporcionar um relacionamento ganha-
ganha entre as partes, que podem ou não ser
concorrentes.

Compartilhada

02

01 03
Entende-se que não há a necessidade de ter
posse de um bem para usufruí-lo. 

04 Multimoedas

Visa realizar a troca monetária, nas moedas já
existentes, nas novas moedas virtuais ou como
permuta.

Nova economia é uma expressão que descreve o resultado da transição de uma economia em tempos de mudança. 
Novas rotinas, novos hábitos geram novas economias. 

Utilizando tecnologia, as novas economias, presentes nessa década, prometem trazer mais agilidade na vida de cada integrante
da sociedade. 
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Novos tempos exigem novas habilidades,
você e sua empresa estão preparados para
esse novo mundo conectado?

Como se preparar?

Criatividade e inovação
Boa capacidade de análise 
Melhor capacidade de negociação
Resolução de problemas complexos
Programação
Habilidades de comunicação digital

Novas habilidades
necessárias:



Novas profissões

Top 10
profissões do
futuro

1- Especialista em sucesso do cliente
2- Programador / Desenvolvedor

3- Comunicador digital e Designer
4- Comercial com foco em inteligência de mercado

5- Cientista de dados
6- Especialista em Inteligência Artificial
7- Negociador / Vendedor Internacional

8- Gestor de pessoas
9- Gestor de crise

10- Analista de testes



E o comex?

Cada dia mais empresas do comércio exterior estão investindo em
tecnologia para facilitar e agilizar as operações.

Sabe quando o importador manda aquela mensagem para o agente
de cargas cobrando alguma informação? E o agente de cargas
responde : “Estamos verificando” ou “Vou verificar” 
Então, o verbo “verificar” não vai mais poder ser utilizado nessa
situação. A 4ª onda industrial promete a integração total de toda a
cadeia logística : Fábrica, transportadora, portos, armadores,
importador, e todos os demais envolvidos na operação.A velocidade
em que as coisas irão acontecer será muito rápido e o fluxo de
informação no tempo será muito abundante.

Quais empresas já estão no
COMEX 4.0?



Por que empresas do
comex devem utilizar
tecnologias?

Redução transit time e lead time;
Redução da burocracia e tempo de liberação da carga;
Redução de erros e prejuízos causados por erros manuais;
Melhores negociações internacionais;
Redução dos acidentes de trabalho;
Melhor rastreio da mercadoria e transparência;
Mais agilidade na negociação;
Menor risco de pirataria e atividades ilicitas do comércio
exterior.



Gostou desse
conteúdo?

Deixe seu feedback em nossas redes sociais:

http://instagram.com/comexland
https://www.linkedin.com/company/comexland/?viewAsMember=true
https://twitter.com/comexland
http://comexland.com/

