
MANUFATURA
AVANÇADA

COMO SER UM PROFISSIONAL MAIS COMPETITIVO

5 CARACTERÍSTICAS PARA CHEGAR À FRENTE

Manufatura Avançada tem chamado cada vez mais a atenção das indústrias do Brasil, o 
que significa a incorporação de inteligência artificial, robótica, nanotecnologia, impressão 
3D e internet das coisas em todos os processos produtivos.

Um novo formato de indústria exige um novo perfil profissional. Além das habilidades 
técnicas para operar toda a tecnologia implantada, são esperadas atitudes especiais para 
gerenciar os processos das fábricas inteligentes.

“O chão de fábrica vai mudar muito a partir dessa interação proporcionada 
pela tecnologia. Os profissionais precisam se adaptar.”
Osvaldo Maia, gerente de inovação e de tecnologia do Senai-SP durante o workshop Indústria 4.0

 HABILIDADE DIGITAL
A facilidade em manusear novas tecnologias como software de gestão, comunicação 
móvel, big data e internet das coisas é um requisito essencial para entrar no ritmo de 
uma rotina marcada pela conectividade automatizada de máquinas e equipamentos.

CAPACIDADE DE 
RELACIONAMENTO
Trabalhar em conjunto e simultaneamente com vários departamentos significa prever problemas e 
reduzir custos. Especialmente o convívio com a equipe técnica e de TI são fatores cruciais para o 
avanço de linhas de produção integrados à manufatura avançada.
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ADAPTAÇÃO À DEMANDA  
É preciso abrir mão da estabilidade e estar 

preparado para as constantes mudanças no dia a 
dia. A implementação e adequação de novas 

máquinas e equipamentos aos processos de cada 
empresa acarretará na necessidade de um 

profissional flexível, disposto a aprender e realizar 
diferentes tarefas.

COMPREENSÃO 
DO MERCADO

Como as peças serão produzidas sob 
demanda do cliente, haverá um 

crescimento da prática de customização de 
produtos. Soma-se a isso a chegada da 

geração Y ao mercado consumidor e sua 
busca por produtos carregados em 

detalhes e dinamismo. Observar esses 
detalhes auxiliará as equipes a elaborarem 

produtos personalizados.

INTELIGÊNCIA SUSTENTÁVEL
O novo profissional da indústria nacional tem de atuar para 

desenvolver sistemas autossustentáveis e que reduzam gastos de 
produção. Dessa forma, tem a missão de otimizar processos e 

implementar processos sustentáveis.

FIQUE POR DENTRO DO MERCADO
www.avozdaindustria.com.br

CONHEÇA A EXPOMAFE
www.expomafe.com.br

CONHEÇA A FEIMEC
www.feimec.com.br

EQUIPE DE CONTEÚDO INFORMA EXHIBITIONS BRASIL

Gerência de conteúdo: Lilian Burgardt
Produção de conteúdo: Thiago Bento e Eder Gonçalves
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