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Resumo
Baseado no conceito transformacional da Quarta Revolução Industrial (SCHWAB, 2016), a
presente Dissertação aborda os desafios para implementação, bem como a capacitação
profissional no mercado brasileiro. Esta análise consolida-se a partir das nove dimensões
concebidas pela Indústria 4.0 (Cibersegurança, Integração de Sistemas, Robótica,
Virtualização, Simulações, Internet das Coisas, Manufatura Aditiva, Big Data e Computação
em Nuvem) em questões quantitativas e qualitativas para empresas do setor industrial e
serviços. Como metodologia utilizou-se a abordagem exploratória, descritivo-qualitativa, a
partir de múltiplos casos. O objetivo desta pesquisa é compreender o grau do impacto deste
novo conceito, influências e desafios para a capacitação profissional em outras empresas
que planejam a implantação da Indústri 4.0. O presente estudo justifica-se pela necessidade
de implementação deste conceito em empresas, de modo geral, visto a sua aplicabilidade
ter importância em todos os setores, inclusive o social. Procurou-se, com este estudo,
compreender o posicionamento estratégico das empresas, o processo de manufatura em
desenvolvimento e sua tecnologia e, por fim, a gestão de pessoas para a contratação,
treinamento, desenvolvimento e retenção deste novo perfil profissional avançado. Os
resultados obtidos demonstram um equilíbrio na implementação de tecnologias, bem como a
capacitação profissional, devendo, principalmente, pela falta de parâmetros, padrões e
legislação para que se inicie este processo com maior intensidade. Há, no entanto,
compreensão da necessidade dos segmentos abordados quanto ao avanço da inovação
tecnológica e desenvolvimento de suas respectivas equipes. Recomenda-se às empresas
colaboradoras, oportunidades de planejamento visando integrarem-se às novas tecnologias,
processos e capacitações demandados pelos conceitos da Indústria 4.0.
Palavras-chave: Gestão Estratégica; Gestão de Processos; Gestão de Pessoas; Inovação

Abstract

Based on the transformational concept of the Fourth Industrial Revolution (SCHWAB, 2016),
this dissertation addresses the challenges for implementation as well as professional training
in the Brazilian market. This analysis is consolidated from the nine dimensions conceived by
Industry 4.0 (Cybersecurity, Systems Integration, Robotics, Virtualization, Simulations,
Internet of Things, Additive Manufacturing, Big Data and Cloud Computing) on quantitative
and qualitative issues for companies in the sector industrial and services. As methodology,
the exploratory, descriptive-qualitative approach was used from multiple cases. The objective
of this research is to understand the degree of impact of this new concept, influences and
challenges for the professional qualification in other companies that plan the implementation
of Indústri 4.0. The present study is justified by the need to implement this concept in
companies, in general, since its applicability has importance in all sectors, including social.
The aim of this study was to understand the strategic positioning of companies, the
manufacturing process under development and its technology, and finally, the management
of people for the hiring, training, development and retention of this new advanced
professional profile. The results obtained demonstrate a balance in the implementation of
technologies, as well as the professional qualification, mainly due to the lack of parameters,
standards and legislation to initiate this process with greater intensity. There is, however, an
understanding of the need of the segments addressed in the advancement of technological
innovation and the development of their respective teams. Collaborating companies are
recommended planning opportunities to integrate with the new technologies, processes and
capabilities demanded by the concepts of Industry 4.0.
Key-Words: Strategic management; Processes management; People management;
Innovation
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1 INTRODUÇÃO
Uma nova renovação tecnológica mundial foi anunciada em 2011 na Alemanha,

nomeada como a 4ª Revolução Industrial, que, assim como as revoluções anteriores,

transformará o cotidiano das empresas (estratégia e estrutura) e no modo como os

profissionais lidam com as novas tecnologias.

Enquanto as grandes indústrias, principalmente das multinacionais, avançam para

implementar este novo conceito, a infraestrutura no Brasil ainda aguarda definição de

padrões e legislação. A preocupação é com o resultado deste cenário, que pode

determinar o nosso país como desenvolvedor e exportador de tecnologia (UNESCO,

2015) e profissionais ou continuar na passividade de servir ao planeta como mão de obra,

agora especializada neste interim.

Compreender o processo de Inovação Tecnológica, levando-se em conta o papel

da Estratégia, Processos e Gestão de Pessoas, é o centro desta Dissertação. Afinal, a

tecnologia avança continuamente, cabendo, portanto, aos profissionais em atividade

(gestão e operacional) o entendimento para “sobreviver” neste mercado desafiador.

De acordo com Narvaez, Pastor e Mateo (2017), a transição para este novo

modelo terá como aporte a Internet 5G (5ª Geração), também chamada Internet das

Coisas ou ainda Internet Industrial. Esta conexão interligará as demais dimensões da

Indústria 4.0 (Virtualização, Cibersegurança, Big Data, Robotização, Simulação,

Integração dos Sistemas, Manufatura aditiva e Computação em Nuvem), permitindo que

resultados exponenciais em segmentos diversos (ciência, industria, saúde, segurança,

etc) sejam possíveis em pouco espaço de tempo, se comparado aos resultados atuais.

Amparam ainda os autores, a necessidade em se analisar a capacitação dos

profissionais que irão interagir com esta nova tecnologia, baseada em sua competência:

Habilidades práticas, embora sejam fatores que definem o sucesso na
implantação de projetos, abrindo caminho para uma transição em direção ao
novo paradigma industrial, não são suficientes em si para enfrentar essa
mudança, mas também exigem a abertura de competências. (NARVAEZ,
PASTOR E MATEO, p. 402, 2017)

Observa-se que, mais do que a introdução de máquinas e processos tecnológicos,

também necessário será a competência técnica das pessoas que estarão em contato
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com esta tecnologia, sejam elas: monitoras, operadoras, manutentoras, implantadoras ou

programadoras.

Pela mudança exposta, entende-se que a adaptação humana neste novo conceito

será mais intelectual, cognitiva, de aprendizagem e raciocínio do que braçal, força ou

mobilidade.

Entretanto, tanto a Indústria 4.0 como a Agricultura 4.0 (utilização de implementos

agrícolas, tecnologias e softwares que visam proporcionar o aumento da produção,

melhoria da qualidade e redução de perdas, aumentando o faturamento), dependem de

uma Logística 4.0 para que os benefícios sejam alcançados. A implantação de uma

Logística 4.0 no Brasil é mais um dos importantes debates que o país deve iniciar, se

não quiser atravancar os itens anteriores.

A presente pesquisa, parte, portanto, do seguinte problema: Qual o grau de

desenvolvimento de empresas brasileiras em estratégia, processos e gestão de pessoas

para atuar no modelo proposto pela Indústria 4.0?

Para responder ao problema de pesquisa foram realizadas buscas nas literaturas

disponíveis, considerando poucas obras publicadas na língua portuguesa, haja vista que

esta mudança estrutural ainda é um processo de aprendizagem no Brasil e muitos

países não desenvolvidos tecnologicamente, (Ministério da Indústria, Comércio e

Serviços, 2018). Conforme citado, também será realizada Pesquisa Estruturada em

empresas regionais, visando gerar amostras para análise situacional.

1.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste trabalho foi analisar a proporcionalidade de preparo das

empresas (indústria, comércio e serviços) para atender às exigências do novo modelo

industrial, bem como a contramão que é o preparo/capacitação dos profissionais para tal

necessidade.

1.1.1 Objetivos Específicos

Para atender ao Objetivo Geral, buscar-se-á:
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a) identificar o grau de preparo do perfil profissional atual frente ao atendimento destes

requisitos para atuar no conceito da Indústria 4.0;

b) Analisar o planejamento estratégico empresarial para integrar-se ao ao novo modelo

tecnológico, baseado na Indústria 4.0;

c) Compreender como são empregados os processos produtivos atuais com vistas à

transição tecnológica e interação com os processos da Indústria 4.0.

1.2 Contribuição do Trabalho

Compreender como empresas e profissionais estão se preparando para atuarem

no cenário desta nova tecnologia. De posse destes dados, possibilitar a geração de

plano de ação para o desenvolvimento e implementação das tecnologias necessárias

para o conceito da Indústria 4.0, caso a empresa participante entenda como válida e

viável esta recomendação. Gerar dados que possibilitem a continuidade no

desenvolvimento de estruturas e profissionais, visando atender à premente demanda

deste novo padrão tecnológico. Identificar as barreiras e oportunidades de

desenvolvimento em ambos os lados - empresa e empregado, visando o conhecimento

de todos para harmonizar a oferta à demanda e vice-versa.

O foco deste trabalho é analisar, através do estudo de caso estruturado nas

empresas prospectadas, sem ampliar o horizonte do conceito para países com mais

recursos e nem exaurir o assunto que ainda se desenvolve e busca padrões para

unificação de parâmetros técnicos e legislativos.

1.3 Busca por Conhecimento Complementares

Visando compreender mais sobre as inúmeras possibilidades de atuação da

Indústria 4.0, o pesquisador da presente Dissertação, viajou até a cidade de Monteiro

Lobato, interior de São Paulo para conhecer a implementação do conceito de Smart City

(Cidade Inteligente). A cidade sediou em 2018 o primeiro fórum de Cidades Digitais do

Vale do Paraíba.
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A Prefeita Daniela de Cássia já participou de Fóruns Internacionais, buscando

alternativas reais para a cidade com característica rural, mas que integrará todos os

departamentos aos munícipes por meio da tecnologia, possibilitado pela instalação de

fibra ótica em toda a cidade e oferta de aplicativos para solicitação de serviços públicos.

O pesquisador participou ainda do 1º Congresso Brasileiro da Indústria 4.0

promovido pela FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), com

aprendizagem sobre processos modulares, interação via voz com sistemas de

inteligência artificial e sistemas automatizados de análises do Big Data.

Certamente o investimento neste conhecimento contribuiu para ampliar e

aperfeiçoar a presente pesquisa e a composição de suas recomendações posteriores.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Contextualização para Efetivação Tecnológica

O desenvolvimento de processos e estratégias no Brasil permanece moroso,

refletindo na baixa capacitação do profissional (BRYANT, 2017). Em discurso durante o

Fórum CEO Brasil, a Diretora para as Américas da Indeed, especializada em vagas

ocupacionais, declarou que "A falta de talentos é permanente no Brasil e é preciso

investir em educação e mudar a política de imigração para atender à demanda crescente

de empregos qualificados". A realidade investigada também demonstra similaridade à

fala de Bryant (2017), dependente de investimentos de controladoras multinacionais,

tecnologia externa e capacitação conforme surgimento das atividades tecnológicas

demandadas. Antecipa-se a preocupação de gerar profissionais suficientes para amparar

o rápido crescimento da população idosa (ONU, 2016), que não estará em atividade

profissional e precisará do amparo da minoria que estará ativa. Sendo o Brasil um país

dependente de tecnologias externas para produção de produtos que agregam grande

valor tecnológico (automóveis, aparelhos eletrônicos e telecomunicação), corre o risco de

permanecer como fornecedor de mão de obra barata, exigindo que a sua expertise na

produção de alimentos seja o objetivo principal na composição do PIB. Mas, este modelo,

frente ao crescimento da população mundial, sustentar-se-á por quanto tempo?

A diversidade de tecnologias oferecidas na atualidade e o acesso facilitado em

diversa regiões do planeta, 3,7 bilhões de pessoas ainda estão longe desta oportunidade

da vida contemporânea (ONU, 2016). A falta de infraestrutura, treinamento adequado e

integração dos sistemas de telecomunicações, levam alguns países à margem do

desenvolvimento, podendo comprometer inclusive o acordo mundial firmado para 2030,

definido pela UIT (União Internacional de Telecomunicações). A agenda 2030 é o

relatório de sustentabilidade da ONU (Organização das Nações Unidas) que se

compromete a não deixar para trás quaisquer regiões do planeta, primando por 5

aspectos essenciais (ONU, 2016): a) Oferta de conexão à Internet; b) TI como agente de

inovação e mudança; c) O ser humano em primeiro lugar; d) Intolerância à desigualdade

e e) Criação de parcerias inovadoras.
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2.2 A Quarta Revolução Tecnológica: Implicações Homem-Máquina

O advento da nomeada 4ª Revolução Industrial - um projeto estratégico de alta

tecnologia do Governo Alemão fortemente proclamado em 2011, transformará a

interação dos usuários com os equipamentos. Daí a chamada quarta onda de

transformações, devido às que antecederam e também causaram grande impacto

mundial (SCHWAB, 2016).

Estas são as fases revolucionárias supracitadas:

● 1ª Revolução em 1782 com a máquina à valor de James Watt;

● 2ª Revolução em 1913 com o uso da eletricidade e liga de aço;

● 3ª Revolução em 1969 com o uso de equipamentos computacionais para

processamento de dados em grandes corporações e;

● 4ª Revolução iniciada em 2011, resumida em 9 dimensões interligadas,

tornando-os autogerenciáveis e interagindo de maneira “inteligente” com o usuário.

De acordo com Oslo (1997), “as inovações organizacionais referem-se à

implementação de novos métodos organizacionais, tais como mudanças em práticas de

negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas da empresa.” A

referência a este processo não é novo e advém da economia quando conferido ao termo

“destruição criativa” para definir o então termo neologismo disrupção. Em 1995 foram

definidas as inovações advindas rapidamente por meio da tecnologia como “Inovação

Disruptiva”, ou Inovação Tecnológica.

O conhecimento da flexibilidade da tecnologia como agregador de valor e fator

exponencial de desenvolvimento de novos conceitos em produtos, serviços e sua

consequente gestão, proporcionou a harmonização de diversas descobertas, em

processo racional e contínuo, permitindo a mínima - e em alguns casos nenhuma,

intervenção humana durante todo o processo produtivo.

Alguns processos como a robotização advém da década de 60, dentro da 3ª

Revolução Industrial e que agora ganha uma atualização, com sensores, programações

de computador refinadas, novos conceitos de engenharia e integra-se na essência da

Indústria 4.0 como um diferencial competitivo importante.
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A figura 1, a seguir, demonstra as 9 dimensões da Indústria 4.0, cujo enfoque

remete-se a:

Figura 1: As 9 Dimensões da Indústria 4.0

Fonte: Endeavor (2017)

Explicando cada etapa, das nove dimensões:

1. Segurança da Informação: assegurar que todo o tráfego realizado neste

circuito de dados, seja criptografado e com acesso exclusivo aos seus interessados. A

padronização pelo sistema ISO é a Norma 27001;

2. Realidade aumentada: por meio de integração do mundo virtual com o real,

pode-se interagir, visualizar procedimentos, manutenções e antecipar-se a riscos, reduzir

custos, sem exposição total do ser humano e com maior rapidez. Para entendimento, o

game “Pokemon Go” ou o óculos de RollerCoast em shoppings, são exemplos de

realidade aumentada;

3. Big Data: armazenamento de um volume grande de dados gerados por

processos monitorados através de sensores ou resultados de coleta de informações, que
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precisam passar por processamento e geração de relatórios que possibilitem a tomada

de decisão por parte de gestores nas mais diversas áreas: estratégicas, produtivas,

monitoramento, etc.

4. Robôs autônomos: uso de maquinários gerenciados por softwares que

possibilitem a mínima intervenção humana durante o processo e tomem decisões pré-

definidas, baseadas nas rotinas produtivas (manufaturas, administrativas, fluxo de

veículos etc).

5. Simulações: ambiente virtuais que promovam testes de prova, evitando-se a

construção de protótipos, reduzindo custos e aumentando a velocidade de

desenvolvimento de projetos, tornando-os mais precisos e seguros.

6. Manufatura aditiva: utilização em escala crescente de máquinas que produzam

pelo método de acréscimo de material, chamados atualmente de impressoras 3D. Este

processo permite a mudança rápida de interfaces produtivas, customização, redução de

custos com ferramentais e menos falhas nos testes de protótipos.

7. Sistemas integrados: integração dos sistemas de gestão, monitoria e projeto,

permitindo que dados sejam obtidos em tempo real e os sistemas sejam atualizados de

forma síncrona, permitindo precisão, evitando redundância e possibilitando a geração de

dados para tomada de decisão com maior fluidez.

8. Computação em nuvem: utilização de servidores virtuais, interconectados,

servindo de armazenamento sem limite definido, processamento e interface para

sistemas, reduzindo-se o armazenamento físico local, facilitando as cópias de segurança

(backup) e permitindo acesso em tempo real de qualquer parte do planeta.

9. Internet das Coisas: a chamada 5ª Geração, ou 5G das redes mundiais. Este

novo conceito possibilitará baixa latência, ou seja, resposta imediata às ações do novo

padrão integrado, fazendo a conexão para captação e distribuição de dados e

informações, respectivamente.

As implicações do homem-máquina dependerão, portanto, do fluir do

planejamento estratégico e processos organizacionais, visando aprimorar a

implementação tecnológica, capacitar os seus usuários (em todos os aspectos -

instalação, operação, manutenção), bem como compreender novas necessidades para

estabelecimento de melhorias contínuas e refinamento tecnológico.
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2.3 Desafios e Benefícios esperados pela implementação tecnológica

Com a integração das nove etapas da Indústria 4.0 será possível obter inúmeros

benefícios - diretos e indiretos (SCHWAB, 2016): “mínimo retrabalho, economia de

energia elétrica, aumento da segurança, redução de custos de produção e

implementação, rapidez na obtenção de resultados, padronização, personalização,

integração da informação em tempo real.”

O objetivo é integrar sistematicamente todos os equipamentos ativos, tornando-os

autônomos e permitindo ao ser humano a integração em outras propostas de valor,

principalmente àquelas voltadas ao desenvolvimento comportamental, saúde e

pesquisas em diversas áreas da ciência. (SCHWAB, 2016).

Os sistemas de automação permitirão acesso por meio de uma Internet chamada

de 5G (quinta geração), que além de sua velocidade, latência e segurança por não se

desconectar facilmente, permitirá acesso em tempo real a tudo o que ocorre, além da

colocação em prática dos projetos pilotos como: carros autônomos, eletrodomésticos

inteligentes, sistema de segurança avançados, entre outros.

O resultado ou benefício desta tecnologia, foca numa distribuição de qualidade de

vida e melhoria significativa ao ser humano, independente da riqueza heterogênea de

sua nação, haja vista a necessidade de reduzir custos também com o investimento em

curas pela prevenção, detenções por tratamentos alternativos e aumento das ofertas de

trabalho, a priori a baixo custo, mas que promovam dignidade pessoal e profissional

(DIAMANDIS, 2012).

Apesar da dominância econômica de alguns países, outros com PIBs menores

também possuem uma contra-partida em oferta: mão de obra, recursos naturais,

fronteiras e bases para intermediação, transporte e exportação, tecnologias,

compartilhamento de energia captada por meios renováveis, centros de distribuição

continentais, entre outros.
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Tabela 1: A previsão do crescimento econômico 2019-2020

Fonte: FMI (2019)

Apesar da dominância por parte das grandes potências, países fornecedores de

mão de obra e matéria-prima, como o Brasil, tornam-se importantes parceiros para o

equilíbrio e alcance de uma sustentabilidade real e não apenas filosófica. No entanto, o

Brasil ainda não está totalmente preparado para integrar este grupo, que já desponta - a

passos largos, em relação aos outros países. (BRYANT, 2017)

O antagonismo idealistas, ou seja, riqueza x sobrevivência, poderá resultar em

feliz congruência se a interação predominar como fator de conhecimento, evolucionário e

de contínuo aprendizado.

Baseado nesta dicotomia, o aporte para redução da pobreza figura como

prioridade das grandes potências, preconizando a necessidade de se desenvolver um

planeta sustentável (por recursos e saúde populacional).

Assim, a Organização das Nações Unidas (ONU), propôs em 2015 o

estabelecimento de 17 (dezessete) metas a serem alcançadas com o esforço dos

países pactuados até o ano de 2030. Por interesse puramente econômico, alguns países

investem menos para se atingir estas metas, mas o controverso será o benefício

alcançado que poderá chegar até mesmo àqueles que não fazem parte deste pacto.
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Figura 2: As metas globais para o Desenvolvimento Sustentável

Fonte: Organização das Nações Unidas (2015)

Por mais desafiante que possa sugerir, a integração das 17 etapas propostas pela

ONU podem ser incorporadas a sistemas de tecnologia e/ou inteligência artificial para

aumentar a precisão, acelerar o processo e monitorar o cumprimento das metas

propostas.

Conforme exposto, a economia financeira alcançada com o atingimento destas

metas será significativa e, mais importante ainda, será reaplicado no próprio sistema

gerando velocidade para o alcance das metas (BANCO MUNDIAL, 2011).

Da relação das necessidades humanas frente às premissas da premente

industrialização, surge uma plausível expectativa de aplicabilidade e alcance destes

objetivos. De acordo com o Banco Mundial (2011), a expectativa é de reintegrar 46% do

PIB (Produto Interno Bruto) mundial, em benefícios para a sociedade, tais como

transporte e saúde, um valor considerável de US$ 32,3 trilhões.

Além da economia, espera-se ainda a redução de desperdícios, aumento da

segurança e maior precisão em estatísticas de diversos setores: industriais, comerciais e

de saúde.
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Os detalhes a serem observados na figura produzida pelo Banco Mundial,

exibem significativa perspectiva positiva de retorno do PIB mundial para reaplicação no

sistema de transportes, saúde, manufatura e indústria.

Segundo Diamandis (2012), os benefícios com a economia proporcionada pela

tecnologia poderá trazer mudanças importantes para a humanidade, tais como:

erradicação da pobreza, dessalinização da água, desenvolvimento da agricultura e

formas de cultivo, entre outros que serão vistos ainda neste capítulo.

O equilíbrio econômico e a descoberta da medicina graças à tecnologia advinda,

poderá prolongar a expectativa de vida do ser humano e tornando acessível à tecnologia

comunidades que ainda não possuem os benefícios da informação, educação e cultura

que pode ser oferecido por estes meios tecnológicos. (DIAMANDIS, 2012).

A figura a seguir demonstra o total produzido pelas indústrias mundiais (PIB), um

volume de US$ 70 trilhões de dólares e que, conforme justificado acima, podem retornar

US$ 32,3 trilhões de dólares (46% do total) em forma de reaplicações em processos.

Figura 3: O potencial de compartilhamento do PIB Mundial para a economia

Fonte: FMI (2019)
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Obviamente, a contrapartida deverá ser recíproca: a capacitação específica de

mão de obra para este novo padrão de vida (redução do esforço humano e uso maior da

capacidade intelectual), exigindo mais estudo e naturalmente excluindo àqueles que

desta política não aceitar integrar-se. Não discute-se se é justo, humano ou capitalista,

mas o avanço tecnológico e suas consequências são inquestionáveis, porém, o

crescimento relacional humano deverá crescer tão quanto essa proporção, pois a

interação (ação entre dois elementos) tornar-se-á fator primordial para que máquinas

“conversem” com máquinas e permitam aos seres humanos dedicarem-se a causas

maiores.

A mudança do paradigma da evolução levará a um desenvolvimento civilizatório,

cultural e de conhecimento sem precedentes, desde que haja o entendimento dos

objetivos por parte da sociedade sem instrução educacional, ou seja, entender que este

caminho tornar-se-á a melhor opção de sobrevivência frente aos delitos, crimes (virtuais

ou reais) ou mal relacionamento interpessoal. Positivamente, entende-se ser uma

excepcional oportunidade, quando os ganhos suplantarão quaisquer outras justificativas

de involuntariedade.

Os benefícios decorrentes da implementação da tecnologia supra citada, fluirá

para a redução da desigualdade em amplos aspectos (acesso à cultura, lazer, saúde,

educação etc) tem como raiz principal um indicador não-humano, típico da globalização

capitalista, quantificável em riqueza financeira. (DIAMANDIS, 2012).

Segundo Diamandis (2012), a redução de custos e a eficácia da tecnologia

resultará, necessariamente uma melhor distribuição de renda e oferta de serviços

básicos e/ou essenciais à vida humana, alterando significativamente o modelo abaixo,

apresentado pelo Banco Mundial:
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Figura 4: Distribuição populacional mundial em extrema pobreza

Fonte: Banco Mundial (2011)

O próprio Banco Mundial (2011), na figura acima, demonstra a queda substancial

nos indicadores de extrema pobreza, àquela cuja pessoa sobrevive com menos de US$

1,25 (um dólar e vinte e cinco centavos) por dia. Este resultado demonstra que o avanço

tecnológico na biomedicina, alimentos, acesso à educação e infraestrutura básica

governamental para estabelecimento de populações, têm surtido efeito positivo, apesar

de se esperar uma velocidade de tempo maior, com a chegada a Indústria 4.0,

minimizando os impactos da pobreza e integrando essas regiões ao desenvolvimento

social e tecnológico.

2.4 Implementação Tecnológica Conectada com a Capacidade Profissional

O presente estudo, em análise ao desenvolvimento da estratégia, processos e

capacitação pessoal frente à tecnologia demandada pela Indústria 4.0 tem direta ligação

com os tópicos acima. As indústrias desenvolvem produtos, oferecem serviços e utilizam
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a mão de obra humana como principal ativo de sua atuação, assim, o usuário final (quer

esteja em atividade de trabalho ou não) obterá resultados positivos para a sua qualidade

de vida, segurança, saúde e outros aspectos correlatos pessoais e profissionais.

O reflexo da implementação tecnológica poderá levar a avanços únicos na esfera

social, desde que atentados aos tópicos de desenvolvimento profissional, cultural e

compreensão do funcionamento do novo sistema de integração homem-máquina.

Novas profissões surgirão, outras precisarão ser adaptadas e outras poderão ser

minimizadas ou até mesmo reduzidas devido ao seu grande esforço, custo operacional

ou obsolescência tecnológica.

Assim como as demais revoluções industriais permitiu ao ser humano a

exploração de recursos primordiais como: energia elétrica, internet e automação, tende a

Quarta Revolução Industrial a gerar benefícios ainda fora da capacidade cognitiva de ser

concebida, mas que exigirá certo sacrifício e atendimento aos desafios para o foco

intelectual, menos esforço físico e compartilhamento de saberes.

Diante do exposto, como parte integrante do processo de interação, a sociedade

necessita de compreensão e aceitação para se “conectar” ao novo modelo planetário,

daí a sua participação também no pensamento convergente para fazer as escolhas

corretas. A presente Dissertação investigou, de posse de dados amostrais em Estudos

de Caso, qual o grau de congruência entre a estrutura empresarial (estratégia e

processos) e o conhecimento/desenvolvimento de sua equipe no novo modelo.

Essa compreensão encontrará sinergia na busca por resultados comuns entre as

partes: a) a empresa, que buscará competitividade e sobrevivência no mercado mediante

a adequação às novas tecnologias; b) a capacitação profissional para atendimento a esta

demanda de interação com a nova tecnologia.

De acordo com estudo apresentado pelo MIT (2017), três proeminentes ramos

profissionais se destacarão futuramente: Trainers, Explainers e os Sustainers.

Os Trainers estão na categoria inicial deste grupo, pois são responsáveis pelo

“treinamento” de máquinas em Inteligência Artificial e o intercâmbio em outra

extremidade desta Inteligência Artificial aos humanos, permitindo que ambos se

relacionem harmonicamente. (MIT, 2017)
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Os Explainers farão o papel do analista forense, ou seja, ao ser iniciado um

processo de entendimento do problema, caberá a este profissional a explicação do

ocorrido e como evitar a sua recorrência. Processo similar já é utilizado na indústria

aeronáutica, disseminando rapidamente os novos procedimentos a todos os envolvidos

com a causa aeronáutica. (MIT, 2017)

Por fim, propositalmente, os Sustainers serão os controladores de todo o processo

de funcionamento e interação. Ao menor sinal de incompatibilidade, incongruência ou

fator novo desconhecido, este profissional buscará pormenorizar o problema detectado e

reencaminhá-lo ao setor de planejamento. Ele será responsável também pela boa

interlocução entre os Trainers e Explainers. (MIT), 2017)

Os benefícios decorrentes destes esforços (empresa e profissionais) resultará em

ganhos exponenciais para diversos setores - direta e indiretamente ligada à manufatura,

comércio e/ou serviços.

O impacto da implementação destes processos, com a saída da mão de obra e

entrada em cena do “cérebro de obra”, resultará numa maior qualidade de vida, portanto,

maior envelhecimento populacional.

A interação entre os usuários (população mundial) e a aplicação dos conceitos da

4ª Revolução Industrial começam a convergir num momento único da humanidade, pois

segundo dados da OMS (2015), a população no ano de 2060 será quase o inverso

proporcional à idade contemporânea, ou seja, a quantidade de jovens ativos em 2017

será a quantidade de idosos daqui a 43 anos.

Figura 5: Pirâmides Etárias Absolutas - envelhecimento populacional mundial

Fonte: Organização Mundial da Saúde (2015)
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Conforme já justificado, a necessidade de desenvolver profissionais

especializados para atender à nova demanda tecnológica é profunda e impactante. O

problema maior torna-se o hiato entre o despertar para este novo cenário e a chegada à

formação profissional. Segundo dados do próprio MIT (2017), somente nos Estados

Unidos haverá falta de 20.000 profissionais especializados em programação de

computador. Há a especulação, cuja informação apenas nota de publicação jornalística,

de que os profissionais necessários serão buscados em outros países a tentadoras

remunerações e benefícios.

Mas afinal, qual a relação entre o envelhecimento populacional, as novas

profissões e esta Dissertação? A relação está na formação destes profissionais que hoje

estão na fase de transição do conceito 3.0 para o 4.0, e quando idosos, precisarão

conviver com a nova realidade, interagir com um mundo novo tecnológico e aprender

com as novas gerações, conceitos diferentes de seu tempo de trabalho. (NARVAEZ,

PASTOR e MATEO, 2017).

Mas a premissa de se compreender como usufruir dos benefícios advindos desta

mudança na estrutura industrial é essencial para compreender qual o papel de cada

indivíduo no novo processo mundial, ser especialista em algumas das atividades citadas

anteriormente, perfazendo a afirmativa de Henry Ford tornar-se mais uma vez o

estandarte do sucesso que é “o verdadeiro progresso é colocar a tecnologia ao alcance

de todos”.

Manter-se ocupado, desenvolvendo-se, capacitando-se continuamente é um

requisito primordial para a sobrevivência pessoal e profissional no mundo vindouro. Esta

afirmação baseia-se nos dados apresentados pela OMS (Organização Mundial da Saúde)

pelas pessoas mais idosas (e num estudo mais recente abrangendo até as mais jovens)

que não enxergam perspectivas de progresso pessoal, vindo a sucumbir pela retirada da

própria vida, em outras palavras: suicídio.
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Figura 6: O rateamento do número de suicídios em escala mundial

Fonte: Organização Mundial da Saúde (2012)

Na figura acima observa-se que os países mais desenvolvidos (mais

industrializados) também ofertam grande risco à sua população que entende não ter

mais contribuição a realizar. Isso, soma-se às diversas crenças: de sua impossibilidade

de contribuição pessoal ao mundo, à descrença de um ser superior (irreligiosidade),

descrédito no governo, família, etc. A falta destas crenças (perspectivas diversas) oferta

à desocupação mental e este é o risco que pode aumentar se não trabalhado o

pensamento racional e emocional, o psicológico. Crer, compreender e agir tornar-se-á

essencial para sobreviver e viver num mundo conectado e cada vez menos dependente

de nossos braços e mais dependentes de nosso cérebro. (OMS, 2012)

2.5 Competitividade Tecnológica Empresarial: o outro lado da moeda

As empresas por outro lado, trabalham atualmente com o paradigma da Gestão

da Informação, conforme descrito por Saldanha (2018), Gestor de Inovação e Mentor da

Spin Aceleradora, em matéria publicada no site Administradores.com:

Se, de um lado, a evolução e o barateamento dos sensores, somados ao IoT,
abre um leque amplo de possibilidades de captura, de outro lado temos a
evolução vertiginosa da Inteligência Artificial (AI) nos últimos anos para viabilizar
a análise e a predição (um oráculo para o futuro). Importante notar que, antes de
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AI, conseguíamos apenas olhar no retrovisor, em uma abordagem que,
normalmente, unia Big Data e Business Intelligence. (SALDANHA, 2018)

Este será o principal “produto” advindo da Indústria 4.0 para a Gestão: a

informação trabalhada e analisada pela gigantesca coleta de dados armazenados e

processados pela Inteligência Artificial nas empresas.

Busca-se, portanto, a redução significativa da mão de obra, ou seu esforço

humano para obtenção de resultado, restando à operacionalização baseado em

raciocínio de programadores, operadores e controladores, conforme já descrito

anteriormente.

Com o desenrolar tecnológico, Diamandis (2012, p. 20), afirma que:

Dentro de uma geração, seremos capazes de fornecer bens e serviços, antes
reservados para uma minoria rica, a toda e qualquer pessoa que precisar deles.
Ou que os desejar. A abundância para todos está na verdade ao nosso alcance.

Esta afirmação de Diamandis (2012) é baseada nos seus estudos pela retorno

que a tecnologia proporcionará com a retenção de erros, retrabalho, tempo, economia de

insumos e matéria-prima, bem como energia elétrica. Neste último item, há o foco no

desenvolvimento de geração de energia limpa e o investimento na geração independente

(por residência) por intermédio de painel solares, o que tem aumentado o grau de

pesquisas para aperfeiçoamento do sistema, enquanto no fluxo contrário o valor por

célula fotovoltáica cai consideravelmente.

No gráfico abaixo, percebe-se claramente a redução do valor produzido por Watt

frente ao número de novas demandas que surgem para gerar a sua própria eletricidade:

Gráfico 1: Diminuição constante e projetada do custo por watt (US$/W) dos painéis fotovoltaicos

Fonte: SunPower Corporation (2010)
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A expectativa é, portanto, numa escala de até 4 décadas (ano de 2040), este valor

estar abaixo de US$ 1,00 (um dólar) por quilowatt. Mesmo não citado na obra

pesquisada, estima-se que dado o baixo consumo e a alta produção elétrica em

residências construídas sob rígido padrão sustentável, que poderá haver crédito em

virtude da inserção de geração excedente na rede.

Conforme já reafirmado por diversas vezes, a reestruturação empresarial não

partirá do zero, mas também visa adaptar os recursos, máquinas e tecnologias já

existentes para que atendam à nova proposta, gerando informação e permitindo que a

sua competitividade no mercado aumente na mesma proporção que seus concorrentes,

não tornando-se obstáculo comercial no pequeno ou médio prazo.

Sensores inteligentes, os chamados Smartbridges estão em produção de larga

escala, para as mais diversificadas aplicações: desde a indústria aeronáutica (sensores

de fumaça nos banheiros e compartimento de carga), superaquecimento dos cabos

elétricos (ainda compostos em sua maioria por cobre), bem como os pitots (responsáveis

pela medição da temperatura e pressão atmosférica externa) até a indústria de alimentos,

podendo identificar traços de trigo e seus derivados em produção mista, podendo

comprometer o produto final e a saúde de portadores da doença celíaca, ou

sensibilidade ao glúten.

Para tanto, neste trabalho serão observados os processos, estratégias e

capacitação profissional em empresas de 3 segmentos: a) indústria de autopeças; b)

indústria fabricante de vidros e; c) rede de empresas de serviços de combustível e

restaurantes.

Apesar do estudo analisar 2 empresas, a diversidade a ser observada abrange o

espectro descrito e atinge uma considerável margem de outras empresas, trabalhadores

e processos que compõem a diversidade fabril brasileira.
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA

Para responder à pergunta-problema, utilizou-se uma abordagem de pesquisa do

tipo exploratória e descritiva de natureza qualitativa. Conforme Marconi e Lakatos (2003),

estudos exploratórios tem a finalidade de proporcionar ao pesquisador melhor

compreensão de fenômenos quando os efeitos dos mesmos são poucos conhecidos,

bem como contribuir para estudos futuros. Embora o presente estudo seja de natureza

qualitativa, Marconi e Lakatos (2003) explicam que estudos exploratórios também

conceituam as inter-relações entre as propriedades do fenômeno, fato ou ambiente

observado e proceder coleta de dados por meio de entrevistas, mas geralmente sem o

emprego de técnicas probabilísticas de amostragem. Quanto à abordagem descritiva, Gil

(2008) aponta que esse tipo de pesquisa tem o objetivo de analisar as características de

determinado grupo e descobrir a existência de associações entre variáveis, servindo

para compreender, a partir dos objetivos, o problema de pesquisa.

Conforme Marconi e Lakatos (2003), a combinação de estudos exploratório-

descritivos permite descrever o fenômeno e utilizado para estudos de casos. Gil (2008)

explica que o estudo de caso, pode ser utilizado tanto em pesquisas exploratórias quanto

descritivas. Além do exposto, o presente estudo também se caracteriza pelo tipo de

abordagem qualitativa sendo adequada para investigações baseadas em estudo de caso,

buscando interpretações dentro do contexto de realidade. Nesse sentido, os aspectos

qualitativos em estudos de casos visam explorar, descrever e explicar situações que não

são claramente definidas, bem como os limites que não são facilmente definidos ou

quanto as variáveis de causa são complexas (GIL, 2008).

Ressalta-se que o método qualitativo, a partir do estudo de caso, é considerado

adequado em situações em que pouco se sabe sobre um fenômeno ou onde as

perspectivas atuais são confusas e/ou contraditórias. Sobretudo, o estudo de caso se

refere a uma estratégia de pesquisa em que o foco está na compreensão de um

determinado fenômeno, em que é de fundamental importância considerar o contexto em

que o mesmo é estudado.

No estudo, o embasamento teórico é sustentado pela pesquisa bibliográfica.

Para Gil (2008), a pesquisa bibliográfica, constituída principalmente por fontes
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secundárias baseadas em livros e artigos científicos, e foram indispensáveis para a

formulação do problema de pesquisa, delineamento dos objetivos e o desenvolvimento

dos temas do presente estudo.

Então, quanto aos fins, a pesquisa se caracteriza como exploratória e descritiva.

Quantos aos meios para se atingir aos objetivos pretendidos, o estudo adota as

estratégias das pesquisas bibliográficas sobre o tema e de estudos de casos múltiplos.

Nesse sentido, a presente dissertação visa alcançar os seguintes benefícios:

◆ Comprovar, cientificamente, o nível de conhecimento, implementação e

desenvolvimento de empresas e equipes quanto ao conceito da Quarta

Revolução Industrial, analisando-se as 9 (nove) dimensões aplicadas: Big

Data, Virtualização, Integração de Sistema, Internet das Coisas,

Cibersegurança, Manufatura Aditiva, Robotização Inteligente, Simulação e

Computação em Nuvem.

◆ Permitir às empresas analisadas e que colaboraram com a Pesquisa, o

fornecimento dos resultados obtidos, afim de situarem no contexto

estratégico de desenvolvimento e adequação à nova tecnologia conceitual da

Indústria 4.0.

◆ Prover de conhecimento o aluno-pesquisador, aprimorando a sua visão

estruturada da Quarta Revolução Industrial, permitindo o uso destas

informações para auxiliar outras empresas, mediante seu trabalho de

consultoria organizacional.

3.1 Amostra e Coleta de Dados

Para atender aos objetivos, este estudo utilizou dados primários obtidos por meio

de entrevistas junto às empresas Iochpe Maxion (empresa de grande porte do setor de

autopeças) e a Rede JK (uma das maiores redes de postos de combustível, serviços e

fast food do Estado do Rio de Janeiro).

A definição da empresa para a realização da pesquisa foi:
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● porte: uma grande empresa multinacional e sua proximidade física para realização

da pesquisa, neste caso a Iochpe Maxion, situada em Cruzeiro/SP e sua área de

atuação: autopeças;

● serviços: uma das maiores redes de prestação de serviços (postos de combustíveis,

restaurantes e fast food), localizada no Estado do Rio de Janeiro e que já fora objeto

de Consultoria por parte deste aluno-pesquisador.

Foram contatadas e identificadas as empresas para preenchimento do

questionário. O modelo de formulário de questionário aplicado encontra-se no Apêndice

A da presente pesquisa, cuja discussão, análise e proposta de intervenção e/ou

recomendação serão devidamente apresentados no próximo capítulo.

Para responder aos questionários (Apêndice I), foram contatadas as empresas:

Iochpe Maxion S.A., multinacional brasileira, com sede na cidade de Cruzeiro/SP,

com total de aproximadamente 30.000 colaboradores em todas as unidades do setor de

autopeças;

Rede JK: grupo empresarial que contempla: postos de serviços de combustíveis,

multinacionais em restaurantes Fast Food, padaria e restaurantes tradicionais. Possui

aproximadamente 350 funcionários, distribuídos nas unidades da cidade de Resende,

Volta Redonda e Seropédica, Estado do Rio de Janeiro. O questionário foi enviado a

cada segmento nestas respetivas cidades, totalizando 4 formulários investigados.

O questionário foi desenvolvido de maneira a investigar o universo das empresas,

levando-se em conta a análise sistêmica por meio das dimensões definidas: estratégia,

processo e gestão de pessoas.

A coleta dos dados foi realizada por meio de formulário estruturado com 27

questões e respondido por profissional ocupando cargo em nível de diretoria nas

empresas, e assim organizadas:

● Gestão Estratégica: análise das dimensões aplicadas do conceito Indústria 4.0;

● Gestão de Processos: análise das dimensões aplicadas do conceito Indústria 4.0;

● Gestão de Pessoas: análise das dimensões aplicadas do conceito Indústria 4.0.

Os formulários foram encaminhados para os responsáveis, com devida

introdução sobre o conceito da Indústria 4.0, precedida de contato prévio para elucidar a

necessidade da pesquisa e a disponibilidade para tal. Em seguida foram encaminhados
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os documentos autorizativos (Termo de Consentimento e Sigilo) para coleta dos dados

supra citados, cujo modelo encontra-se no Apêndice II, desta Dissertação.

Em razão do instrumento de coleta de dados adotar questões cujas respostas

seguem escalas para as quais se atribuem intensidade, a pesquisa também se

caracteriza como quantitativa em atribuição às respostas abertas das empresas

participantes.

3.2 Caracterização das Dimensões da Pesquisa

Para confrontar a pesquisa teórica supra descrita à realidade premente regional,

elaborou-se questionários de identificação da aplicabilidade das 9 dimensões da

Indústria 4.0 (Virtualização, Cibersegurança, Internet das Coisas, Integração de Sistemas,

Realidade aumentada, Big Data, Manufatura aditiva, Computação em Nuvem e

Robotização), (SCHWAB, 2016). Assim, buscou-se análise de cada dimensão da

Indústria 4.0, num total de 9 dimensões. Para cada dimensão, foi investigado o Grau de

Dimensão como prática, dividido em 3 grupos distintos: Gestão Estratégica, Gestão de

Processos e Gestão de Pessoas. Cada uma das dimensões foi composta por questões

de multipla escolha – numa Escala Likert, representadas por alternativas em percentuais

(0%, 25%, 50%, 75% e 100%) no questionário. Os componentes de cada dimensão

estaão representados nos Quadros a seguir:

Quadro 1: Dimensão Gestão Estratégica

Dimensões Grau de utilização
como prática

Definição Operacional Referências

Q-1.1 Big Data Grau em que o Big
Data, previsto no
Planejamento,
Estratégico está
implementado nas
diversas áreas da
organização,

O “Big Data” é o termo que
frequentemente usado para
descrever as transmissões de
dados complexos, massivo e
em tempo real exigindo
técnicas sofisticadas de
gerenciamento, análise e
processamento para extrair
insights.

Gupta (2016).

Q-1.2 Internet das
Coisas – IoT

Grau em que a
Internet das Coisas é
previsto no
Planejamento
Estratégico e está

Uma rede de sensores e
dispositivos que contém
tecnologia incorporada para
comunicar e reconhecer ou
interagir com seus ambientes

Schwab 2016)
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amplamente
implementada nos
diversos
departamentos da
empresa

internos ou ambiente externo,
possibilitando a centralização e
a automação do controle e da
produção.

Q-1.3 Integração de
Sistemas

Grau em que os
sistemas de
Tecnologia da
Informação e
Comunicaçao (ERP,
OEE, TPM, CRM)
estão totalmente
integrados em toda a
empresa e com
fornecedores e
clientes.

Sistemas de TI que integram
uma cadeia de valor
automatizada, por meio da
digitalização de dados.

Schwab (2016)

Q-1.4 Cibersegurança Grau em que os
dados e os meios de
comunicação na
empresa são
totalmente confiáveis
e seguros.

A proteção de sistemas de
computador contra roubo ou
danos ao hardware, software
ou informações contidos neles,
bem como a interrupção ou
desorientação dos serviços que
eles fornecem, tornando-os
seguros e confiáveis.

Schwab (2016)

Q-1.5 Computação nas
Nuvens (Cloud)

Grau em que a
empresa utiliza
amplamente de
serviços de
armazenamento e
acesso de dados
baseado na internet
de todas as áreas da
empresa.

Tecnologia baseada na internet
que oferece serviços de
armazenamento e
compartilhamento de dados
acessado por usuários por meio
de diversos dispositivos
conectados à internet.

Schwab (2016)
(Thames, 2016)

Q-1.6 Ferramentas de
Simulação e/ou
Virtualização

Grau em que a
empresa utiliza de
modo expressivo
tecnologias ou
ferramentas para
testar, modificar
desenvolver e
melhorar processos e
produtos aumentando
a experiência do
usuário.

Tecnologias ou ferramentas
que permitem
otimizar processos e aprimorar
produtos com diminuição dos
custos e tempo de criação.

Schwab (2016),

Q-1.7 Robotização Grau em que a
empresa faz uso
intensivo de robôs e
máquinas
automatizadas
capazes de interagir
com outras máquinas
e com os humanos.

Ramo da inteligência artificial e
da ciência da computação e
engenharia que visam a criação
de robôs e máquinas capazes
de realizar uma série complexa
de ações automaticamente e
incluem dispositivos que podem
se mover e reagir à entrada
sensorial.

Schwab (2016),

Q-1.8 Manufatura aditiva Grau em que a
empresa utiliza
intensamente

Realização da produção de
peças, por meio de impressoras
3D, que moldam o produto por

Schwab (2016),
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softwares e hardware
(Ex: impressora 3D),
na fabricação de
peças e produtos por
meio de adição de
matéria-prima, sem o
uso de moldes físicos.

meio de adição de matéria-
prima, sem o uso de moldes
físicos.

Q-1.9 Realidade
Aumentada (RA)

Grau em que a
empresa faz uso
intenso de realidade
aumentada nos
processos de
fabricação.

RA combina objetos reais e
virtuais em um ambiente real
por meio da tecnologia e da
multimídia, ambos coexistem
para visualização,
possibilitando a interação do
usuário com objetos virtuais e
visualização de informação.

Schwab (2016);

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 2 - Dimensão Gestão de Processos

Q-2.1 Big Data Quantidade de dados tratados e
informações integradas
melhoraram expressivamente
nossos processos.

Baseado na grande quantidade de
informações geradas diariamente e cujo
conteúdo é analisado.

Q-2.2 Internet das
coisas

Nível de conectividade entre os
ativos (equipamentos) que
podem gerar informações

Baseado na infraestrutura de interligação,
por meio do processo IPV6.

Q-2.3 integrar os
sistemas

Temos plenamente
redesenhamos e integramos os
sistemas em todos os nossos
processos.

Redesenho de processos por meio da
integração de sistemas baseados
tecnologias de informação software e
hardware.

Q-2.4 Cibersegurança Aumentamos totalmente a
segurança interna da nossas
informações em todos os
processos.

A Cibersegurança considera o segurança,
os processos demandados pela empresa,
inclusive os que conotam segredo industrial.

Q-2.5 Computação nas
nuvens

Das informações ou
processamento de dados
utilizados em sua empresa, qual
o percentual de utilização do
serviço em nuvem

Q-2.6 simulação/virtuali
zação

As aplicações dessas
tecnologias permitiram a redução
significativa dos custos em
nossos processos.

Focando a minimização de falhas e a
redução de gastos com retrabalho e refugo
de materiais, a simulação/virtualização de
processos - tanto em serviços, quanto em
produtos - visa aumentar a produtividade e
reduzir custos.

Q-2.7 robotização A robotização aumentou
expressivamente a velocidade e
a qualidade em nossos
processos.

A substituição da força humana pelas
máquinas desde a primeira revolução
industrial é hoje mais intensa
substituindo os mínimos movimentos
humanos por operatrizes munidas de
sensores, oferecendo precisão, velocidade
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e qualidade.
Q-2.8 manufatura

aditiva.
Aumentamos significativamente
a quantidade de fabricação de
peças e produtos utilizando
tecnologias máquina a máquina.

Refere-se à aquisição de equipamentos que
funcionem de máquina a máquina
determinando um novo padrão na produção
de peças e produtos.

Q-2.9 realidade
aumentada

Com as tecnologias de
Realidade Aumentada reduzimos
substancialmente falhas e
retrabalhos em nossos
processos.

As tecnologias de Realidade Aumentada
servem para descrever o funcionamento e
compreender sua operacionalidade, bem
como saber quais itens a serem corrigidos.

Fonte: Elaborado pelo Autor

Quadro 3: Dimensão Gestão de Pessoas

Q-3.1 Robotização Aumentamos expressivamente o
preparo e desenvolvimento de
nossos profissionais em todos os
níveis organizacionais.

Devido ao aumento da mecanização,
automação e digitalização, o padrão
Indústria 4.0 promete ser o mais radical na
absorção de tarefas tidas como
operacionais e de supervisão exigindo
conhecimento em novas tecnologias.

Q-3.2 Conhecimento e
habilidades em
sistemas
integrados

Aumentamos nossas exigências
quanto ao recrutamento interno
ou externo de profissionais que
consigam interagir com as
tecnologias de integração de
sistemas (ERP, Simulações,
Inteligência Artificial)

Refere-se ao processo de recrutamento
e/ou sem Seleção.

Q-3.3 Simulação e
virtualização

Aumentamos expressivamente
programas de capacitação e
aprimoramento dos profissionais
diretos e indiretos para uso das
tecnologias de simulação e
virtualização.

Tão importante quanto contratar e treinar os
profissionais diretos e indiretos
(colaboradores) é a capacitação contínua e
o aprimoramento constante desta
tecnologia.

Q-3.4 Big Data Aumentamos plenamente o uso
do Big Data em todos os
processos de recursos humanos
estratificando dados em tempo
real com o auxílio de sistemas
inteligentes

Abrange à implementação dos diversos
subprocessos de Gestão de Pessoas
(Administração de Pessoal inclusive) e
Treinamento e Desenvolvimento.

Q-3.5 Internet das
Coisas - IoT

Em nossa estrutura
organizacional todos os
processos de gestão pessoas
estão plenamente integrados
com a Internet das Coisas.

A Internet das Coisas permite ações em
tempo real e
processamentos visando ações que primem
pela qualidade, segurança e precisão, e a
Infraestrutura é quesito essencial para se
implementar a IoT na Indústria 4.0.

Q-3.6 Computação nas
nuvens

Temos totalmente implantado os
processos de gestão de pessoas
utilizando computação nas
nuvens.

A dimensão Cloud - ou computação nas
nuvens, permite que estes recursos
sejam explorados com muitos ganhos como
retorno ao investimento

Q-3.7 Segurança Temos assegurado pela ISO
27001 a segurança em todos os
processos internos de Gestão de
Pessoas

A dimensão Segurança, assegura que os
dados e informações geradas sejam
criptografados e acesso hierarquizado.
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Q-3.8 Realidade
aumentada

Utilizamos a tecnologia de
Realidade Aumentada em
nossos processos de
Treinamento e Desenvolvimento

A dimensão Realidade Aumentada permite
a visualização particionada de objetos e a
sua manipulação, agilizando e facilitando o
entendimento para reparos ou melhorias.

Q-3.9 Manufatura
Aditiva

Utilizamos a tecnologia de
Manufatura Aditiva em nossos
processos de Treinamento e
Desenvolvimento

A dimensão Manufatura Aditiva permite o
incremento de peças/objetos de maneira
personalizada, evitando-se custos com
matrizes e agilizando a entrega ao cliente.

Fonte: Elaborado pelo Autor

O instrumento de coleta de dados também foi composto por 2 questões de

caráter nominal. A primeira visou conhecer a compreensão sobre o conceito de Indústria

4.0 e a respeito da empresa incorporar novas tecnologias em seus processos.

Adicionamente, o instrumento considerou 5 questões abertas, de modo a obter melhor

percepção do respondente a respeito da compreensão dos recursos e capacidades, os

efeitos das novas tecnologias sobre o trabalho, sobre o uso das novas tecnologias da

indústria 4.0 por concorrentes ou fornecedores, a adoção de programas de treinamento e

capacitação de funcionários e opinião e ideias quanto ao engajamento da empresa a

respeito das tecnologias.
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4 ANÁLISES E DISCUSSÕES

As empresas convidadas contribuíram com o preenchimento dos formulários, às

quais rendemos os nossos mais sinceros agradecimentos pelo investimento nesta

Dissertação, na expectativa que possa colaborar com a composição de diretrizes

internas de melhorias e planejamento estratégico.

A seguir, os resultados obtidos e as consecutivas análises e discussões.

4.1 Iochpe Maxion

Para cada pergunta estabelecida (cada dimensão em cada grupo de gestão),

padronizou-se a escala de 0% a 100% de atendimento à afirmativa, conforme modelo:

0% 25% 50% 75% 100%

As respostas auferidas foram transcritas integral à tábua de compilação. Para

cada grupo, calculou-se a média geral.

Foram consideradas as marcações de todas as respostas quantitativas, sem

julgamento de precisão ou aproximação:

Tabela 2: Compilação dos dados da empresa Iochpe Maxion S.A.

Fonte: Dados da Pesquisa
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A totalização de cada grupo e a sua respectiva média percentual, resultaram no

gráfico abaixo, demonstrando um equilíbrio entre as políticas analisadas (Estratégia,

Processos e Pessoas). Pelo porte da empresa declarado (grande) e pela tradicionalidade

de suas políticas, percebe-se uma coerência e precaução no investimento maior nas

tecnologias da Indústria 4.0 bem como o desenvolvimento de sua equipe:

Para comparar as políticas percentuais com cada grupo de perguntas, foram

compiladas e obtidas as seguintes amostras:

Gráfico 2 - Acumulado por Perguntas das Dimensões da Indústria 4.0

Fonte: Dados da Pesquisa

Dentre a política que mais demonstrou déficit pela Iochpe Maxion foi em Gestão

de Pessoas. No entanto, percebe-se nas respostas qualitativas que a empresa

preocupa-se com a apresentação dos conceitos e a interação de sua equipe com o novo

modelo tecnológico, mas não estão efetivamente preparados para atuar nas variáveis

que este novo modelo implica: programação, manutenção e integração com outros

sistemas tecnológicos.
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O equilíbrio destas políticas, com estável indicador em Estratégia, demonstra a

cautela e o acompanhar dos parceiros - muitos multinacionais para tomadas de decisão

de grande impacto, haja vista o volume monetário, tecnológico e humano envolvidos.

4.2 Rede JK - Postos de Combustível Jalisco (Bandeira Petrobrás - BR):

A compilação das políticas avaliadas, apresentou o seguinte resultado:

Tabela 3: Compilação dos dados - Posto Jalisco (Petrobrás - BR)

Fonte: Dados da Pesquisa

A tabela analítica demonstra um resultado contrário ao analisado anteriormente,

oferecendo maior cuidado na preparação da equipe, interação e operacionalização.

Justificado pelo respondente, o investimento do fornecedor - detentor da Bandeira

Petrobrás - BR, investe com frequência e em grande quantidade nos funcionários da

rede, visando maior competitividade, vendas e fidelização do cliente com ganho de

velocidade na venda, comodidade e oferta de serviços exclusivos.

O indicador baixo de Gestão Estratégica é observado pela forte ação da

Distribuidora (Petrobrás - BR), assim como as demais concessionárias de Bandeira,

exige o comprometimento e uso padronizado de seus sistemas. A Petrobras-BR figura

como 13ª maior empresa de petróleo do mundo, segundo a Forbes (2016).
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Gráfico 2: Acumulado por Perguntas da Dimensão da Indústria 4.0

Fonte: Dados da Pesquisa

O resultado gráfico acima reforça o investimento em processos e pessoas em

detrimento à política de Planejamento Estratégico do Posto de Serviço, que não

compartilha dos preceitos da Bandeira fornecedora, ou seja, a Petrobras - BR.

4.3 Rede JK - Posto de Serviços Big Aço (Bandeira Shell):

Os resultados apurados na compilação dos questionários foram:
Tabela 4: Compilação dos Dados - Posto Big Aço (Shell)

Fonte: Dados da Pesquisa
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A análise desta tabela deixa claro a política da Bandeira fornecedora Shell:

investir em processos para alavancar vendas e minimizar tempo de atendimento,

aumentando a possibilidade de atender-se mais clientes com o mesmo padrão.

Nas respostas qualitativas foram observadas preocupações no desenvolvimento

profissional da equipe para interação com as novas tecnologias, no entanto, a

padronização e iniciativas procedimentais sempre partem da Bandeira, com mínima

gestão sobre os temas por parte da administração local do posto de serviço.

No gráfico a seguir, a totalização (isolamento da média de cada política), permite

compreender melhor a análise acima. Vale ressaltar que a empresa local não se exime

do treinamento à sua equipe, mas o que destaca-se é o foco na operacionalização de

seus produtos e ofertas de seus serviços, especificamente.

Os sistemas são interligados via rede e à nuvem, contatando os gestores em

ações cotidianas e atípicas de produtos e serviços.

O menor valor de média atribuído à empresa entrevistada deve-se à dependência

de seu principal fornecedor - Shell Combustíveis, sendo a 6ª maior empresa de Petróleo

(FORBES, 2016) que oferece as tecnologias e capacita os funcionários para a máxima

eficiência no atendimento e oferta de produtos e serviços para, em contrapartida,

alavancar as vendas, não só para o combustível em si, mas para agregados, como: troca

de óleo, aditivos, etc.

Gráfico 4: Acumulado por dimensão da Indústria 4.0

Fonte: Dados da Pesquisa
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4.4 Rede JK - Big Dutra - Fast Food

A Rede JK também possui outros segmentos, além dos Postos de Combustíveis e

Serviços: restaurantes e fast foods. O Big Dutra, que contempla o Pastel da Serra,

localizado em Seropédica, Estado do Rio de Janeiro foi a empresa analisada neste

questionário, que apresentou os seguintes resultados:

Tabela 5: Compilação dos Dados - Big Dutra (Pastel da Serra)

Fonte: Dados da Pesquisa

Percebe-se na tabela analítica, resultado da compilação dos questionários, que a

empresa foca a política de Gestão de Pessoas. Amparado pelas respostas qualitativas,

provavelmente o atendimento e o processo manual seja o reflexo deste resultado.

O baixo indicador (22%) na Gestão Estratégica pode ser explicado pelo segmento

do negócio, onde há mínima variabilidade e o principal produto é o mote da empresa:

pastel. A grande variedade oferecida aliada à qualidade do produto e atendimento

(Gestão de Pessoas), justifica também o maior valor obtido que é a política de processos.
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Gráfico 5 - Acumulado por dimensão da Indústria 4.0

Fonte: Dados da Pesquisa

As questões ligadas intrinsicamente à tecnologia apresentaram menores escolhas,

principalmente pelo processo manual realizado pela equipe e equipamentos eletro-

eletrônicos que não se integram à internet e nem executam tarefas automatizadas.

4.5 Rede JK - JK Fast Food (Bobs)

Dentro do segmento de Fast Food, a rede mundial de hamburgueres Bobs integra

a Rede JK e também foi avaliada neste Projeto de Pesquisa, cujos questionários

resultaram nos seguintes indicadores:
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Tabela 6: Compilação dos dados - JK Fast Food (Bobs)

Fonte: Dados da Pesquisa

A característica marcante deste segmento é saliente na tabela analítica

acima: 64% da média acumulada apresenta como ponto forte a Gestão de Processos.

Fica claro nas declarações qualitativas que a empresa preocupa-se na entrega rápida do

produto, mantendo-se a padronização, com pequenas automações, mas contando ainda

com significativa mao de obra operacional.

O equilíbrio entre a Gestão de Pessoas e Gestão Estratégica demonstra que não

há um exponencial investimento em questões tecnológicas de automação, integração de

sistemas ou interatividade. Amparado pelas respostas qualitativas percebe-se que a

operação é realizada por um operador em terminal online (ou autônomo, como no caso

de aeroportos), monitores que demonstram o cardápio em fotos artísticas e a

possibilidade de interagir no site com a resposta validada pelo cupom fiscal para ganhar

um brinde na próxima visita. Foi declarado ainda que a loja está “antenada” nas novas

tecnologias, no entanto, sem citá-las ou especificar quais e como estão integrados,

principalmente ao conceito da Indústria 4.0.
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Gráfico 6: Acumulado por dimensão na Indústria 4.0

Fonte: Dados da Pesquisa

Percebe-se um equilíbrio entre as políticas, fruto da padronização da rede que

possui franquias em todo o mundo. Proporcionalmente, lembra o primeiro caso analisado

(Iochpe Maxion), que também é uma multinacional, apesar de capital nacional, mas que

preocupa-se e age com cautela diante os impactos das ações tecnológicas advindas.

4.6 Análise da Inovação Tecnológica (Estratégia, Processos e Pessoas)

Agregando-se os formulários distribuídos e compilando-se os resultados

encaminhados, chegou-se a uma totalização quantificada na tabela abaixo:
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Tabela 7: Comparativo Geral das Empresas Pesquisadas

Fonte: Dados da Pesquisa

Gestão Estratégica: o resultado menor dos 3 grupos de Gestão analisados,

remete à realidade apresentada na contextualização e Revisão Bibliográfica desta

Dissertação. A falta de planejamento diante da padronização e acompanhamento das

políticas de países desenvolvidos, impede a curto e médio prazo, de prever as

consequências proclamadas (MIT, 2017) nas mudanças profissionais e processos

tecnológicos, insuflando na mão de obra profissional que necessitará interagir com esta

nova realidade.

Gestão de Processos: como maior indicador e reforçado pelas respostas

qualitativas das empresas, o foco no curto prazo é realizar, produzir, independente das

mudanças estruturais advindas. O pesquisador questiona, no entanto, que pela falta de

estratégia, os processos tendem a se arrastar pelo modus operandis atual, em prejuízo

de uma transição menos turbulenta para a implementação da Indústria 4.0.

Gestão de Pessoas: de acordo com as respostas apresentadas e amparadas

pelas justificativas qualitativas, a Gestão de Pessoas (42%) está focada no final da linha

operacional, nas empresas pesquisas. Não foi detectado qualquer apontamento de

programação, manutenção, input de linguagens de programação ou desenvolvimento de

tecnologia por parte da equipe. Entende-se portanto, que o entendimento por

“capacitação” permanece como o treinamento operacional tradicional e não o preparo

para uma nova concepção de tecnologia e interação com as máquinas.



Centro Universitário Teresa D'Ávila
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e

Inovação - Mestrado Profissional

43

Por fim, como resultado principal desta Pesquisa, a tabela abaixo demonstra o

cenário que permeará a resposta ao problema de Pesquisa:

Gráfico 7: Comparativo Geral das empresas analisadas - dimensões da Indústria 4.0

Fonte: Dados da Pesquisa

● Robotização: apesar do alto indicador, ainda há carência do entendimento que

robotização é a realização de processo autônomo, sem a intervenção humana,

automatizado e não equipamento eletrônico operado por humano. Poucos processos

foram identificados como robotizados, mas as empresas analisadas possuem grande

potencial de aprimoração neste item, em detrimento à mão de obra operacional.

● Integração de sistemas: parte da empresa Maxion e as Redes de Postos de

Combustíveis mostraram-se mais integradas ao novo conceito, apesar de ainda não

utilizarem-se da Internet das Coisas.

● Simulação/Virtualização: entendem as empresas ser essencial a simulação ou

virtualização para redução de custos e aumento de produtividade, mas ainda

possuem pouca implementação em suas unidades.
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● Big Data: as empresas têm consciência da crescente demanda pelo armazenamento

e análise dos dados, o que necessita de inteligência artificial para ser realizado e

decisões autônomas serem disparadas. Neste caso, os 2 postos de combustíveis

apresentam maior desenvolvimento tecnológico sobre o Big Data.

● Internet das Coisas: os respondentes conhecem o conceito da Internet 5G, no

entanto, por falta de infraestrutura nacional ainda não se beneficiam deste recurso.

● Computação em nuvem: as empresas que possuem relações com multinacionais -

com exceção da empresa “Casa do Pastel”, utilizam mais este recurso. Porém,

processam pouco nas nuvens e utilizam-se mais deste item para armazenamento de

dados como backup.

● Cibersegurança: todas as empresas têm ciência da importância deste item, mas por

desconhecimento ou planejamento estratégico e de custos (entendimento do

pesquisador), não aderiram à ISO 27001, que dispõe sobre a segurança da

informação em sistemas computacionais com fluxo pela Internet e Intranet.

● Realidade aumentada: pouco conhecida e com conceito visual para ser demonstrado,

a realidade aumentada é pouco explorada nas empresas pesquisadas. Poderá ser

um implemento útil, principalmente na manutenção de equipamentos, reduzindo-se

custos e mão de obra, mas ainda não compreenderam a aplicabilidade deste item.

● Manufatura aditiva: dentre as empresas analisadas, apenas a Maxion iniciou testes

para implementação deste recurso da Indústria 4.0. Apesar da economia na matéria

prima e possibilidade de personalização com pouco esforço de projeto CAD

(desenho assistido por computador) a morosidade na produção ainda é um GAP a

ser vencido.

A presente pesquisa demonstrou quantitativamente o alto grau de conhecimento

das empresas sobre as novas tecnologias, mas baixa aplicabilidade dos conceitos da

Indústria 4.0 - seja pela expectativa das definições de padrões, infraestrutura e legislação,

ou até mesmo pelo alto investimento inicial em algo que não apresenta parâmetros

comparativos para tomada de decisão estratégica.
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Percebe-se, portanto, que há disposição e, certo modo, ansiedade, para imergir

numa realidade até o momento muito conceitual, mas pouco prática ou seguramente

exequível.

A pesquisa serviu ainda para demonstrar oportunidades de desenvolvimento em

todos os campos analisados: Estratégia - com monitoramento e ajustes em tempo real;

Processos - com redução do tempo de produção/atendimento e melhoria da qualidade e

padronização; Pessoas: aumento do capital intelectual das empresas, frente ao maior

esforço cerebral e menos esforço braçal para realização de tarefas - das mais simples às

mais complexas.

4.7 Análise das Questões Qualitativas

As questões qualitativas foram apresentadas aos respondentes visando ampliar a

compreensão do conhecimento e aplicabilidade da Inovação Tecnológica atribuída à

Indústria 4.0 pela empresa, objeto da análise.

4.7.1. Iochpe Maxion

A empresa não efetivou considerações quanto às questões qualitativas,

reservando-se aos apontamentos das questões quantitativas que compõem o resultado

analítico deste compêndio.

4.7.2 Rede JK - Auto Posto Jalisco

O Auto Posto, em si, está passivo no envio de tecnologias por parte da

distribuidora e responsável pela bandeira (marca) principal da empresa: Petrobras.

Assim, declara o respondente que:

{“...Acredito que a BR deverá investir fortemente nestes conceitos para não ficar
atrás de outras operadoras que já estão mais avançados neste processo.”}
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Esta declaração justifica-se pela Rede JK possuir também outras distribuidoras de

combustíveis, como a Shell, que está à frente de outras distribuidoras no quesito

tecnologia.

A espera é reforçada ainda por outra declaração, no mesmo interim:

{“...A distribuidora BR vem implantando lentamente novas tecnologias de gestão
e inovação dentro de seus postos.”}

Ou seja, até mesmo o desenvolvimento de lideranças (gestão) e a inovação está

dependente da detentora da bandeira, sem participação ou iniciativa direta da Rede JK

para alavancar as diretrizes de implementação da inovação tecnológica, mesmo porque,

o padrão a ser implementado dependerá da marca proprietária e suas estratégias.

4.7.3 Rede JK - Auto Posto Big Aço

Este Auto Posto de Serviços pertence à bandeira distribuidora Shell, com políticas

e estratégias de pessoas e tecnologias diferentes da vista anteriormente. Observa-se

nas declarações do respondente que, apesar da implementação gradual e progressiva,

algumas tecnologias pertencentes à Indústria 4.0 já foram incorporadas ao processo.

{“...No ramo de combustíveis revenda Shell existem alguns sistemas comuns a
este tipo de serviço, comum a todos os postos desta Bandeira: como Shell Box -
aplicativo que permite o celular do cliente interagir com a bomba de combustível
e já debitar do cartão. Sondas que gerenciam o estoque dos tanques de
combustíveis, contaminantes e possíveis vazamentos, enviando mensagem
direto para o celular...”}

Observa-se que as operações vão além da interação com frentistas e clientes. Os

equipamentos gerenciam situações de risco e disparam alarmes e tomam iniciativas de

bloqueio, visando a segurança e possíveis danos, gerando informações para tomada

imediata de decisão por parte da Supervisão local ou do escritório central, que recebe

cópia dos dados gerados em cada ponto de venda.



Centro Universitário Teresa D'Ávila
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e

Inovação - Mestrado Profissional

47

4.7.4 Rede JK - Big Dutra (Fast Food)

O contraponto da Rede JK é percebido na oferta de alimentos, ou seja, a loja

trabalha com equipamentos eletro-eletrônicos, mas não que estes sejam interligados a

uma rede e gerem informações gerenciais para tomada de decisão ou permitam analisar

consumo, problemas, etc. O respondente neste caso afirma que:

{“... Espero que a empresa consiga absorver mais tecnologias e mantenha por
muitos anos no mercado, assim como já está há mais de 20 anos.”}

Esta declaração demonstra uma preocupação clara: o não acompanhamento e

implementação de tecnologias, pode implicar no sucesso futuro da empresa, apesar

destes investimentos influenciarem diretamente na fabricação e atendimento da loja, que

hoje é realizada basicamente por pessoas, com pouca automação.

4.7.5 Rede JK - JK Fast Food (Bobs)

Como rede mundial de fast foods, a franquia Bobs atribui a tecnologia, fator

incorporado à sua marca, haja vista: pontos de venda autônoma (pedido e pagamento

em quiosque); aplicativo para celular, onde os pedidos são realizados e o cliente os

recebe em casa. A solidez da marca imprime à Rede JK uma parceria que compartilha a

tecnologia e capacita a equipe, conforme declarado nas questões qualitativas, a saber:

{“... As grandes marcas de Fast-Food em geral estão investindo massivamente
em tecnologias de gerenciamento autônomo de máquinas em processos, caixas
de auto serviço, onde os clientes fazem seu pedido direto sem falar com o
atendente.”}

Apesar da tecnologia do Bobs demonstrar-se próximo do cliente e do gestor, a

equipe capacitada manipula os equipamentos modernos de autococção, mas ainda

possuem dificuldade para conceber a grandeza da mudança tecnológica, como

declarado:

{“... Interagem bem com as tecnologias, mas não compreendem a grandeza dos
processos que estão inseridos.”}



Centro Universitário Teresa D'Ávila
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e

Inovação - Mestrado Profissional

48

Esta dissociação do processo e a participação no processo, dicotômico, mas

verdadeiro, não é exclusividade do setor de fast foods. A operacionalização de modernos

equipamentos de automação, remonta à crítica do filme “Tempos Modernos”, que as

tarefas eram realizadas repetidamente, mas sem o compromisso de entender a

sistemática de seu entroncamento.

O diferencial, neste caso do Bobs, é que a franquia exige que o franquiado cresça

em conhecimento e inovação tecnológica, desenvolvendo a sua equipe e provendo-os de

estrutura para o contínuo crescimento, presente na declaração, quando questionado se a

Rede JK - Bobs, incorpora novas tecnologias em seus processos, pertinentes à

concepção da Indústria 4.0:

{“...A franquiadora do Bobs vem exigindo do franquiado cada vez a incorporação
destes processos tecnológicos em suas lojas.”}

Esta verdadeira parceria promove enriquecimento no aprendizado e

implementação das novas tecnologias, uma vez que são retornados à franquia as

dificuldades e melhorias a serem implementadas, dinamizando o processo,

aperfeiçoando a estratégia e capacitando a equipe, simultaneamente.
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5 CONCLUSÕES

A presente pesquisa teve significativa importância para o aprofundamento do

conhecimento de seu pesquisador sobre a atuação das empresas em seus processos,

estratégias e o desenvolvimento profissional dos trabalhadores (capacitação) frente à

Indústria 4.0.

De real importância para o universo acadêmico, que poderá explorar os seus

dados para parametrizar pesquisas futuras. De relevância social, pois servirá de

embasamento para as empresas pesquisas e outras que venham a tomar ciência da

referida pesquisa em anais da instituição acolhedora ou em publicações futuras. E, não

menos importante ao pesquisador, que ampliou os seus conhecimentos a respeito da

Indústria 4.0 e teve a oportunidade de estar em contato com esta realidade empresarial e

profissional, parametrizando, analisando e concluindo as consequências deste momento

transacional entre o agregar de atividades pela força versátil da tecnologia.

Na retomada do problema da presente pesquisa: Qual o grau de desenvolvimento

de empresas brasileiras em estratégia, processos e gestão de pessoas para atuar no

modelo proposto pela Indústria 4.0? As percepções, diante da tabulação dos dados

foram:

a) as empresas que possuem ligação com outras empresas de cunho

internacional ou multinacional, recebem a tecnologia para controle dos serviços e

produtos, sem no entanto, deter esta tecnologia como capital intelectual;

b) o investimento estratégico ainda é modesto, diante da incerteza da

padronização tecnológica do mercado e sua consequente integração com outras

empresas, diante das amostras da pesquisa efetivada;

c) as empresas brasileiras pesquisadas buscam adaptar os seus processos e

estratégias ao novo modelo tecnológico, aproveitando recursos materiais e tecnológicos

existentes, em coerência com o justificado no item “b”;

d) ainda existe muito trabalho manual e oportunidades de automação, o que traria

benefícios (agilidade, segurança e padronização), mas que a curto prazo implicaria na

dispensa de seus funcionários pelo pouco conhecimento em tecnologias avançadas
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(Indústria 4.0), programação computacional e interação com ferramentas tecnológicas de

última geração;

e) as empresas investem menos que o necessário para a implementação da

Indústria 4.0 - entende-se que devido às incertezas e falta de parâmetros de sucesso

(benchmarking) para referenciá-las;

f) em contrapartida, percebe-se que os gestores pesquisados não compreendem a

urgência de demanda das novas tecnologias ou não se veem enquadrados nesta nova

realidade, deixando de buscar aperfeiçoamento e ficando completamente passivos às

convocações das empresas.

Os objetivos propostos foram atingidos, uma vez que as empresas permitiram

expor os dados solicitados, não ocultando as respostas nos questionários propostos.

Assim, foram satisfeitos os critérios de análise de processos, estratégias e

desenvolvimento pessoal (capacitação) da equipe.

A pesquisa possibilitou compreender a realidade de empresas que encontram-se

num eixo industrial estratégico, entre as duas principais capitais do país, haja vista que a

Iochpe Maxion possui sede na cidade de Cruzeiro/SP, distante a 226 km de São Paulo e

216 km do Rio de Janeiro, enquanto a empresa Rede JK (que contempla Postos de

Combustíveis e Serviços, fast foods e restaurantes), possuem unidades em Resende,

Volta Redonda e Seropédica - todos no Estado do Rio de Janeiro.

Além da tabulação dos dados quantitativos, também foi possível analisar por meio

das questões qualitativas as dificuldades, grau de implementação das tecnologias e dos

processos, muitas vezes, determinadas pela franquia detentora da tecnologia, cujas

respostas espontâneas endossam a realidade empresarial de cada setor investigado.

A presente Dissertação não exauriu o contexto Indústria 4.0, mesmo porque este

é um tema ainda em constante desenvolvimento mundial, carente de legislação

regulatória e padrões de tecnologia que possibilitem seu amplo e perfeito funcionamento,

mas que devido ao avanço em países desenvolvidos e com maior potencial econômico,

não poderá ficar no papel coadjuvante, sob o risco de perder competitividade e imergir

em atraso no desenvolvimento de profissionais, produtos e serviços nacionais. Assim,

recomenda a contínua leitura e acompanhamento sistemático de processos e sistemas

de tecnologia que impactem direta ou indiretamente o trabalho empresarial e pessoal.
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Apêndice I
Formulário de Pesquisa
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Prezado Senhor :

O advento das novas tecnologias ultrapassa a velocidade da nossa imaginação
e nesta virada da Era da Informática para a Era da Informação, o conceito da
Indústria 4.0 congrega avanços importantes que afetarão desde as maiores
corporações até as residências de cidadãos que sequer conhecem seus princípios.

Atento a esta mudança, e sob a temática de minha Pesquisa, formulei a
pesquisa abaixo, que tem por finalidade compreender o seu conhecimento como
profissional a respeito da Indústria 4.0 e ainda como é a realidade (ambiente)
empresarial para os colaboradores diretos que atuam na organização, e para os que
virão ser contratados, de modo a promover a interação com esta premente
tecnologia.

O preenchimento, no entanto, levará cerca de 15 minutos do seu tempo.

Peço a máxima sinceridade nas respostas pelas quais assumo de antemão a
responsabilidade por total sigilo dos dados e informações fornecidas e,
principalmente, do nome da empresa e dos seus respondentes. Ressalta-se que o
questionário tem finalidade exclusivamente acadêmica para o desenvolvimento da
Pesquisa Mestrado do Programa de Pós Graduação Stricto Sensu, do Curso de
Design, Tecnologia e Inovação do Centro Universitário Unifatea, situado em
Lorena/SP.

A sua contribuição será muito valiosa para a conclusão da minha Pesquisa.

Atenciosamente,

Adilson Martins
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INDÚSTRIA 4.0: O CONCEITO!

A Indústria 4.0 surgiu como conceito estabelecido pela indústria automobilística alemã
no ano de 2011, cujas interações tecnológicas se estendem por outros setores,
chegando até às residências pessoais. Este conceito preconiza que a produção seja
desenvolvida por meio das principais inovações tecnológicas dos campos de
automação, controle e tecnologia da informação que são aplicadas aos processos de
manufatura. Para seu funcionamento são considerados os sistemas cyber-físicos,
Internet das Coisas, Internet de Serviços (SWAB, 2016).

Internet das coisas é um conceito tecnológico em que todos os objetos da vida
cotidiana estariam conectados à internet, agindo de modo inteligente e sensorial. ... A
partir do artigo “A Coisa da Internet das Coisas”, publicado por Ashton, esta expressão
começou a se popularizar por todo o mundo, tornando-se realidade em consonância
com a Indústria 4.0 - já que seus propósitos se enquadram, ampliam e resultam no
mesmo foco de eficácia: economia de recursos (financeiros, humanos e naturais),
redução de erros (inclusive acidentes), aumento da produtividade e oferta de
consequente condição de vida para o ser humano (Peter Diamandis - O Impacto
Exponencial das Tecnologias).

Somam-se a estes dois, mais 7 dimensões, totalizando 9 possibilidades de abrangência
da Indústria 4.0:
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1ª parte da Pesquisa

1. A Gestão Estratégica
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1.1 Considerando o Planejamento Estratégico de sua empresa, qual o grau de

implementação do Big Data em todas as áreas da organização:

0% 25% 50% 75% 100%

1.2 Qual o Grau em que a Internet das Coisas é previsto no Planejamento Estratégico e

está amplamente implementada nos diversos departamentos da empresa:

0% 25% 50% 75% 100%

1.3 Analisando o seu Planejamento Estratégico, qual o grau em que os sistemas de

Tecnologia da Informação e Comunicação (ERP, OEE, TPM, CRM) estão totalmente

integrados em toda a empresa e com fornecedores e clientes.

0% 25% 50% 75% 100%

1.4 Observando a dimensão da Segurança Digital em seu Planejamento Estratégico,

como você avalia o grau em que os dados e os meios de comunicação na empresa são

totalmente confiáveis e seguros.

0% 25% 50% 75% 100%

1.5 Observando o seu Planejamento Estratégico, indaga-se qual o grau em que a

empresa utiliza amplamente de serviços de armazenamento e acesso de dados baseado

na Internet (armazenamento ou processamento em nuvem) de todas as áreas da

empresa.
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0% 25% 50% 75% 100%

1.6 Analisando o Planejamento Estratégico Empresarial, qual o grau em que a empresa

utiliza de modo expressivo as tecnologias ou ferramentas (software) para testar,

modificar, desenvolver e simular processos para melhorar os produtos.

0% 25% 50% 75% 100%

1.7 Diante do Planejamento Estratégico, qual o grau em que a empresa tem

implementado o uso de robôs e máquinas automatizadas capazes de interagir com

outras máquinas e com os humanos.

0% 25% 50% 75% 100%

1.8. Ainda quanto ao Planejamento Estratégico de sua empresa, qual o grau de

implementação de softwares e hardware (Ex: impressora 3D), na fabricação de peças e

produtos por meio de adição de matéria-prima, sem o uso de moldes físicos.

0% 25% 50% 75% 100%

1.9 Sob o cumprimento do seu Planejamento Estratégico, qual o grau de implementação

em que a empresa do conceito de realidade aumentada nos processos de fabricação.

0% 25% 50% 75% 100%
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2ª parte da Pesquisa

2 Gestão de Processos
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2.1 Diante o processo produtivo ou geração de serviços de sua empresa, qual a

quantidade de dados tratados e geração de informações integradas melhoraram

expressivamente nossos processos.

0% 25% 50% 75% 100%

2.2 Em seus processos empresariais (produtivos ou de serviço), qual o nível de

conectividade entre os ativos (equipamentos) que podem gerar informações.

0% 25% 50% 75% 100%

2.3 Qual o grau de integração tecnológico entre os sistemas e os seus processos, que

permitem o cruzamento de dados para obtenção de informações estratégicas:

0% 25% 50% 75% 100%

2.4 Qual o grau de segurança das informações geradas pelos processos de sua empresa
se enquadram às exigências legais e de padronização (ISO 27001):

0% 25% 50% 75% 100%

2.5 Das informações ou processamento de dados utilizados em sua empresa, qual o

percentual de utilização do serviço em nuvem:

0% 25% 50% 75% 100%
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2.6 O uso da tecnologia de virtualização e simulações e suas aplicações permitiram a

redução significativa dos custos em nossos processos o aumento da produtividade:

0% 25% 50% 75% 100%

2.7 A implementação da robotização nos processos internos aumentou expressivamente

a velocidade produtiva e a qualidade em nossos produtos ou serviços.

0% 25% 50% 75% 100%

2.8 A utilização de equipamentos que permitem produzir por processos aditivos

(impressora 3D) ou a gestão direta de máquina a máquina é realidade em nossa empresa.

0% 25% 50% 75% 100%

2.9 A utilização da tecnologia de realidade aumenta permite reduzirmos substancialmente

a falha e retrabalhos em nossos processos.

0% 25% 50% 75% 100%
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3ª parte da Pesquisa

3 Gestão de Pessoas
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3.1 Diante da implantação de tecnologias autônomas (robotização), aumentamos

expressivamente o preparo e desenvolvimento de nossos profissionais em todos os

níveis organizacionais.

0% 25% 50% 75% 100%

3.2 Aumentamos nossas exigências quanto ao recrutamento interno ou externo de

profissionais que consigam interagir com as tecnologias de integração de sistemas
(ERP, Simulações, Inteligência Artificial).

0% 25% 50% 75% 100%

3.3 Aumentamos expressivamente programas de capacitação e aprimoramento dos

profissionais diretos e indiretos para uso das tecnologias de simulação e

virtualização.

0% 25% 50% 75% 100%

3.4 Aumentamos plenamente o uso do Big Data em todos os processos de recursos

humanos estratificando dados em tempo real por intermédio de sistemas inteligentes

0% 25% 50% 75% 100%

3.5 Em nossa estrutura organizacional todos os processos de gestão pessoas

estão plenamente integrados com a Internet das Coisas.
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0% 25% 50% 75% 100%

3.6 Temos totalmente implantado os processos de gestão de pessoas utilizando

computação nas nuvens.

0% 25% 50% 75% 100%

3.7 Desde o processo de Recrutamento e Seleção em nossa base de dados e

todas as atividades ao processo de Gestão de Pessoas, possuem segurança

eletrônica compatível com a ISO 27001:

0% 25% 50% 75% 100%

3.8 Utilizamos a tecnologia de Realidade Aumentada em nossos processos de

Treinamento e Desenvolvimento:

0% 25% 50% 75% 100%

3.9 Utilizamos a tecnologia de Manufatura Aditiva em nossos processos de

Treinamento e Desenvolvimento:

0% 25% 50% 75% 100%
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4. Quanto ao porte de sua empresa, baseado nos parâmetros estabelecidos pelo

BNDES, por favor, classifique-a:

CLASSIFICAÇÃO
RECEITA OPERACIONAL BRUTA

ANUAL OU RENDA ANUAL

( ) Microempresa Menor ou igual a R$ 360 mil

( ) Pequena empresa Maior que R$ 360 mil e menor ou
igual a R$ 4,8 milhões

( ) Média empresa Maior que R$ 4,8 milhões e menor ou
igual a R$ 300 milhões

( ) Grande empresa Maior que R$ 300 milhões
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QUESTÕES QUALITATIVAS:

1. Qual a sua compreensão sobre o conceito de Indústria 4.0? Você conhece
alguma das tecnologia listadas abaixo (lista-las)
a) Big Data,
b) Internet das Coisas
c) integração de sistemas
d) Cibersegurança
e) Computação nas Nuvens
f) Simulação e/ou virtualização
g) Robotização
h) Manufatura ativa
i) Realidade Aumentada

2. Como você pensa a respeito da sua empresa incorporar novas tecnologias
(listadas abaixo) em todos os processos?
a) Big Data,
b) Internet das Coisas
c) integração de sistemas
d) Cibersegurança
e) Computação nas Nuvens
f) Simulação e/ou virtualização
g) Robotização
h) Manufatura ativa
i) Realidade Aumentada

3. Você acredita que a sua empresa possui todos os recursos e capacidades
para incorporar as tecnologias da Indústria 4.0?

4. Na sua opinião os profissionais que atuam na empresa compreendem as
tecnologias da Indústria 4.0 e os seus efeitos no trabalho?

5. Você conhece alguma empresa concorrente ou fornecedor que faz uso de
tecnologias da Indústria 4.0?
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6. Você vê algum risco para a sua empresa não aderir programas de
treinamento e capacitação dos funcionários atuais?

7. Coloque aqui algumas das ideias, opiniões ou comentários a respeito da
Indústria 4.0 na sua empresa.

Agradecemos imensamente a sua colaboração e reafirmamos o nosso

compromisso de sigilo e uso exclusivamente para fins acadêmicos.

Adilson Martins
Mestrando PPG-DTI 2018
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APÊNDICE II:
Autorizações para Efetivação da Pesquisa
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REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA

Eu, Adilson Martins da Silva, aluno regularmente matriculado no

Programa de Pós-Graduação Strictu Sensu - Design, Tecnologia e Inovação,

matrícula 13367 do Centro Universitário Unifatea, venho por meio deste, solicitar a

autorização para a realização da pesquisa de meu trabalho de Mestrado, na

empresa Iochpe Maxion S.A., conforme caput do Questionário encaminhado e

devidamente protocolado no Comitê de Ética desta instituição.

O tema do projeto de pesquisa: Influências e Desafios Da Indústria
4.0 Para a Implementação e Capacitação Profissional: Estudo De Casos
Múltiplos.

A pesquisa objetiva identificar, por meio da relação entre a teoria da

Quarta Revolução Industrial e a realidade prática em empresas brasileiras e quais as

tendências a se capacitar a equipe para atendimento à demanda, mediante a análise

quantitativa e qualitativa das questões apresentadas, com foco ao

Empreendedorismo e Inovação.

Lorena/SP, 04 de Outubro de 2018

_____________________________________

Requerente / Aluno

Responsável pela empresa Iochpe Maxion S.A.

_____________________________________
Assinatura do Responsável
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REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA

Eu, Adilson Martins da Silva, aluno regularmente matriculado no

Programa de Pós-Graduação Strictu Sensu - Design, Tecnologia e Inovação,

matrícula 13367 do Centro Universitário Unifatea, venho por meio deste, solicitar a

autorização para a realização da pesquisa de meu trabalho de Mestrado, na

empresa Rede JK - postos de serviços, restaurantes e fast food, conforme caput

do Questionário encaminhado e devidamente protocolado no Comitê de Ética desta

instituição.

O tema do projeto de pesquisa: Influências e Desafios Da Indústria
4.0 Para a Implementação e Capacitação Profissional: Estudo De Casos
Múltiplos.

A pesquisa objetiva identificar, por meio de relação entre a teoria da

Quarta Revolução Industrial e a realidade prática em empresas brasileiras e quais as

tendências a se capacitar a equipe para atendimento à demanda, mediante a análise

quantitativa e qualitativa das questões apresentadas, com foco ao

Empreendedorismo e Inovação.

Lorena/SP, 04 de Outubro de 2018

_____________________________________

Requerente / Aluno

Responsável pela empresa Rede de Postos JK.

_____________________________________

Assinatura do Responsável



Centro Universitário Teresa D'Ávila
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e

Inovação - Mestrado Profissional

73

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Por esse instrumento particular declaro, para os efeitos éticos e legais, que eu
Adilson Martins da Silva, nacionalidade brasileira, profissão professor universitário,
portador do RG 23.238.555-5, CPF 080.914.828-50, residente e domiciliado à Rua
José Biondi, 215 - Vila Batista (Parte alta) na cidade de Cruzeiro, Estado de São
Paulo, concordo em participar da pesquisa “Influências e Desafios Da Indústria
4.0 Para a Implementação e Capacitação Profissional: Estudo De Casos
Múltiplos.”. O estudo tem como Objetivo identificar, por meio da relação entre a
teoria da Quarta Revolução Industrial e a realidade prática em empresas brasileiras
e quais as tendências a se capacitar a equipe para atendimento à demanda,
mediante a análise quantitativa e qualitativa das questões apresentadas, com foco
ao Empreendedorismo e Inovação.”.
A coleta de dados será feita por meio de um questionário, composto por 28 questões
de múltipla escolha (quantitativa) e 07 questões discursivas (qualitativas).
Esclareço que recebi todas as informações sobre a minha participação nesse estudo,
e a garantia de que receberei novos esclarecimentos que julgar necessários durante
o decorrer da pesquisa. Esclareço também, que fui verbalmente informado sobre os
possíveis benefícios e riscos, assim como, todos os passos desse experimento
serão acompanhados por um Pesquisador Orientador. Como já foi dito acima, fui
informado de que os procedimentos são simples, que não oferecem riscos aos
participantes da pesquisa e serão realizados pelo Mestrando do CENTRO
UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA (UNIFATEA). Tomei conhecimento de que não
terei custos e que tenho plena liberdade para recusar a participação na referida
pesquisa a qualquer momento, sem penalização alguma. Autorizo para os devidos
fins, o uso, a divulgação e a publicação dos dados e resultados obtidos do relatório
geral da pesquisa, a qual estou em concordância. Entretanto, recebi a garantia do
sigilo que assegura a minha privacidade uma vez que os dados obtidos são
confidenciais.
Por estar de pleno acordo com o presente termo, assino abaixo o mesmo.

Lorena, 04 de Outubro de 2018.

Assinatura do
participante

Pesquisador
Responsável

Pesquisador
Orientador
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