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O mundo está cada vez mais disponível.
Praticamente, você obtém a maioria dos dados e
informações que precisa em tempo real, desde que
esteja conectado à rede.

informações em tempo real, propiciando condições
para uma melhor tomada de decisões, uma maior
qualidade de produtos e serviços e uma maior
satisfação dos clientes.

Um termo utilizado com frequência nos últimos
tempos refere-se a IoT (Internet das Coisas, em
tradução livre), ele define o conjunto de
dispositivos digitais interconectados em rede a
nível global. Essa rede é composta por objetos
físicos incorporados a sensores, software e outras
tecnologias
que
permitem
a
troca
e
armazenamento de dados. A IoT demonstra que o
nível de conectividade das pessoas e empresas
com a tecnologia segue em franca e larga
expansão.

Mas vamos adentrar a dura e crua realidade do dia a
dia nas empresas, fazendo algumas perguntas, que
merecem respostas verdadeiras e reais. Como sua
empresa está tratando os seus dados e
informações:

As organizações de forma geral estão enfrentando
um grande desafio – olhar para seus negócios
criticamente com a lente da nova realidade
tecnológica e sua evolução futura. Será que sua
base de dados e informações realmente estão
permitindo esta obtenção?
Sabemos que o mundo está caminhando
aceleradamente da identificação física para a
identificação digital, para a conectividade
inteligente dos diversos dispositivos existentes,
para ter sistemas integrados e abrangentes, com
disponibilidade e visibilidade de dados e

Estão organizados e integrados?
Estão facilmente disponíveis?
Eles são confiáveis e seguros?
Estão em um sistema abrangente que
os integra e os torna disponíveis para
os tomadores de decisões?
No nosso conhecimento profissional, lidando há mais
de 30 anos com a gestão da informação e a
organização, utilização, guarda e preservação dos
acervos documentais dos clientes, poucas são as
organizações que darão respostas afirmativas para
as questões acima formuladas.

Aqui reside o grande desafio – rapidamente dotar a
organização de uma condição ótima de apropriação e uso de
suas
próprias
informações
que
residem,
muito
provavelmente nos chamados arquivos inativos (na realidade
erroneamente nomeados como “arquivos mortos”) e/ou
ainda dispersas entre várias áreas sem conhecimentos de
outras, gerando muito retrabalho e comprometendo a
qualidade das decisões. Sabemos que muito da qualidade
das decisões dependem de uma base de dados e informações
confiáveis, consistentes e ágeis.
Queremos aqui compartilhar as palavras de António Grandini
VP da Unidade 4.0 da Inova Consulting e Luis Rasquilha CEO
da Inova Consulting, no seu artigo “A realidade I4.0
(indústria 4.0) no contexto do Novo Coronavírus – O novo
normal”, que destaca a importância das organizações
estarem prontas para o futuro, que já está invadindo o nosso
presente. Os grifos são nossos.
“E agora, na era da informação e do conhecimento, onde o
humano e o digital disputam sua posição, e a customização
em massa passou a ser o nome do jogo, a I4.0 trouxe a
realidade da quarta revolução industrial para dar as
respostas que precisamos no contexto em que o consumo é
determinado pela relação que temos com a transformação
digital, definindo assim, o mundo MUVUCA (Meaningfull,
Universal, Volatile, Uncertain, Complex, Ambigue) que
vivemos.
Com a pandemia que vivenciamos, temos a certeza de que certos elementos que viabilizam a implantação da I4.0,
passam a ter papel importantíssimo como alavancadores para reduzir o tempo de acharmos soluções e para nos
ajudar a mitigar os efeitos nefastos que esta situação está trazendo para a humanidade, conforme demonstrado
abaixo, e que passamos a explorar a seguir.
- Big data e data analytics tem um papel fundamental para analisar e antecipar doenças emergentes e ajudar na
sua contenção e amplitude do contágio.
- A consolidação do e-commerce e das Fintechs, será importante para ajudar que a economia continue se
movimentando, a circulação de mercadorias e para que o mercado financeiro continue funcionando, mesmo com
as condições de restrição que estão sendo impostas.
- A privacidade e a segurança de dados serão potencializadas nesta situação em que a confiabilidade da
informação e o seu manuseio passam a ser fundamentais para se ter uma visão realista da situação que estamos
enfrentando.
- Grandes aglomerações e eventos sendo substituídos por versões sociais e digitais ao invés dos formatos
tradicionais que estamos acostumados.

- IA (inteligência artificial) cada vez mais ativa,
alimentando as análises de dados e informações para
que possamos ser mais ágeis, preventivos e preditivos
nos tratamentos.

- Cobertura através do uso de drones de regiões
potencialmente de risco, mas que precisam de
intervenção, efetiva, rápida e direta, reduzindo o risco
em áreas onde o contato humano deva ser evitado.

Redes colaborativas e P2P (peer to peer), cada vez
mais suportivas nas plataformas de cocriação,
flexibilizando e criando escala às demandas do
trabalho a distância. - Distanciamento e preservação
social sendo viabilizadas cada vez mais por sistemas
autônomos de atendimento e com a automação de
atividades repetitivas e que não agreguem valor.

- A mobilidade e o cloud-computing disponibilizam e
democratizam a implementação rápida e efetiva das
soluções tecnológicas alcançadas.

- User-interface (UI) e realidade aumentada auxiliando
a potencializar o processo de inclusão, colaboração e
aprendizados das organizações e estruturas de
trabalho.

Como dizemos, a I4.0 fará com que as empresas se
tornem mais inteligentes e que com a análise de seus
dados elas possam cada vez mais se antecipar aos
problemas e prever em tempo justo, quais ações
preditivas ela precisa tomar, em seu processo
decisório como um todo, e potencializar sua
capacidade de entregar resultado.
A tecnologia ajuda a gerar os dados e a transformá-los
em informação e as informações, transformam-se em
conhecimento, que ajudam a otimizar os negócios,
mas neste caso, a tecnologia de fato, ajuda a salvar
vidas e atua como um recurso chave que viabiliza o
atendimento de metas, até pouco tempo atrás,
inimagináveis.”
Fica evidente que as organizações necessitam tratar
de seus sistemas de informação com alta prioridade.
Um dos passos iniciais deste processo e de
fundamental importância é a identificação e
organização de seus acervos documentais, o que
possibilita ter sempre presente a sua história, seus
acertos e erros e suas conquistas.
Tendo este acervo estruturado deve-se partir para
digitalização dos dados e guardá-los em sistemas
concebidos para, dentro da cultura empresarial,
disponibilizá-los para seus gestores, como apoio
fundamental às suas decisões.
Mas sempre é bom ter em conta que a “Inteligência
artificial ... pode ajudar nas respostas, mas está muito
longe de saber fazer as perguntas!”. As pessoas é que
são capazes de fazer as conexões, lidar com as
incertezas e desenvolver coisas novas. São elas que
elaboram possibilidades, cogitam o futuro e fazem as
escolhas, enfim tomam as decisões.

As máquinas continuam e continuarão realizando as tarefas de forma ótima e em alto volume, e para tanto
precisam ser programadas com critérios objetivos e claramente definidos. Elas são e serão cada vez mais uma
realidade em nossas vidas e, querendo ou não, precisaremos aprender e estar preparados para conviver com elas.
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