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Se eu me justificar, a minha boca me condenará; se for 
perfeito, então ela me declarará perverso.

                                                                             Jó 9:20
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elevado” em investimento com alto retorno.

“Temos como desafios técnicos o acesso de 
espectro de reguladores e órgãos de especificação 
5G para firmar a conectividade padrão, para 
que um ecossistema de dispositivos possa ser 
estabelecido”, explica.

No entanto, o desafio dos negócios é principalmente 
a justificativa do Capital Expenditure necessário 
para uma implantação de rede celular privada. 
“Enquanto o entendimento de alto nível da 
tecnologia existe, definir e quantificar casos de 
uso para justificar o investimento ainda é um 
cenário desafiador”, diz o diretor da Nokia.
Neste sentido, um dos fatores fundamentais no 
âmbito do Brasil é o ganho de produtividade que 
a tecnologia 5G trará à manufatura 4.0, mas 
isso precisa ser mostrado ao setor.

“Essa tecnologia precisa ser aplicada nas mais 
diversas indústrias, o que nos leva ao último 
ponto no acordo do SENAI-SP e Nokia para a 
formação de especialistas em conectividade para 
a indústria e manufatura 4.0”, explica Cardoso.

A atual pandemia, por enquanto, não afetará os 
investimentos

Com base nos dados da pesquisa, o investimento 
no setor 4.0, hoje, se torna fundamental para 
obter uma clara vantagem econômica competitiva 
sobre aqueles que optam por esperar.

Wilson Cardoso estima um benefício econômico, 
traduzido em ganho no PIB da indústria, 
de R$ 250 bilhões em 2035. “Esse ganho é 
extremamente significativo, pois é transversal a 
todos os segmentos da indústria”, complementa.

Por fim, apesar de as consequências do novo 
coronavírus ainda serem incertas, a tendência é 
que os projetos de investimentos pré-pandemia 
sejam mantidos, como é o caso dos investimentos 
da Nokia.

“Todos os projetos que tínhamos antes da crise 
do COVID-19, relativos à implantação de redes 
4G/5G para o uso deste tipo de aplicação, 
estão mantidos”, finaliza o diretor gigante de 
tecnologia .

https://avozdaindustria.com.br/inovao/manufatura-
40-conhea-os-investimentos-que-tendem-crescer

#SALMOS
Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com

Disse o SENHOR ao meu Senhor: Assenta-te à minha mão direita, até 
que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés.

O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: 
Domina no meio dos teus inimigos.

O teu povo será mui voluntário no dia do teu poder; nos ornamentos de 
santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade.

Jurou o Senhor, e não se arrependerá: tu és um sacerdote eterno, segundo 
a ordem de Melquisedeque.

O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira.
Julgará entre os gentios; tudo encherá de corpos mortos; ferirá os cabeças 

de muitos países.
Beberá do ribeiro no caminho, por isso exaltará a cabeça.

Salmos 110:1-7

Manufatura 4.0: conheça os 
investimentos que tendem a crescer

#MENSAGEMCEO
Alvaro Ghedin - ceo@agpr5.com

Nos últimos anos, em todo o mundo, houve 
aumento significativo no número de indústrias que 
investem em tecnologias digitais e manufatura 
4.0, e a tendência é que essa aposta cresça 
bastante daqui para frente.

Essa é a constatação de uma pesquisa mundial 
da Nokia, realizada em parceria com a ABI 
Research. No estudo, foram entrevistados mais 
de 600 tomadores de decisão, que avaliaram 
estratégias de investimento relacionadas à 
manufatura 4.0, com o uso das tecnologias 4G/
LTE, 5G e Indústria 4.0.

Saiba mais sobre as tendências de investimento 
em manufatura 4.0 definidos pela pesquisa e 
veja em quais áreas esses investimentos tendem 
a ocorrer.

349 milhões de conexões 5G no chão de fábrica 
para os próximos anos
Segundo a pesquisa, 74% dos entrevistados 
pretendem atualizar suas redes de comunicação 
e controle até o final de 2022, com mais de 
90% ponderando o uso de 4G e/ou 5G em suas 
operações, já que entendem que muitos serão os 
benefícios destas tecnologias.

Além disso, pouco mais da metade dos 
entrevistados (52%) acredita que a última geração 
de 4G/LTE e 5G será necessária para atingir seus 
objetivos de transformação.

Assim, a tendência é que a fábrica digital 
fique cada vez mais conectada e sem fio, com 
as principais áreas de investimento sendo 
automação e atualizações de máquinas (47%), 
iniciativas de IIoT (41%) e infraestrutura de nuvem 
em (37%).

“Até 2030, teremos cada vez mais ferramentas 

conectadas, rastreamento de ativos e PLCs 
conectados principalmente com tecnologia 5G”, 
acredita Wilson Cardoso, Chief Solutions Officer 
da Nokia para a América Latina.

“Quando falamos de manufatura 4.0, esperamos 
um número de 349 milhões de conexões 5G no 
chão de fábrica, sendo que os anos de 2021 e 
2022 são fundamentais na avaliação do 4G/5G 
quando a maioria dos fabricantes está procurando 
atualizar suas redes de comunicação/controle de 
fabricação, visando aumentar a rentabilidade e 
diminuição dos custos operacionais durante um 
período de 5 anos”, complementa Cardoso.

No caso do Brasil, o ambiente regulatório 
se mostra alinhado com as necessidades da 
indústria, como pode ser comprovado pelos 
últimos atos da Anatel, em que frequências de 
3,7 a 3,8 GHz e 27,5 GHz a 27,9 GHz foram 
atribuídas às redes privativas.

“Além disso, as primeiras redes que podem 
suportar 5G em uso industrial, como a 
implantada pela Neoenergia em parceria com a 
Nokia, já nos permitem avaliar o potencial dessa 
tecnologia”, avalia Wilson Cardoso.

Desafios precisam ser superados para que os 
investimentos em manufatura 4.0 se confirmem
Os drivers de investimento em sistemas de 
fabricação inteligentes são principalmente 
orientados ao curto prazo para evitar tempo 
de inatividade da máquina (53%), melhorar a 
eficiência das operações (42%) e aprimorar a 
segurança (36%).

Porém, para Wilson Cardoso, há alguns 
desafios que precisam ser superados para que 
os investimentos em manufatura 4.0 tragam os 
benefícios esperados, transformando o “custo 

Veja dados sobre as tendências de investimentos em manufatura 4.0 e saiba quais são 
os desafios para que os investimentos se confirmem
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Feliz Aniversário

15/10

17/10

17/10

22/10

Uilians Souza Cardoso

Débora S. Roque

Juliana P. de Bittencourt

Laura Casagrande

Isabel da Rosa Virtuoso

“Desejamos paz, amor, felicidade e saúde e 
que seus sonhos se realizem sempre!”

16/10

Acompanhe os aniversariantes 
do dia no Instagram:

@agpr5a5group

#SOUAGPR5
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com
Julye Franceli do Amaral - julye.amaral@agpr5.com
Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com

Depoimentos dos colaboradores

Participe e marque nas redes sociais #souagpr5 

#souagpr5 #IndústriadeQuadros #OrgulhodeSerAGPR5

#GESTÃODEPESSOAS
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

2018 - Outubro Rosa

Recordações AGPR5
Datas Comemorativas

#MARKETINGEDESIGN

Leandro Cachoeira - cachoeira@leandrocachoeira.com.br

Julye Franceli do Amaral - julye.amaral@agpr5.com
Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com

12/10/2020 - Dia das crianças

15/10/2020 - Dia do Professor

17/10/2020 - Dia do Eletricista

24/10/2020 - Dia das Nações Unidas 
(ONU)
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Marketing Digital

#PROJETOSESERVICE

C001.39A - Bairro da Juventude-SC
C031 - JBS - Dourados/MS
C034 - JBS - Rolândia/PR
C055 - GT Foods - Paranavaí/PR
C060 - Agrogen - Guarapuava/PR
C061 - JBS - Santo Inácio/PR
C088 - BRF - Videira/SC
C091 - SCALA - Sacramento/MG
C112 - JBS - Brasilia/GO
C178 - JBS - Guapiaçú/SP

C286 - Louis 
Dreyfus - Rio Verde/GO
C298 - JBS - Xanxerê/SC
C313 - LAR - Caarapo/MS
C315 - JBS - Mafra/SC
C316 - Louis Dreyfus - Sorriso/MT
C317 - BRF - Chapecó/SC
C319 - Yerbalatina - Colombo/PR

Projetos e Instalações/Obras Elétricas
Vanio Arend - vanio.arend@agpr5.com
Maurício de Souza Accordi - mauricio.accordi@agpr5.com

Automação e Software

C003 - JBS - Criciúma/SC
C034 - JBS - Rolândia/PR
C061 - JBS - Santo Inácio/PR
C063 - Aurora Alimentos - Cunha Porã/SC
C066 - Vibra - Sete Lagoas/MG
C071 - Cotrijal - Não-Me-Toque/RS
C079 - BRF Brasil Foods - Catanduvas/SC
C088 - BRF - Videira/SC
C090 - BRF Brasil - Foods Mineiros/GO
C104 - Vibra - Itapejara D’Oeste/PR
C231 - Indukern - Jundiaí/SP

C264 
- Geraleite - São Gotardo/MG
C284 - Agroval - Coromandel/MG
C294 - Timac Agro - Porto Alegre/RS
C295 - Timac Agro - Rio Grande/RS
C298 - JBS - Xanxerê/SC
C307 - SoyaMill - Rio Claro/SP
C311 - VIBRA (Ab) - Pato Branco/PR
C312 - ALERIS - Jundiaí/SP
C316 - Louis Dreyfus - Sorriso/MT

Filipi Piucco - filipi.piucco@agpr5.com

Maurício de Souza Accordi - mauricio.accordi@agpr5.com
Projetos e Indústria Mecânica

C268 - Santa Madre Cervejaria - Passo Fundo/RS C307 - SoyaMill - Rio Claro/SP

003-JBS Criciúma-SC
007-Cooprata Prata-MG
015-BRF Brasil Foods SA Rio Verde-GO
030-Bunge Ipojuca-PE
031-JBS Dourados-MS
034-JBS Rolândia-PR
071-Cotrijal Não-Me-Toque-RS
080-Cooper A1 Mondaí-SC
088-BRF Videira-SC
090-BRF Brasil Foods Mineiros-GO
094-Frísia Carambeí-PR
102-BRF Faxinal dos Guedes-SC

115-Copacol Cafelândia-PR
174-Nutrisoma Patrocínio-MG
178-JBS Guapiaçú-SP
191-Andali Rondonópolis-MT
212-CooperA1 Itapiranga-SC
231-Indukern Jundiaí-SP
264-Geraleite São Gotardo-MG
284-Agroval Coromandel-MG
285-Louis Dreyfus Paranaguá-PR
298-JBS Xanxerê-SCT
1010-Italcol Girón-CO

Service
Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com
Valéria Ferrari da Silva de Almeida - valeria.ferrari@agpr5.com



280 281
Edição: 304 - W42 e W43 - 12/10 a 25/10/2020. Edição: 304 - W42 e W43 - 12/10 a 25/10/2020.

#DS
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

DS - Diálogo de Segurança
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