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“Indústria 4.0” é agenda de desenvolvimento industrial de diversos países, como: 
Alemanha, Estados Unidos, China, Japão e Coréia do Sul. 

Alemanha:   o desenvolvimento da Indústria 4.0 (termo cunhado em 2011 na feira de 
Hannover) é tratado como prioritário para o país ampliar sua competitividade. 

EUA: o termo manufatura avançada apareceu em 2012.

INTRODUÇÃO



4ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL:

Internet das Coisas (IoT).
Indústria 4.0.
Inteligência Artificial.
Manufatura aditiva.
Digitalização.
Big Data (SGP).
Manufatura contínua
Robotização
Biologia sintética

DEFINIÇÕES

Não é uma 
nova 

tecnologia!



Tecnologias disruptivas. Termo que descreve a inovação tecnológica, produto, ou serviço, com 
características "disruptivas", em vez de evolutivas - ou seja, que provocam uma ruptura com os 
padrões, modelos ou tecnologias já estabelecidos no mercado*. 

Disruptivo traz a ideia de algo "interrompe o curso normal”**, cria uma descontinuidade, 
sendo portanto transformador ou revolucionário. 

DEFINIÇÕES

* Christensen, Clayton M.; Bower, Joseph L. (1995). «Disruptive Technologies: Catching the Wave».

Harvard Business Review (HBR) é uma publicação da Harvard Business Publishing (HBP) que tem como

principal objetivo a reflexão inteligente sobre as melhores práticas na gestão de negócios. Consultado em 

10 de abril de 2018.

https://hbr.org/1995/01/disruptive-technologies-catching-the-wave


A NOVA VISÃO DA INDÚSTRIA

É a integração dos meios de produção; conexão entre os equipamentos, máquinas, objetos, 
sistemas, dados e pessoas, integrando-os em uma rede de informações e dados.

https://2.bp.blogspot.com/-xDLZXiiKbSg/V46JGKBLuKI/AAAAAAAAAOU/NRVbhNrsaGc7EkxIGgaJyOdLZjBKIQOZwCLcB/s1600/IOT-+Internet+of+Things+imagem.jpg


DEFINIÇÕES

Mudança Radical

➢ Desaparecem limites entre físico, digital e biológico.

➢ Tarefas manuais e repetitivas         substituição por sistemas/robôs.

➢ Fronteira tênue entre serviços e manufatura.

➢ Flexibilização constante e

➢ Perda de importância da forma de trabalho clássico!!



IMPACTOS

Profissões mais propensas à automação Profissões mais propensas à automação

Operadores de telemarketing          99% Assistentes sociais                           0,31%

Resp. por cálculos fiscais                   99% Coreógrafos                                      0,40%

Avaliadores de seguros                      98% Médicos e cirurgiões                     0,42%

Árbitros, juízes esportivos                 98% Psicólogos                                         0,43%

Secretários jurídicos                           98% Gerentes recursos  humanos         0,55%

Hostess de restaurantes                    97% Analistas de Sist. computador     0,65%               

Corretores de imóveis                        97% Antropólogos e arqueólogos         0,77%

Mão de obra agrícola                         97% Eng. Marinhos/arquitetos navais 1,00%

Secretários/assist.  Administrativos 96% Gerente de vendas                        1,30%

Entregadores e mensageiros             94% Diretores                                          1,50%

Fonte: A Quarta Revolução Industrial – Klaus Schwab



IMPACTOS

Empregos com maior probabilidade de 
substituição por computador - USA

Empregos com menor probabilidade 
de substituição por computador - USA

Apoio administrativo Gestão de negócios e finanças

Agricultura , pesca e silvicultura Computação, Engenharia e Ciências

Construção e extrativismo Educação

Produção Profissionais e técnicos serv. de saúde

Transporte e movimentação de 
materiais

Jurídico

Serviços Artes 

Vendas e afins Mídia

Alto: 47% dos empregos!!!   > 70% Baixo: 33% dos empregos  < 5%

Fonte: A Quarta Revolução Industrial – Klaus Schwab



IMPACTOS

Fonte: Desenvolvido por Jair Calixto

IMPACTOS

Tecnologia

Educação

Ética

Produtividade

Empregabilidade

Conforto 
Praticidade

Qualidade vida

Desemprego
Perda para 
automação
SILENCIOSA

Universidades
Ensino: mudança 

Tecnol. faciais
Dados pessoais

Competitividade
Sobrevivência



IMPACTOS

PARADIGMA

EMPREGABILIDADE
X 

COMPETITIVIDADE
X

CAPACITAÇÃO



IMPACTOS : ÉTICA

Fonte: ..............................................................................



IMPACTOS : PRODUTIVIDADE

Fonte: Brazil Digital Report -1st Edition April 2019Desenvolvido – McKinsey & Company



IMPACTOS : EMPREGABILIDADE

Fonte: Eduardo Albuquerque – ConquerLabs - 2019

First Layers
Skills



IMPACTOS : EMPREGABILIDADE

Tecnologia
impactará os 

empregos

Degradação dos 

empregos é uma 

realidade.

Alguns empregos 

não serão 

recuperados

Fatos Concretos



IMPACTOS : TECNOLOGIA Distanciamento 
em relação ao 

mercado externo 
aumenta

Abismo 
tecnológico pode  

se acentuar 

Maior dificuldade 
em competir 
globalmente

Menos 
tecnologia, 

produtos mais 
caros

Exportações de 
manufaturados 

menores



IMPACTOS : EDUCAÇÃO

DILEMA

Como atualizar o ensino constantemente e atrair a atenção e o 
interesse dos alunos?



IMPACTOS : EDUCAÇÃO

McKinsey&Company: Visão Brasil 2030:Contribuindo para 

a transformação do Brasil - SUMÁRIO EXECUTIVO  Ago/2018

PISA: Programme for International Student

Assessment



IMPACTOS : EDUCAÇÃO

McKinsey&Company: Visão Brasil 2030:Contribuindo para a transformação do Brasil - SUMÁRIO EXECUTIVO  Ago/2018



IMPACTOS : EDUCAÇÃO

factsmap.com/pisa-worlwide-ranking-average-score-of-math-science-reading/



IMPACTOS : EDUCAÇÃO

❖ Universidade pode ficar defasada; 
❖ O desenvolvimento é exponencial! 
❖ Regulamentos, normas, mudam constantemente;
❖ Ciência avança rapidamente, porém o ensino não!

❖ Então, o que pode ser verdade no início de um curso de 5 anos, pode estar 
totalmente defasado no final dele.

❖ Como prender a atenção de alunos digitais?

❖Modelo de ensino tem que ser alterado imediatamente.
❖ “Já temos deficiência no ensino; com as tecnologias o abismo vai se acentuar”



IMPACTOS : EDUCAÇÃO

ENSINO DEFICIENTE + DESINTERESSE DOS JOVENS

COMO FAZER O ALUNO SE INTERESSAR PELO APRENDIZADO?

Maior envolvimento do aluno >>>>>> aprofundar conhecimento.

O sistema de ensino é ultrapassado.

COMO ATUALIZAR O ENSINO E TORNÁ-LO ATRAENTE?

Modelo de ensino tem que propiciar interesse e envolvimento.
Jovem precisa ver a aplicação prática daquilo que aprende. Há um gap.



OUTRAS MANEIRAS

DE DESENVOLVER

NEGÓCIOS E INOVAR



OUTRAS MANEIRAS DE CRIAR EMPRESAS/EMPREGOS

Desenvolver a empregabilidade e o empreendedorismo

Premissas no Novo mundo:

• Resolver problemas.

• Inovação colaborativa

• Aprendizado acelerado: é a nova vantagem competitiva

• Organização via SQUADS (não mais por hierarquia)

• Silos = kriptonita.

SQUADS: Nome dado para um modelo organizacional que separa os funcionários 
em pequenos grupos multidisciplinares com objetivos específicos. Isso significa, por 
exemplo, que um profissional de marketing atua no mesmo grupo que um programador, 
um profissional da área de vendas e outro da parte financeira. Juntos, eles têm uma 
tarefa a cumprir, e autonomia o suficiente para tomar decisões.
Ref: https://br.digitalhouse.com/noticias/o-que-e-squads-como-funciona/

https://br.digitalhouse.com/noticias/o-que-e-squads-como-funciona/


NOVAS MANEIRAS DE CRIAR EMPRESAS/EMPREGOS

Silos organizacionais: departamentos, colaboradores e equipes dentro de uma 
empresa que acabam sempre trabalhando de forma isolada, não se comunicando ou 
cooperando para o sucesso do trabalho de outras equipes e da empresa em geral.

Temos que evoluir
De: organizações como máquinas
Para:  organização como organismos.

“Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não souberem ler e escrever. 
Mas todos que não  souberem aprender e desaprender, para então reaprender.” 
Alvin Toffler



NOVAS MANEIRAS DE CRIAR EMPRESAS/EMPREGOS

Nós temos que 

Aprender 

a 

Reaprender!



INOVAÇÃO NA MANEIRA DE CRIAR EMPRESAS
Incubadoras

Cubo    https://cubo.network/
Google Campus   https://www.campus.co/sao-paulo/pt
inovaBra: https://inovabra.com.br/
Eretz.Bio: https://eretz.bio/
Fleury Lab: https://saudebusiness.com/mercado/fleury-lab-inovacao-e-

startups/

Startups

Incubadoras
Aceleradoras

Associação Brasileira de Startups - ABS
O avanço é tão rápido, que não se pode deixar de olhar para novas empresas que 
surgem com foco em nichos, criando produtos e serviços inovadores.

https://cubo.network/
https://www.campus.co/sao-paulo/pt
https://inovabra.com.br/
https://eretz.bio/
https://saudebusiness.com/mercado/fleury-lab-inovacao-e-startups/


CONCLUSÕES

A SOCIEDADE PRECISA RESOLVER O PARADIGMA

❖ EMPREGABILIDADE X COMPETITIVIDADE X CAPACITAÇÃO.

O BRASIL NECESSITA APLICAR AS NOVAS TECNOLOGIAS PARA COMPETIR GLOBALMENTE, MAS

SIMULTANEAMENTE TEM QUE EQUACIONAR A QUESTÃO DA EDUCAÇÃO.

CAPACITAÇÃO INDIVIDUAL

❖ PROFISSIONAIS PRECISAM SE ATUALIZAR + RÁPIDO.

ENSINO TEM QUE MUDAR. 
❖UNIVERSIDADE NÃO PODE SER O QUE É ATUALMENTE.
❖ GAP NO ENSINO VAI SE ACENTUAR. 




