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Leia o texto abaixo. 

 

Coronavírus: a Indústria 4.0. ajuda a enfrentar os efeitos da Covid-19 

 

Fábricas e empresas de logística buscam garantir as operações, mas enfrentam 

indisponibilidade de mão-de-obra, atrasos no transporte e incertezas regulatórias. Com o número de 

pessoas diagnosticadas com o Coronavírus, que agora ultrapassa dezenas de milhares em todo o 

mundo, e com a maioria dos países adotando o fechamento de fronteiras e barrando a circulação de 

pessoas, o que isso significa para as cadeias de suprimentos globais? 

A pandemia do coronavírus está prejudicando a logística cuidadosamente calibrada do 

transporte global. A navegação interrompida criou um desequilíbrio nos contêineres usados para 

enviar mercadorias. Os contêineres de 40 pés continuam se acumulando em vários portos em todo o 

mundo. À medida que o congestionamento aumenta, os portos estão ficando sem espaço, 

especialmente para contêineres que requerem fontes elétricas. Ainda não sentimos totalmente o 

efeito do congestionamento de contêineres frigoríficos e da interrupção do transporte global, que 

provavelmente aumentará nas próximas semanas. 

Os bloqueios e quarentenas levaram a uma indisponibilidade severa de mão-de-obra nas 

regiões afetadas. Logísticas, como a coleta e transporte de caminhões, foram seriamente afetadas, 

levando as empresas a não conseguirem entregar os produtos acabados. A instabilidade das 

cadeias de suprimentos não é o único desafio. A mudança na demanda do consumidor é outro fator 

de risco em meio à epidemia de coronavírus. A queda das exportações da China atrapalha o 

comércio de produtos brasileiros destinados à Ásia. 

As indústrias e a economia em geral estão em um novo cenário, encontrando-se mais 

vulneráveis aos riscos da globalização e à ruptura da cadeia de suprimentos. Portanto, o uso 

correto de conjuntos de dados e ferramentas de previsão será crucial para as empresas. O impacto 

da imprevisibilidade da cadeia de suprimentos só pode ser mitigado por dados em tempo real, 

entregues às pessoas certas no momento certo. Esta é uma das principais vantagens da Indústria 

4.0, que permite decisões dinâmicas e proativas em tempo real em resposta às mudanças rápidas 

impostas pelas circunstâncias de crise. Atenuar a imprevisibilidade da cadeia de suprimentos, a 

conectividade e o acesso aos dados são mais importantes do que nunca, bem como a capacidade 

de ter visibilidade completa em todo o processo de fabricação. 

 

Fonte: Adaptado de https://www.doisamaisfarma.com.br/artigos-tecnicos/a-

industria-4-0-ajuda-a-enfrentar-os-efeitos-da-covid-19/  

https://www.doisamaisfarma.com.br/artigos-tecnicos/a-industria-4-0-ajuda-a-enfrentar-os-efeitos-da-covid-19/
https://www.doisamaisfarma.com.br/artigos-tecnicos/a-industria-4-0-ajuda-a-enfrentar-os-efeitos-da-covid-19/


Observe as imagens abaixo. 

 

Imagem 1 – Avião Boing 787 

 

 

 

Imagem 2 – Cadeia global de produção do Boing 787 

 

 

Essa imagem indica a localidade e/ou país de origem onde são fabricados os componentes de um 

avião Boing 787. Por exemplo, a fuselagem dianteira (“forward fuselage”) é fabricada em Nagoya, no 

Japão. As portas de entrada (“passanger entry doors”) são feitas na França. E assim por diante. 

Observa-se, igualmente, o envolvimento de ao menos 15 companhias dispersas pelo mundo, como 

a própria Boing, a GE, a Fuji, a Mitsubishi, a Rolls Royce, etc. 



1) Com base na leitura do texto e na observação da imagem, explique como funciona uma 

cadeia de suprimentos global (“global supply chains”, GSC, na sigla em inglês) ou cadeia 

global de valor. 

 

2) Considerada a atividade anterior, qual é a importância do conceito de rede geográfica para 

a compreensão do funcionamento das cadeais globais de suprimentos? De que maneira é 

possível pensar em fixos (“dutos”, “nós”, “pontos”) e fluxos que compõem esse tipo de 

cadeia? 

 

3) Analise o impacto da atual pandemia de coronavírus (Covid-19) no funcionamento de 

cadeias como essas. 

 

4) Com base no texto, explique de que modo as novas tecnologias da informação e da 

comunicação (TICs) podem ser pensadas como um atributo central do que é chamado, pelo 

autor, de Indústria 4.0. 

 

Questão do Enem (2019) 

 

A reestruturação global da indústria, condicionada pelas estratégias de gestão global da cadeia de 

valor dos grandes grupos transnacionais, promoveu um forte deslocamento do processo produtivo, 

até mesmo de plantas industriais inteiras, e redirecionou os fluxos de produção e de investimento. 

Entretanto, o aumento da participação dos países em desenvolvimento no produto global deu-se de 

forma bastante assimétrica quando se comparada ao dinamismo dos países do leste asiático com o 

dos demais países, sobretudo os latino-americanos, no período 1980-2000. 

 

SARTI, F.; HIRATUKA, C. Indústria mundial: mudanças e tendências 

recentes. Campinas: Unicamp, n. 186, dez. 2010. 

 

A dinâmica de transformação da geografia das indústrias descrita expõe a 

complementaridade entre dispersão espacial e 

 

a) autonomia tecnológica. 

b) crises de abastecimento. 

c) descentralização política. 

d) concentração econômica. 

e) compartilhamento de lucros. 

 

 

Bons estudos e, acima de tudo, SAÚDE!!! 


