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RESUMO 

A Indústria 4.0 refere-se a uma série de transformações relacionadas ao uso de 

diversas novas tecnologias que levarão a processos de manufatura mais flexíveis, 

automatizados e interconectados. O objeto de estudo desta pesquisa é analisar o 

impacto da Quarta Revolução Industrial nas relações de trabalho e verificar as novas 

habilidades emergentes para essas novas relações. A metodologia deste estudo 

consiste em uma revisão sistemática da literatura. Os rápidos avanços tecnológicos 

têm uma implicação dupla para o desenvolvimento da força de trabalho. É provável 

que a demanda por habilidades especializadas mude mais rapidamente, levando à 

redução da vida útil das habilidades. A adaptação bem-sucedida às interrupções dos 

avanços tecnológicos exigirá ser capaz de desaprender velhas tecnologias e práticas 

e reaprender novas. Ao mesmo tempo, as novas tecnologias oferecem modos 

inovadores de educação e aprendizagem que têm o potencial de lidar com a primeira 

implicação da demanda por habilidades em rápida mudança.  
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ABSTRACT 

Industry 4.0 refers to a series of transformations related to the use of several new 

technologies that will lead to more flexible, automated and interconnected 

manufacturing processes. The object of study of this research is to analyze the impact 

of the Fourth Industrial Revolution on labor relations and to verify the new skills 

emerging for these new relations. The methodology of this study consists of a 

systematic review of the literature. Rapid technological advances have a dual 



 

implication for the development of the workforce. Demand for specialized skills is likely 

to change more quickly, leading to reduced skill life. Successful adaptation to 

interruptions in technological advances will require being able to unlearn old 

technologies and practices and relearn new ones. At the same time, new technologies 

offer innovative modes of education and learning that have the potential to deal with 

the first implication of the demand for rapidly changing skills. 
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RESUMEN 

Industria 4.0 se refiere a una serie de transformaciones relacionadas con el uso de 

varias tecnologías nuevas que conducirán a procesos de fabricación más flexibles, 

automatizados e interconectados. El objeto de estudio de esta investigación es 

analizar el impacto de la Cuarta Revolución Industrial en las relaciones laborales y 

verificar las nuevas habilidades emergentes para estas nuevas relaciones. La 

metodología de este estudio consiste en una revisión sistemática de la literatura. Los 

rápidos avances tecnológicos tienen una doble implicación para el desarrollo de la 

población activa. Es probable que la demanda de habilidades especializadas cambie 

más rápidamente, dando lugar a una reducción de la vida de las habilidades. La 

adaptación exitosa a las interrupciones en los avances tecnológicos requerirá ser 

capaz de desaprender tecnologías y prácticas antiguas y volver a aprender otras 

nuevas. Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías ofrecen modos innovadores de 

educación y aprendizaje que tienen el potencial de hacer frente a la primera 

implicación de la demanda de habilidades que cambian rápidamente. 

 

PALABRAS CLAVE: Industria 4.0, Relaciones laborales, Competencias. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A quarta revolução industrial, também chamada de Indústria 4.0, principalmente 

na Europa, já está em andamento. Avanços rápidos em tecnologia, digitalização, 

tecnologias inteligentes, automação e internet industrial possibilitaram e 

caracterizaram sua progressão. Como em qualquer revolução industrial anterior, está 



 

também tem importantes implicações econômicas, políticas e sociais, e modifica 

profundamente como as organizações funcionam e como as pessoas 

trabalham. Segundo Schwab (2016), a quarta revolução industrial também é diferente 

das anteriores, pois (1) ela evolui a uma velocidade exponencial, ao invés de linear; (2) 

perturba quase todas as indústrias; e (3) é capaz de impactar a produção, gestão e 

governança. 

Em geral, Indústria 4.0 refere-se a uma série de transformações relacionadas 

ao uso de diversas novas tecnologias que levarão a processos de manufatura mais 

flexíveis, automatizados e interconectados. O que define esta revolução é a presença 

dos Sistemas Físicos Cibernéticos (CPSs), a combinação de tecnologias 

capacitadoras que podem facilitar a interconexão entre diferentes disciplinas, 

hardware, software e humanos (BALDASSARI e ROUX, 2017). Mais especificamente, 

os CPSs cumprem três funções fundamentais: gerar e obter dados; proceder com seu 

cálculo e agregação; e apoiar a decisão final. Entre as tecnologias típicas da Indústria 

4.0, as mais importantes são a Internet das Coisas, big data, robótica avançada e 

manufatura aditiva. 

Muitos benefícios da Indústria 4.0 podem ser reconhecidos. Em primeiro lugar, 

os benefícios econômicos são possíveis reduzindo os custos de armazenamento e 

manutenção, custos de qualidade e consumo de matéria-prima e energia. Em 

segundo lugar, a qualidade é melhorada por uma maior personalização dos produtos 

e satisfação do cliente, e por processos avançados e mais estáveis. Além disso, a 

maior disponibilidade de dados suporta previsões e tomadas de decisão e acelera 

todos os processos. Alguns benefícios podem ser encontrados também para os 

trabalhadores, como maior segurança e proteção ambiental, mais autonomia e 

independência na tomada de decisões e o desenvolvimento de novas competências 

(FRANZONI e ZANARDINI, 2017). 

Por outro lado, surgem alguns riscos. A implementação de novas tecnologias 

frequentemente falha devido à resistência dos funcionários e devido ao gerenciamento 

inadequado de seus efeitos sobre outros elementos organizacionais. A oposição dos 

trabalhadores pode surgir por causa da desconfiança, da sensação de estar sendo 

controlado e do medo de perder o emprego. Além disso, a falta de habilidades técnicas 

e digitais e a necessidade de treinamento adequado é um dos obstáculos mais 

significativos entre os relatados na literatura, bem mais crítico em relação à 

necessidade de investimentos, segurança de TI, tamanho da empresa, mudanças na 



 

cultura ou modelo de negócios e a falta de infraestrutura adequada. Embora os 

programas de comunicação e informação sejam fundamentais para a conscientização 

sobre as mudanças em toda a empresa, o treinamento desempenha um papel 

importante para os funcionários que precisam utilizar a nova 

tecnologia. Particularmente, o treinamento permite que eles aprendam como usar a 

tecnologia e desenvolvam atitudes e percepções positivas sobre a tecnologia (FREY 

e OSBORNE, 2017). 

Na era atual, a tecnologia está trazendo muitas mudanças: a maneira como as 

empresas criam e capturam valor, quando, onde e como as pessoas fazem seu 

trabalho e as maneiras pelas quais os indivíduos interagem e se comunicam uns com 

os outros (SCHWAB, 2016). Juntamente com tendências como globalização, 

envelhecimento da população e urbanização, essas mudanças podem afetar o futuro 

do emprego e o bem-estar econômico, psicológico e físico das pessoas (BONEKAMP 

e SURE, 2015; BAKHSHI et al., 2017). Nesse contexto, várias questões convincentes 

surgiram sobre como tais mudanças estão alterando a dinâmica de empregos, 

trabalhadores e organizações, questões que ainda estão em aberto e precisam ser 

esclarecidas antes de serem respondidas. 

Computação móvel e em nuvem, big data e aprendizado de máquina, sensores 

e manufatura inteligente e robótica avançada estão entre os principais tipos de 

tecnologia que estão liderando essa transformação. Juntas, essas inovações estão 

nos movendo em direção à Quarta Revolução Industrial (4RI) (SCHWAB, 2016). As 

revoluções industriais sempre se caracterizaram por saltos tecnológicos, desde o 

início da industrialização: a Primeira data do final do século XVIII com o advento da 

mecanização a partir da água e do vapor; a segunda ocorreu no início do século 20 

com o uso intensivo de energia elétrica para viabilizar a produção em massa; após a 

Segunda Guerra Mundial, a Terceira Revolução Industrial introduziu a eletrônica e a 

tecnologia da informação para automatizar a produção. A 4RI é caracterizada 

principalmente pelo advento dos Sistemas Ciber-Físicos (CPS), a combinação de 

hardware e software que pode interagir com humanos para completar o trabalho), 

inteligência artificial e aprendizado de máquina (BALDASSARI e ROUX, 2017). Na 

literatura, o termo Indústria 4.0 (originalmente Indústria 4.0, introduzido em 2011 na 

Alemanha para descrever uma iniciativa industrial patrocinada pelo governo) (LASI et 

al., 2014; VOGEL-HEUSER e HESS, 2016). Schwab (2016) identificou três 

características que distinguem esta revolução das anteriores: (1) velocidade, uma vez 



 

que esta revolução está evoluindo em um ritmo exponencial em vez de linear; (2) 

escopo, está perturbando quase todas as indústrias; e (3) impacto no sistema, pois 

envolve mudanças capazes de transformar a produção, a gestão e a governança. 

Nesse sentido, o objeto de estudo desta pesquisa é analisar o impacto da Quarta 

Revolução Industrial nas relações de trabalho e verificar as novas habilidades 

emergentes para essas novas relações 

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

A abordagem tradicional de digitalização a define como “o uso de tecnologia de 

computador e internet para um processo de criação de valor econômico mais eficiente 

e eficaz” (REDDY e REINARTZ, 2017). A digitalização é um fenômeno que afeta todos 

os setores, onde os produtos tradicionais são substituídos por contrapartes digitais ou, 

pelo menos, equipados com novos recursos digitais (PREM, 2015). No entanto, a 

transformação digital, ou digitalização, vai além da melhoria de produtos e processos, 

para afetar modelos de negócios, aspectos organizacionais e de gestão e todos os 

processos da cadeia de suprimentos, criando desafios significativos para as empresas 

(BLEICHER e STANLEY, 2016). Em outras palavras, os serviços digitais e a 

digitalização em si não afetam apenas os produtos físicos, mas também a natureza 

do negócio e a estrutura e estratégia organizacional (CHAHAL, 2016; DREMEL et al., 

2017; MATT et al., 2015). Seufert e Meier (2016) sugeriram que, para completar com 

sucesso a transformação digital, as empresas precisavam primeiro analisar e 

identificar as necessidades e preferências dos consumidores. As mudanças 

subsequentes orientadas para o consumidor dentro da organização devem, então, 

atender a essas necessidades. Berman e Bell (2011) enfatizam que “o desafio para 

os negócios é quão rápido e quão longe eles devem ir em seu caminho para a 

transformação digital”. 

 

Toanca (2016) sugeriu que a criação de uma estratégia digital era pelo menos 

tão importante para pequenas e médias empresas quanto para as grandes. Ainda há, 

no entanto, pouca literatura sobre a questão de como os gestores devem abordar e 

lidar com a transformação digital e implementar estratégias relacionadas (HESS et al., 

2016). Geralmente, e neste estudo em particular, Indústria 4.0 refere-se à digitalização 



 

da produção (EROL et al., 2016), então a transformação digital pode ser considerada 

como um conceito abrangente, com Indústria 4.0 como um subconceito. 

O CONCEITO DE INDÚSTRIA 4.0 

O início da revolução industrial original foi no final do século 18, quando as 

instalações de produção mecânica movidas a água e vapor foram utilizadas pela 

primeira vez. A segunda revolução industrial começou a se desenrolar no início do 

século 20, quando a produção em massa tornou-se possível com o uso da eletricidade 

e a divisão do trabalho. A terceira revolução industrial, ainda em curso, teve início na 

década de 1970. Este é caracterizado por um maior nível de automação da produção 

e diferentes processos de trabalho, alcançados por meio da aplicação industrial de 

eletrônica e tecnologia da informação (GHOBAKHLOO, 2018). De acordo com Lee et 

al. (2018), a quarta revolução industrial pode ser considerada o resultado da expansão 

horizontal da tecnologia da informação. As tecnologias de informação e comunicação 

são utilizadas de forma muito mais ampla do que antes em todas as esferas, incluindo 

negócios, governo e vida cotidiana. A interconexão é um elemento fundamental. O 

conceito de Industry 4.0 foi introduzido em 2011 pela German Industry – Science 

Research Alliance (BUHR, 2017). 

 

Na quarta revolução industrial, novas vias de produção estão surgindo por meio 

de objetos comunicantes, máquinas de aprendizagem e robôs autônomos 

(VALENDUC e VENDRAMIN, 2016). O termo “Indústria 4.0” descreve a digitalização 

crescente de toda a cadeia de abastecimento, o que torna possível conectar atores, 

objetos e sistemas com base na troca de dados em tempo real. Como resultado dessa 

interconexão, produtos, máquinas e processos com inteligência artificial serão 

capazes de se adaptar às mudanças dos fatores ambientais. Posada e 

col. (2015) e Roblek et al. (2016) definiram os cinco elementos-chave da Indústria 4.0 

como: (1) digitalização, otimização e customização da produção; (2) automação e 

adaptação; (3) interação homem-máquina; (4) serviços e lojas de valor agregado e (5) 

troca e comunicação automática de dados.  

De acordo com Zezulka et al. (2016), o termo Indústria 4.0 é usado para três 

fatores: (1) digitalização e integração de redes, (2) digitalização de produtos e serviços 

e (3) novos modelos de mercado. Esses elementos estão mutuamente 



 

interligados. Hermann et al. (2015) identificou quatro elementos principais da Indústria 

4.0: sistemas ciberfísicos, Internet das coisas, Internet dos serviços e fábricas 

inteligentes. Perales et al. (2018) definiu as principais características do Industry 4.0 

como virtualização, interoperabilidade, automação, flexibilidade, disponibilidade em 

tempo real, orientação para serviços e eficiência energética. A aplicação de 

tecnologias digitais em processos de manufatura também é chamada de “manufatura 

inteligente”, “indústria integrada” e “internet industrial” (Hofmann e Rüsch, 2017). 

 

Schuh et al. (2014) definiram a Indústria 4.0 como: “A integração da tecnologia 

da informação e comunicação no ambiente industrial”. Mario et al. (2017) definiu 

como, “... um termo coletivo para tecnologias e conceitos de organização da cadeia 

de valor”. Schmidt et al. (2015) disseram que era: “a incorporação de produtos 

inteligentes em processos digitais e físicos”. De acordo com Thramboulidis 

(2015) e Lee et al. (2015), a aplicação de sistemas conectados e embarcados com 

soluções de software permite controlar e monitorar a produção por meio do 

processamento e análise das informações extraídas do processo 

produtivo. Ghobakhloo e Modares (2018) enfatizou o papel da descentralização, 

modularidade e personalização de produtos na Indústria 4.0. No geral, as tecnologias 

da Indústria 4.0 apoiam a tomada de decisão e, portanto, contribuem 

significativamente para aumentar a produtividade. 

 

METODOLOGIA 

 

A revisão sistemática da literatura tem sido usada em várias disciplinas para 

organizar e sintetizar os resultados da pesquisa de vários estudos. Tranfield et 

al. (2003) sugeriram uma abordagem metodológica para revisões sistemáticas de 

modo que o processo de revisão seja transparente, replicável e racional. Este estudo 

usa a metodologia sugerida por Tranfield et al. (2003) para trazer transparência e 

replicabilidade na pesquisa. O objetivo principal da revisão sistemática é construir uma 

base sólida para pesquisas futuras. Além disso, também auxilia na construção de 

teorias, alinhando conceitualmente os estudos atuais e desenterrando áreas para 

pesquisas futuras (WEBSTER & WATSON, 2002).  

As sequências de pesquisa para este estudo foram divididas em três partes. A 

Parte 1 foi dedicada aos diferentes tipos de tecnologia para completar as atividades 



 

de trabalho e como a tecnologia desempenha um papel importante na comunicação e 

colaboração no trabalho. Portanto, este estudo usou as cadeias de caracteres de 

pesquisa usadas na revisão da literatura sobre o tema definidas por Liao et al. (2017) 

e Buer et al. (2018), de modo que todos os nomes sinônimos sejam capturados. A 

Parte 2 e a Parte 3 da sequência de pesquisa foram projetadas para capturar os prós 

e os contras específicos do estudo. O banco de dados acessado para este estudo foi 

Ebsco, Proquest, Emerald, Google Scholar, IEEE explore, Science Direct, Taylor 

Francis, Web of Science, Scopus, OMICS open access Journals, JSTOR e 

Inderscience.  

A segunda fase envolvida neste estudo é a triagem de artigos para 

revisão. Posteriormente, os títulos e resumos dos artigos foram examinados em 

profundidade. Isso ajudou ainda mais a remover papéis irrelevantes para a questão 

da pesquisa. Os resumos dos artigos residuais foram estudados criticamente quanto 

aos critérios de inclusão / exclusão. A lista de referências de cada artigo de pesquisa 

foi lida para melhorar ainda mais os critérios de pesquisa.  

 

RESULTADOS 

 

A ideia de que robôs industriais podem assumir o papel de ferramentas 

cooperativas e de suporte faz parte do paradigma 4R (WEISS et al., 2016). Por um 

lado, o uso de robôs em locais de trabalho traz alguns benefícios, como custos 

menores, maior qualidade, maior segurança e proteção ambiental; a redução de 

empregos de alto risco é considerada um aspecto importante em um momento em 

que os acidentes fatais de trabalho ainda são um problema extremamente 

significativo. Além disso, as pessoas podem participar na definição, criação e 

manutenção de sistemas automatizados (ROBLEK et al., 2016). No entanto, do ponto 

de vista psicológico, algumas questões surgiram. 

 

Uma vez que robôs e máquinas automatizadas agora estão integrados aos 

locais de trabalho, eles se tornaram atores sociais dentro desse mesmo sistema; a 

aceitação social tornou-se, portanto, um aspecto crítico em sua concepção e 

implementação (REDDEN et al., 2014). Para que os robôs se tornem membros da 

equipe, os indivíduos devem aceitá-los, comunicar-se de forma eficaz com eles e, o 

mais importante, confiar neles (LEWIS et al., 2018). A alocação de funções para 



 

humanos e robôs é uma área que requer atenção substancial. Entre as questões de 

interação humano-robô, Cascio e Montealegre (2016) indicaram “diminuição da 

consciência da situação, desconfiança da automação, mau uso, abuso e desuso, 

complacência, diminuição da vigilância e efeitos negativos em outras facetas do 

desempenho humano” (p. 358). 

Por outro lado, o uso cada vez mais difundido de diferentes tipos de tecnologia 

para completar as atividades de trabalho e compartilhar informações pode levar a uma 

redução nas relações humanas no local de trabalho, com potenciais consequências 

negativas em termos de aprendizagem informal, compromisso organizacional, 

motivação e bem- ser. Na literatura, diversos estudos utilizando a teoria de recursos 

de demandas de trabalho têm demonstrado o papel positivo do apoio informal de 

colegas de trabalho como um recurso capaz de reduzir os custos associados às 

demandas de trabalho, apoiando o alcance de metas e estimulando a aprendizagem 

e o desenvolvimento (BAKKER e DEMEROUTI, 2017). Assim, parece importante 

identificar e promover novas oportunidades para as interações humanas dentro das 

condições de trabalho em mudança. 

 

Segundo Gorecky (2014), os colaboradores desempenham um papel 

estratégico na 4R, uma vez que “irão determinar a estratégia global de produção, 

monitorizar a implementação desta estratégia e, se necessário, intervir no 

sistema ciberfísico de produção” (PFEIFFER, 2015, p. 7). No entanto, isso requer 

conhecimentos e qualificações específicas e um novo paradigma de 

competências. Entre as condições que estão impulsionando a demanda por novos 

conjuntos de habilidades estão “integração abrangente e transparência de 

informações; aumentar a automação dos sistemas de produção; autogestão e tomada 

de decisão por objetos; funções de comunicação digital e gerenciamento 

interativo; flexibilização do uso de pessoal” (CEVIK ONAR et al., 2018, p. 138). No 

entanto, na literatura o debate sobre a necessidade de novas habilidades e como 

estas podem ser atualizadas ainda está em seus estágios iniciais (PFEIFFER, 2015). 

Mudanças socioeconômicas acontecem em todo o mundo. As múltiplas novas 

tecnologias e o aumento progressivo da competitividade das empresas são fatores 

que inevitavelmente acabam influenciando os contextos organizacionais e, portanto, 

desafiando as competências dos gestores e trabalhadores. A era moderna exige 

organizações mais rápidas, eficientes e competitivas para sobreviver no mundo 



 

globalizado, o que por sua vez leva a uma intensificação do trabalho. Com isso, novas 

dinâmicas de trabalho implicam em maiores demandas às pessoas, pois cada vez 

mais se espera que os empregados alcancem uma produção maior e mais rápida. 

A tecnologia desempenha um papel importante na comunicação e colaboração 

no trabalho. Porém, não é a única forma que a tecnologia participa do mundo dos 

negócios. Embora ignore o escopo do presente estudo, as tecnologias de manufatura 

têm um forte impacto na produtividade de uma empresa. Essa visão inevitavelmente 

dá origem a um paradoxo que aponta para um impacto duplo da tecnologia. Embora 

ferramentas tecnológicas sejam incluídas em uma organização para acelerar 

diferentes processos, elas também podem exigir maior esforço dos 

funcionários. Como consequência, surgem novos requisitos no que diz respeito ao 

manuseio dessas tecnologias, adequando-se a elas, mantendo versões atualizadas e 

equilibrando-as com a carga de trabalho dos funcionários (CEVIK ONAR et al., 2018). 

Essas novas demandas exigem que as pessoas aumentem seus esforços para 

atingir os exigentes objetivos de desempenho que correspondem aos modelos de 

negócios de um mundo globalizado. Portanto, as pessoas devem aumentar seu 

esforço emocional, bem como níveis de ativação mental e psicológica, o que pode 

levar ao esgotamento de recursos e afetar o processo de recuperação das demandas 

do trabalho. É necessário que o estado físico e psicológico da pessoa permaneça 

ótimo, garantindo níveis adequados de energia, motivação e comprometimento. 

Nesse cenário, as ferramentas tecnológicas estão adquirindo cada vez mais 

funcionalidades para que os trabalhadores possam atender às demandas 

atuais. Muitas organizações com o objetivo de melhorar a produtividade estão 

desenvolvendo estratégias de flexibilidade de tempo e espaço para as atividades de 

trabalho com o auxílio de suporte tecnológico. Neste sentido, a possibilidade de uma 

ligação permanente ao trabalho graças à evolução das tecnologias de informação e 

comunicação implica implicitamente o prolongamento da jornada de trabalho. Isso 

pode levar os trabalhadores a um estado indesejado que pode ser chamado de 

“sempre no modo de trabalho” e que pressupõe cargas de trabalho cada vez maiores 

(CEVIK ONAR et al., 2018). 

Alguns estudos descobriram que a sobrecarga de trabalho é uma característica 

da satisfação no trabalho, apesar de levar a padrões prejudiciais à saúde, mediados, 

por sua vez, pelo desejo de incentivos, status de segurança e capacidade de 

promoção. No entanto, extensa literatura mostra que a sobrecarga de trabalho está 



 

negativamente relacionada aos indicadores de saúde. Assim, a sobrecarga de 

trabalho se manifesta como um estressor que pode impactar nos níveis de 

recuperação das longas jornadas de trabalho e, consequentemente, no baixo 

distanciamento psicológico (CEVIK ONAR et al., 2018). 

 

IMPLICAÇÕES DA MUDANÇA DE TECNOLOGIAS PARA EMPRESAS E 

EMPREGADORES 

 

Quando se trata de desenvolvimento da força de trabalho, a responsabilidade 

não recai inteiramente sobre os educadores. Para alavancar os benefícios da Indústria 

4.0, as empresas devem ser estratégicas quanto a permanecer competitivas por meio 

de uma gestão aprimorada de talentos. Os funcionários com habilidades de 

aprendizagem serão essenciais para uma transição bem-sucedida para a Indústria 

4.0. Esta seção identifica três tendências do local de trabalho que enfatizam a 

necessidade de capacidade de aprendizagem e descreve resumidamente as 

abordagens de contratação que algumas empresas adotaram para a contratação para 

capacidade de aprendizagem (BAKKER e DEMEROUTI, 2017).  

Trabalho e aprendizagem tornaram-se cada vez mais integrados, o que exige 

que os funcionários sejam capazes e desejem aprender de forma mais eficaz no 

trabalho. Além disso, o termo treinamento corporativo tornou-se um tanto obsoleto 

e aprendizagem baseada no trabalho tornou-se uma abordagem mais amplamente 

aceita. No passado, as empresas costumavam implementar a produção e o 

aprendizado separadamente. Ou seja, conforme as empresas adquiriam novas 

máquinas ou aplicativos de computador, elas adotavam tecnologias de aprendizagem, 

como o treinamento baseado em computador, para atualizar as habilidades dos 

funcionários. A evolução das tecnologias de comunicação, colaboração, informação e 

aprendizagem no local de trabalho reflete uma transição gradual da aprendizagem 

fora do trabalho (por exemplo, treinamento tradicional em sala de aula ou cursos 

online) para a resolução colaborativa de problemas e uma integração perfeita de 

aprendizagem e trabalho (por exemplo, online comunidades ou mensageiros 

instantâneos) (ROSENBERG, 2006). A literatura sobre aprendizagem no local de 

trabalho também enfatiza a eficácia potencial de combinar a aprendizagem informal 

com a aprendizagem formal no fornecimento de suporte organizacional adequado 



 

(CLARDY, 2018). De fato, as práticas recentes em países desenvolvidos refletem a 

mudança de mudança do treinamento estruturado para o aprendizado no tempo e sob 

demanda. 

As tecnologias de código aberto estão proporcionando cada vez mais acesso a 

plataformas para inovação e criação de valor a custos reduzidos. No entanto, o 

sucesso na adoção de tais tecnologias depende da capacidade de absorção das 

firmas. Embora as empresas tenham amplo acesso a software poderoso, a seleção 

de tecnologia deve ser ancorada nas competências essenciais e aprimorá-las 

(ROTHWELL & WHITEFORD, 2009). As empresas também devem avaliar a prontidão 

e maturação das tecnologias juntamente com os objetivos e estratégias de negócios 

(YOON & LIM, 2007) e, em seguida, implementá-los para melhorar o aprendizado e o 

desempenho dos funcionários. Ter funcionários altamente qualificados e motivados 

que podem liderar a inovação será fundamental para alavancar tecnologias. 

A força de trabalho típica em uma empresa evoluiu para uma mistura de 

funcionários em tempo integral, contratados de curto prazo e freelancers. Há uma 

necessidade crescente de uma gestão eficaz de talentos que possa promover as 

habilidades, habilidades e conhecimentos coletivos dos funcionários para criar 

competências específicas da empresa em resposta ao avanço das tecnologias e 

necessidades do mercado (SMALLWOOD & ULRICH, 2004). Rothwell (2011) 

descreve práticas como gestão de talentos técnicos, que realiza compras (ou seja, 

contratação externa); construção (ou seja, desenvolvimento de talentos internos); e 

empréstimos (ou seja, usando trabalho contingente) para tirar proveito de habilidades 

especializadas. Em vez de simplesmente contratar um indivíduo com uma única 

habilidade profissional, essa abordagem ajuda a facilitar a integração de 

conhecimento dentro e entre as empresas para acumular os benefícios da diversidade 

da força de trabalho. 

As abordagens analíticas de dados refletem as tendências atuais em direção à 

gestão estratégica de talentos. Na verdade, as empresas em países desenvolvidos 

estão usando ferramentas digitais avançadas de recrutamento para identificar alguns 

elementos de aprendizagem (HUSELID, 2018). Eles variam de ferramentas de 

avaliação gamificadas online que capturam aptidões, curiosidade e outros traços de 

personalidade a análises de vídeo que usam inteligência artificial para julgar 

habilidades de comunicação (MGI, 2018). Outra empresa de consultoria, Manpower 

Group, usa abordagens baseadas em dados para identificar o 'quociente de 



 

aprendizagem', que inclui motivação e curiosidade (MANPOWER 

GROUP https://www.manpowergroup.com). 

 

DISCUSSÃO 

Existem duas tendências principais na literatura sobre o impacto da tecnologia 

nos empregos e nas habilidades. Primeiro, as visões alarmistas sobre perdas de 

empregos induzidas pela tecnologia foram revisadas para uma perspectiva mais 

otimista, prevendo um aumento líquido de empregos. No entanto, novos empregos 

podem surgir em diferentes setores e exigir que os trabalhadores aprendam novas 

habilidades. A segunda tendência principal é que os novos empregos têm maior 

probabilidade de exigir habilidades cognitivas de nível superior e implicar tarefas não 

rotineiras que provavelmente não serão substituídas pela automação. Essas 

mudanças na natureza do trabalho exigirão aprendizado contínuo, que por sua vez 

pode ser fortalecido pelo desenvolvimento da capacidade e da disposição para 

desaprender e reaprender. Esta seção faz um balanço das evidências empíricas 

recentes que indicam a necessidade de preparar a força de trabalho para a 

capacidade de aprendizagem, embora não pretenda ser um resumo abrangente. 

UMA REVERSÃO NA LITERATURA SOBRE COMO A TECNOLOGIA AFETA OS 

EMPREGOS 

A literatura sobre o impacto da Indústria 4.0 sobre os empregos passou de uma 

perspectiva pessimista para uma mais otimista. Embora vários estudos inicialmente 

previssem que as novas tecnologias eliminariam um número significativo de 

empregos, estimativas mais recentes indicam que o risco foi exagerado. Três 

descobertas importantes de estudos mais recentes oferecem motivos para 

otimismo. Em primeiro lugar, uma nova pesquisa sugere que a automação tem mais 

probabilidade de substituir tarefas e atividades em uma ocupação, em vez de eliminar 

totalmente os empregos. Em segundo lugar, a maior demanda devido ao aumento da 

renda provavelmente compensará o deslocamento de empregos da automação, o que 

é particularmente o caso no desenvolvimento da Ásia (Banco de Desenvolvimento 

Asiático [ADB], 2018) Terceiro, a adoção da tecnologia pode não ser economicamente 

viável, portanto, o deslocamento devido à automação pode não ser imediato. 

https://www.manpowergroup.com/


 

O estudo seminal que deu início a este debate foi um trabalho de Frey e 

Osborne em 2013 (mas não publicado oficialmente até 2017). Eles estimaram que 

aproximadamente 47% do emprego total nos Estados Unidos (EUA) está em risco de 

automação nas próximas duas décadas. O Banco Mundial (2016) estimou ainda que 

73% dos empregos na Ásia em desenvolvimento podem ser suscetíveis à 

automação. Frey e Rahbari (2016) pintaram um quadro igualmente alarmante. Suas 

estimativas sugerem que a parcela de empregos em risco de automação varia de uma 

média de 57% para os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) a 85% na Etiópia. 

Estudos mais recentes que refinaram a abordagem para examinar o impacto 

da automação nas tarefas e atividades dentro das ocupações estimam efeitos 

menores. Por exemplo, Arntz, Gregory e Zierahn (2016) estimam o impacto da 

automação nos empregos nos EUA usando uma abordagem baseada em tarefas e 

descobrem que apenas 9% dos empregos estão em risco de automação. Isso é 

consideravelmente menos pessimista do que os 47% previstos por Frey e Osborne 

(2013). 

Além disso, estudos mostram que o aumento da demanda por bens e serviços 

devido ao aumento da renda atua como uma força compensatória contra o 

deslocamento de empregos induzido pela tecnologia. A inovação tecnológica pode 

melhorar a eficiência e reduzir os custos de produção, levando a preços mais baixos 

que, por sua vez, aumentam efetivamente a renda disponível. Uma análise de 

decomposição estrutural das mudanças no emprego em 12 economias asiáticas 

conduzida pelo ADB (2018) sugere que este efeito da renda sobre a demanda supera 

o impacto negativo da tecnologia, levando a um aumento líquido positivo no 

emprego. Além disso, o aumento dos salários, devido ao aumento da produtividade 

com a adoção da tecnologia em uma indústria, pode aumentar a demanda em outras 

indústrias. Esse efeito de transbordamento ajuda a gerar empregos em outras 

indústrias. Autor e Salomons (2017) concluem que o crescimento da produtividade 

devido à tecnologia de economia de trabalho pode reduzir o emprego em uma 

indústria, mas ajuda a gerar empregos em outros setores e indústrias. Esse achado é 

corroborado por Bessen (2017) que descobriu que, embora o uso do computador 

tenha reduzido o emprego na indústria nos EUA entre 1984 e 2007, ele foi associado 

ao crescimento do emprego nas indústrias não-manufatureiras. 



 

Outro motivo para otimismo é um atraso potencial na adoção da 

tecnologia. ADB (2018) sugere que a adoção da tecnologia é determinada não apenas 

pela viabilidade tecnológica, mas também pela viabilidade econômica. A viabilidade 

tecnológica não garante a viabilidade econômica. A maioria dos estudos do impacto 

da automação é baseada na viabilidade técnica de automatizar trabalhos ou tarefas, 

e não na viabilidade econômica de realmente fazê-lo. É menos provável que a 

automação ocorra, a menos que a tecnologia seja econômica em comparação com, 

digamos, mão de obra barata. 

Embora a literatura recente sugira que a tecnologia não destrói empregos no 

agregado, é claro que os trabalhadores enfrentarão uma transição, pois os empregos 

podem diminuir em indústrias onde a tecnologia é adotada, mas aumentar em outras 

indústrias devido aos efeitos colaterais (AUTOR & SALOMONS, 2017). Um estudo de 

2017 do McKinsey Global Institute estima que até 375 milhões de trabalhadores em 

todo o mundo podem precisar fazer a transição para novas categorias ocupacionais 

(MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE [MGI], 2017). Isso exigirá que os trabalhadores 

aprendam continuamente novas habilidades. 

 

MAIOR DEMANDA POR TAREFAS NÃO ROTINEIRAS E COGNITIVAS 

A segunda descoberta principal da literatura é que a tecnologia mudará a 

natureza do trabalho. Os novos empregos são mais propensos a se concentrar na 

categoria cognitiva e não rotineira, exigindo habilidades cognitivas e sociais de ordem 

superior que são menos suscetíveis à automação (RA, 2018). Um estudo da Price 

Waterhouse Coopers (Price Waterhouse Coopers [PWC], 2016) mostra que as 

tecnologias emergentes darão suporte a empregos adicionais que são mais difíceis 

de automatizar, principalmente no setor de serviços. ADB (2018) descobre que a 

demanda por trabalhos que requerem tarefas cognitivas não rotineiras cresceu mais 

rápido do que trabalhos que exigem tarefas manuais e de rotina. A análise de quatro 

economias na Ásia em desenvolvimento mostra que, na última década, o emprego em 

empregos intensivos em tarefas cognitivas não rotineiras se expandiu 2,6 vezes mais 

rápido do que o emprego total. Exemplos de trabalhos cognitivos não rotineiros 

incluem os de pesquisador e gerente. Tarefas manuais rotineiras, como trabalhadores 

da linha de montagem, e tarefas cognitivas rotineiras, como coleta de dados, são mais 



 

propensas a serem substituídas pela automação do que tarefas cognitivas não 

rotineiras. 

As tendências nos salários também indicam que as habilidades cognitivas não 

rotineiras têm um prêmio maior. A análise das mesmas quatro economias asiáticas 

(ADB, 2018) também mostra que os salários cresceram mais rapidamente em 

empregos que exigem tarefas cognitivas não rotineiras na última década. Os salários 

reais na categoria de empregos cognitivos não rotineiros cresceram duas vezes mais 

rápido que os salários em empregos manuais. Isso é apoiado por um estudo de 64 

países da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento 

(UNCTAD, 2017), que mostra que o aumento do uso de robôs está associado a um 

ligeiro declínio na participação da manufatura no emprego total e no crescimento real 

dos salários. Isso sugere que os robôs substituem as tarefas de rotina. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

Os rápidos avanços tecnológicos têm uma implicação dupla para o 

desenvolvimento da força de trabalho. Em primeiro lugar, é provável que a demanda 

por habilidades especializadas mude mais rapidamente, levando à redução da vida 

útil das habilidades. A adaptação bem-sucedida às interrupções dos avanços 

tecnológicos exigirá ser capaz de desaprender velhas tecnologias e práticas e 

reaprender novas. Ao mesmo tempo, as novas tecnologias oferecem modos 

inovadores de educação e aprendizagem que têm o potencial de lidar com a primeira 

implicação da demanda por habilidades em rápida mudança. Em suma, as próprias 

novas tecnologias podem oferecer um antídoto para os desafios que 

apresentam. Para atender às demandas em constante mudança e maximizar o 

potencial total das ofertas de tecnologia, cultivar a capacidade de aprendizagem na 

força de trabalho é crucial. Uma vez que os avanços tecnológicos exponenciais 

afetam os trabalhadores atuais e futuros, o aprendizado deve ser contínuo e realizado 

por todos os atores. Além disso, para que a aprendizagem contínua aconteça, os 

sistemas de educação existentes por si só não são suficientes. O que é necessário é 

a criação de uma sociedade da aprendizagem. 
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