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ACELERADORES DE INOVAÇÃO- ROBOTICA 

 

A Robótica é uma disciplina tecnológica que engloba o design, construção, operação e aplicação de sistemas 

compostos por partes mecânicas motorizadas, controladas por circuitos elétricos e softwares. O objetivo é que o 

sistema desempenhe uma determinada tarefa de forma automática ou pré-programada. É fazer com que uma 

máquina opere de forma autónoma. Estes sistemas são chamados Robots. 

Os robots hoje em dia podem desempenhar tarefas altamente pesadas, precisas e complexas, em qualquer 

ambiente e até aprenderem e tomarem decisões. A evolução da robótica e da Inteligência Artificial já não tem 

volta, mas falaremos deste tipo de inteligência mais à frente. 



 

Por enquanto sabemos que a Robótica tem o potencial de perturbar e criar disrupção no ecossistema de negócio 

de todas as indústrias. De resto, a Robótica é apontada como uma das principais formas de uma empresa ser mais 

produtiva. 

Para tornar a robótica um acelerador de crescimento eficaz, as empresas devem monitorizar o desenvolvimento 

das tendências tecnológicas, estudar como a Robótica pode promover a produtividade da empresa e rever ou 

repensar a conectividade e a infraestrutura de telecomunicações exigida para os robots operarem.  

Os empresários devem também observar e acompanhar como o governo e os mercados moldarão a forma como 

as empresas desenvolvem robots, à medida que a legislação e a sociedade tentam preservar empregos e reforçar 

os padrões de privacidade e segurança no uso da robótica. 

 

As principais vantagens que a Robótica pode aportar às empresas são: 

− Precisão de resultados 

− Maior rapidez na produção 

− Melhor qualidade na finalização 

− Baixos custos de mão-de-obra 

− Produção ininterrupta 

− Não necessita de controlo 

− Enorme eficiência 

− Acesso a lugares inacessíveis ao ser humano 

− Eliminação dos tempos mortos 

− Flexibilidade nos processos de fabricação 

 

A principal desvantagem apontada à Robotização é o seu impacto direto no emprego. No entanto, por outro lado 

sabe-se que enquanto algumas tarefas atualmente realizadas por humanos serão realizadas por robots, surgirão 

novas ocupações que irão gerar novos postos de trabalho. Esta mudança irá provocar inevitavelmente a 

requalificação da força de trabalho. 
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