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COVID-19 e a Transformação Digital nas Empresas 

 

A pandemia atual causada pelo vírus COVID-19 trouxe a necessidade de 

quarentena e isolamento social que impacta não só a vida de cada um de nós, 

mas também como as empresas devem fazer negócios nesta nova realidade. 

Isso trouxe em evidência uma discussão que muitas empresas estavam 

postergando, a Transformação Digital de seus processos e negócios. Muitas 

empresas foram forçadas a implementar de um dia para outro novos processos 

e sistemas para garantir o funcionamento de seus negócios e resguardar a saúde 

de seus funcionários. Vimos grandes e pequenas corporações aplicando regime 

de home-office e comunicação via web-conference, entregas de produtos por 

delivery e rastreabilidade das entregas. 

Não sabemos quando voltaremos a uma rotina normal, mas sabemos que o 

normal não será mais o mesmo. A transformação digital que tantos CEOs 

buscavam chegou e ela vai ficar mesmo após a pandemia. O novo normal será 

de corporações com processos digitalizados onde pessoas possam se 

comunicar de forma mais ágil e eficiente, processos burocráticos automatizados 

e a rastreabilidade de dados graças a tecnologia de conectividade. Muitas destas 

tecnologias estão sendo adotados pelo próprio governo brasileiro, conhecido 

como sendo um dinossauro, como plano de ação para monitoramento da 

pandemia através da comunicação diária dos casos de contágio, utilizando Apps 

para coleta de dados e comunicação ágil, desburocratizando processos para 

transferência de recursos financeiros para garantir o sustento da população mais 

carente, rastreamento via GPS dos celulares da população em grandes centros 

afim de evitar aglomerações e garantir a quarentena, criação de redes de 

pesquisa e de tecnologia para potencializar o desenvolvimento de remédios e 

garantir o fornecimento de EPIs aos hospitais.      

A revolução da Indústria 4.0 já sinalizava para esta necessidade das empresas 

para a transformação digital. As tecnologias habilitadoras desta revolução 

podem impulsionar o resultado não só da indústria, mas também da rotina de 

todos nós nas empresas e precisamos estar preparados para isso.  
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Tecnologias 
habilitadoras da 

Indústria 4.0 
Aplicação nas empresas devido a pandemia do 

COVID-19 

1. Robôs autônomos 

Drones realizando entregas externas de 
encomendas em áreas isoladas; robôs autônomos 
realizando entregas internas de medicamentos ou 
alimentos para pessoas em quarentena em 
hospitais; aspirador de pó autônomo realizando 
limpeza e desinfecção contínuo 

2. Manufatura aditiva 
Descentralização de produção de respiradores e 
máscaras EPI produzidos em impressoras 3D 

3. Simulação Digital 

Simulação de rotas de entrega considerando 
fechamento de portos e aeroportos em certos 
países 

4. Integração horizontal 
e vertical de sistemas 

Integração vertical de sistemas de aquisição, 
logística e pagamento para compras on-line; 
Integração horizontal de pequenos comércios em 
redes de entrega on-line delivery 

5. Internet das coisas 
industrial 

Monitoramento de entregas via GPS para 
rastreabilidade real-time permitindo serviços de 
logística compartilhado (omnichannel) 

6. Big Data e Analytics 

Monitoramento dos dados de mercado e simulação 
de cenários para risk-analysis e tomada de decisão 
de ações estratégicas empresariais 

7. Computação na 
Nuvem 

Armazenamento de dados na nuvem para permitir 
trabalho remoto e colaborativo em redes 

8. Segurança 
cibernética 

Necessidade de segurança de armazenamento de 
dados e nas comunicações via web (ex. case da 
Zoom) 

9. Realidade virtual e 
aumentada 

Capacitação remota de funcionários em novos 
processos 

 

A capacitação se torna fundamental para conseguirmos navegar nesta onda de 

tecnologias pois ela já se tornou em um grande tsunami. Aproveite seu tempo de 

reclusão para rever alguns conceitos e se auto preparar para o retorno ao 

trabalho com novas ideias que sustentem esta transformação digital em sua 

empresa. 

 

Autor: Ugo Ibusuki, Professor do curso de Compras 4.0 na PBSchool  
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