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RESUMO  

 

A entrada da “Indústria 4.0” ou “quarta revolução industrial”, nos mais diversos 
ramos de negócios é uma realidade, presente ou futura, que tem que ser 
disseminada. Caracteriza-se, de modo geral, pelo uso de tecnologias, com 
expressiva conectividade entre equipamentos, produtos e entre as organizações, 
enfatizando a automação, bem como o controle das atividades por máquinas, 
equipamentos, dispositivos de informática, robótica, dentre outros. Os processos 
sofrerão mudanças profundas ou darão lugar a novos processos, inserindo 
alterações também no mercado de trabalho, por um lado deve causar redução de 
mão-de-obra, por outro, pode gerar novas funções e qualidade de vida do 
trabalhador. Diante deste contexto, questiona-se como os valores organizacionais se 
alinham com os dilemas inseridos pela indústria 4.0 no âmbito do desenvolvimento 
regional. Para tanto, o objetivo desta pesquisa é analisar os impactos que um 
conjunto de máquinas, projetada para o setor calçadista, especificado como 
integrante da indústria 4.0, pode causar para as organizações, sociedade e, 
consequentemente, no desenvolvimento local. Para atingir o objetivo proposto, 
inicialmente são apresentadas discussões bibliográficas sobre a “Indústria 4.0” 
assim como seu impacto nos processos produtivos e em novos modelos de 
negócios e, como está sendo valorada no Brasil. Em sequência, explorou-se a 
cultura organizacional e inovação tecnológica, para demonstrar a inter-relação e 
suas influências mútuas na geração de valores que alavancam ou que minimizam as 
possibilidades de se adentrar a “Industria 4.0”. E, sob a ótica da inovação 
tecnológica, foi possível tecer uma análise teórica de seus impactos no 
Desenvolvimento Local e Regional, delineando os dilemas oriundos dessa “quarta 
revolução industrial”. Por fim, para conhecer a disseminação local do tema e alcance 
do objetivo proposto, foi realizada uma pesquisa de campo, na cidade de Franca, em 
três vertentes/locais: 1) Indústria produtora de máquinas para o setor calçadista; 2) 
Indústrias de calçados, 3) Sindicato Patronal e Sindicato dos Trabalhadores na 
Indústria de Calçados de Franca. A partir do cruzamento dessa rede de percepções 
foi possível tecer algumas considerações sobre os dilemas sociais e econômicos, 
trazidos pela inovação tecnológica, que envolvem fatores como a possível redução, 
mas ao mesmo tempo a qualificação no tocante à empregabilidade; a 
sustentabilidade e eficiência produtiva, dentre outros aspectos relevantes. Ainda 
que, todas as organizações entrevistadas na presente pesquisa, estejam no mesmo 
setor calçadista e na mesma localidade, foram observados diferentes elementos que 
constituem e caracterizam a cultura organizacional como própria, com diferentes 
valores, crenças e, portanto diferentes visões em relação aos desafios, 
oportunidades e dilemas da realidade indústria 4.0 para o crescimento empresarial e 
para o desenvolvimento local. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento Regional. Cultura Organizacional. Indústria 4.0. 
Cultura Inovativa. Sustentabilidade. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The entry of "Industry 4.0" or "fourth industrial revolution" in the most diverse 
business lines is a reality, present or future, that has to be disseminated. It is 
generally characterized by the use of technologies, with expressive connectivity 
between equipment, products and between organizations, emphasizing automation, 
as well as the control of activities by machines, equipment, computer devices, 
robotics, among others. The processes will pass profound changes or give rise to 
new processes, inserting changes also in the labor market, on the one hand it should 
cause a reduction of labor, on the other, can generate new functions and challenges. 
Against this context, it is questioned how the organizational values are aligned with 
the dilemmas inserted by the industry 4.0 in the scope of the regional development. 
The purpose of this research is to analyze the impacts that a set of machines, 
designed for the footwear sector, specified as part of industry 4.0, can cause for 
organizations, society and, consequently, local - economic and social development. 
In order to reach the proposed objective, initially, bibliographical discussions about 
"Industry 4.0" are presented as well as their impact on the productive processes and 
new business models and, as it is being evaluated in Brazil. In sequence, 
organizational culture and technological innovation were explored to demonstrate the 
interrelationship and their mutual influences in generating values that leverage or 
minimize the possibilities of entering "Industry 4.0". And, from the perspective of 
technological innovation, it was possible to weave a theoretical analysis of its impacts 
on Local and Regional Development, outlining the dilemmas arising from this "fourth 
industrial revolution". Finally, in order to know the local dissemination of the theme 
and the scope of the proposed objective, a field survey was carried out in the city of 
Franca, in three branches / locations: 1) Manufacturing industry of machines for the 
footwear sector; 2) Footwear industries, 3) Employers Union and Union of Workers in 
the Footwear Industry of Franca. From the intersection of this network of perceptions, 
it was possible to make some considerations about social and economic dilemmas, 
brought about by technological innovation, involving factors such as the possible 
reduction, but at the same time the qualification regarding employability; 
sustainability and productive efficiency, among other relevant aspects. Although all 
organizations interviewed in the present research are in the same footwear sector 
and in the same locality, were observed  different elements that constitute and 
characterize the organizational culture as its own, with different values, beliefs and, 
therefore different visions regarding the challenges, opportunities and dilemmas of 
the 4.0 industry reality for business growth and local development.  
 
Keywords: Regional Development. Organizational culture. Industry 4.0. Inovative 
Culture. Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Frente à globalização e às recorrentes crises econômicas que ocorrem 

no planeta, as organizações cada vez mais, buscam meios de se fortalecer, para 

que possam suportar as intempéries do mercado globalizado. Ao se analisar o meio 

em que se inserem as organizações e a sua interferência no desenvolvimento 

regional, pode-se apresentar como um bom desempenho de uma organização, o 

desenvolvimento econômico e social da região em que está inserida. 

Nesse sentido, é possível verificar que o atual estágio tecnológico que 

o mundo se encontra, em que cada vez mais surgem novas tecnologias, que cada 

vez mais e mais rápido, acarretam mudanças para indivíduos e organizações, faz 

com que todos tenham que se adaptar às tecnologias e aos mais diversos impactos 

gerados nos campos social, empresarial, governamental e ambiental. 

A entrada da chamada “Indústria 4.0” nos mais diversos ramos de 

negócios, é uma realidade, presente ou futura, que tem que ser assimilada por todos 

os empresários, sejam eles de pequeno, médio ou grande porte.  

Trata-se de fenômeno também conhecido como a “quarta revolução 

industrial”, caracterizada, de modo geral, pelo uso de tecnologias de ponta, com 

expressiva conectividade digital entre equipamentos, produtos e entre as 

organizações, enfatizando a automação, bem como o controle das atividades por 

máquinas, equipamentos, dispositivos de informática, robótica, dentre outros.  

Assim sendo, com o uso das tecnologias da era 4.0, os processos 

produtivos sofrerão mudanças profundas ou darão lugar a novos processos, criando 

dilemas de ordem social, ambiental, laboral, dentre outros. Como exemplo, teremos 

alterações no mercado de trabalho, por um lado deverá a indústria 4.0 causar a 

redução de mão-de-obra, por outro, poderá inserir maior qualificação, exigindo 

novas posturas e enfrentamentos de novos desafios. 

Diante deste contexto, questiona-se como os valores organizacionais 

alinham-se aos dilemas inseridos pela indústria 4.0 no âmbito do desenvolvimento 

regional.  

Para tanto, o objetivo geral desta pesquisa é analisar os impactos 

iniciais que um conjunto de máquinas desenvolvido na cidade de Franca/SP, 

incialmente direcionado para utilização em outra região, projetado para o setor 
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calçadista, especificado como integrante da indústria 4.0, pode causar para as 

organizações do setor calçadista da cidade, sociedade e, consequentemente, no 

desenvolvimento local - econômico e social, em tempos de demanda de inovação 

tecnológica, levando-se em conta sua futura utilização no setor calçadista local. 

Assim, os objetivos específicos, que tratarão da discussão dos 

impactos oriundos da Indústria 4.0, são: avaliar a variação do nível de emprego a 

nível nacional; analisar a necessidade e o nível de qualificação do trabalhador; e 

avaliar os custos de produção juntamente com o nível de produtividade.  

Inicialmente foi realizada uma discussão bibliográfica sobre as 

especificações tecnológicas que caracterizam a “Indústria 4.0”, assim como seu 

impacto nos processos produtivos e em novos modelos de negócios e, como está 

sendo valorada no Brasil.  

Em sequência trabalhou-se a cultura organizacional e inovação 

tecnológica, para demonstrar a inter-relação e suas influências mútuas na geração 

de valores que alavancam ou que minimizam as possibilidades de se adentrar a 

“Industria 4.0”. E, sob a ótica da inovação tecnológica, foi realizada uma análise 

teórica de seus impactos no Desenvolvimento Local e Regional, delineando os 

dilemas oriundos dessa “quarta revolução industrial”.  

Por fim, para conhecer a disseminação local do tema e alcance do 

objetivo, realizou-se uma pesquisa de campo, na cidade de Franca, em três 

vertentes/locais:  

1) Indústria produtora de máquinas, referência e tradição no mercado 

interno e externo, através da análise de duas máquinas inovadoras que foram 

lançadas para as indústrias calçadistas;  

2) Indústria de calçados das quais pretende-se conhecer como a 

inovação é tratada, quais os investimentos, quais os impactos e quais as medidas 

adotadas para inovar e lidar com os impactos dos avanços tecnológicos;  

3) Sindicato da Indústria de Calçados de Franca e Sindicato dos 

Trabalhadores na Indústria de Calçados de Franca, com vistas a conhecer a visão 

das entidades – dos empregadores e dos empregados – no que concerne à adoção 

das novas tecnologias e seus impactos na empregabilidade, qualificação e redução 

de custos, aliada à produtividade do setor calçadista.  

A partir do cruzamento dessa rede de percepções, foi possível tecer 

algumas considerações sobre os dilemas sociais e econômicos, trazidos pela 
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inovação tecnológica, que envolvem fatores como a possível redução, mas ao 

mesmo tempo, a qualificação no tocante à empregabilidade; a sustentabilidade 

através da redução de desperdício de matéria prima e eficiência produtiva, enfim 

muitos outros aspectos relevantes que ao serem delineados justificam a relevância 

do estudo da indústria 4.0 para o desenvolvimento local e regional, e por fim, foi 

apresentada e analisada a cultura inovativa do setor calçadista de Franca. 
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2 INDÚSTRIA 4.0: da aspiração à realidade  

 

É evidente a chegada da chamada Indústria 4.0 nas mais diversas 

organizações, industriais, comerciais, prestadoras de serviços, governamentais 

dentre outras. Trata-se de fenômeno irreversível, que pode ser conceituado como o 

uso e conexão de tecnologias de ponta nas organizações, como meio de automação 

e controle das atividades por máquinas, equipamentos, dispositivos de informática, 

robótica, dentre outros. 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO DA INDÚSTRIA 4.0  

 

Antes de se adentrar ao tema propriamente dito, é de suma 

importância que se trace uma pequena análise histórica, acerca do termo Indústria 

4.0, referência à quarta revolução industrial, tratando-se, assim, das revoluções 

industriais anteriores, seus períodos e suas características principais. 

Assim sendo, inicia-se a linha do tempo em meados do século XVIII, 

especificamente na Inglaterra, entre os anos de 1760 a 1820, período e local em que 

deu-se o surgimento da primeira revolução industrial (Dias, 1999). Nesse momento, 

há o surgimento de um grande número de inovações e tecnologias que foram 

capazes de aumentar significativamente a produção de bens, e, um crescimento que 

se mostrou independente da agricultura, conforme relatado pelo mesmo autor. 

Nessa revolução, a economia inglesa antes predominantemente agrária, 

transformou-se em economia industrial, com produção em larga escala através do 

uso de máquinas, destacam-se aqui os teares mecânicos e as máquinas a vapor 

(DIAS, 1999). 

Para Hobsbawn (1968), a maioria das mudanças ocorridas nesta 

primeira revolução, mostraram-se bastante simples (exigiam baixa qualificação 

científica ou técnica, ainda que com alta performance para a época), tratavam-se 

apenas do uso de soluções já simples e às vezes já conhecidas na resolução de 

problemas, que apesar de simples apresentavam excelentes resultados. 

A revolução inglesa proporcionou uma maior distribuição das riquezas 

produzidas, ainda que fosse a um número restrito de indivíduos, os benefícios do 
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capitalismo industrial, naquele momento histórico, tinham o início de sua extensão 

às mais diversas pessoas e comunidades do planeta (VICENTINI, 2012). 

Para Gald (2018), trata-se do início do capitalismo que lograria êxito, e, 

daí em diante, surgiria o pagamento de salário e a exploração exacerbada da força 

de trabalho, com a substituição do trabalho artesanal pela produção em fábricas, 

indústrias, ou seja, em larga escala: em razão do uso de máquinas no sistema 

produtivo. 

 Negativamente, a revolução primeira, criou um novo contexto no que 

tange à relação entre homem e natureza, não mais o homem buscaria na natureza 

os elementos necessários à sua subsistência, neste novo momento histórico, a 

natureza seria fonte de matéria prima para a produção em larga escala (VICENTINI, 

2012). 

Ainda tratando-se dos aspectos negativos da primeira revolução, é de 

suma importância, que se trate das novas condições de trabalho que surgiram com a 

industrialização. Nesse período, havia jornadas de trabalhos exaustivas, que 

atingiam o total de 16 horas diárias, sem qualquer tipo de proteção legal ao 

trabalhador, sem qualquer condição de trabalho, com ambientes insalubres, baixa 

remuneração, trabalho infantil, dentre outras condições, que hoje são rechaçadas 

por qualquer legislação trabalhista (VICENTINI, 2012). 

Caminhando na linha do tempo, na segunda metade do século XIX, 

ocorre a segunda revolução industrial. Esta, baseou-se na eletricidade e no aço, não 

em substituição às inovações e fontes de energia da revolução anterior, (quais 

sejam, vapor de carvão e no uso de ferro) (Dathein, 2003). Além das inovações 

citadas, Gald (2018) cita o petróleo, indústria química e circulação de capitais 

através de bolsa de valores, cita também grandes obras desenvolvidas nesse 

período, grandes pontes e ferrovias, cidades industriais, e a radiocomunicação. 

Podem-se elencar algumas diferenças da segunda revolução em 

relação à primeira: o papel dos laboratórios de pesquisa e da ciência nas indústrias 

químicas e elétricas, criação e utilização do aço nas indústrias, produção em escala 

de bens, criação de um mercado de massas.   

Essa segunda revolução diferencia-se da anterior, pelo uso da ciência, 

não mais são criadas máquinas elementares, com base em erros e acertos, há aqui, 

o processo de experimentação e comprovação científica, no sentido de aprimorar as 

tecnologias e aproximar cientistas e industriais. Nesse momento, é criada a 
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organização racional do trabalho, há crescimento das empresas com criação de 

oligopólios, concentração e centralização de capitais (HOBSBAWN, 1968). 

Merecem destaque, na segunda metade do século XIX, a  química que 

até o momento apresentava inovações apenas para a indústria têxtil, proporcionou 

importantes descobertas que formaram as bases das indústrias de plásticos e 

farmacêutica, e também permitiram grandes desenvolvimentos das indústrias de 

adubos, tinturas, explosivos, papel, cimento, placas fotográficas e fibras artificiais, 

por exemplo e o desenvolvimento da eletricidade,  que mudou a sociedade como um 

todo, as indústrias e a economia (DATHEIN, 2003). 

Tratando-se especificamente da eletricidade, esta possui muitas 

vantagens, como a transmissibilidade, sem perda de muita energia, e a flexibilidade, 

podendo ser facilmente convertida em movimento, luz, calor e som. Já a energia a 

vapor, exige que os geradores estejam situados na própria fábrica, e mesmo dentro 

desta a transmissão consome muita energia (DATHEIN, 2003). 

Vicentini (2012) corrobora todo o anteriormente exposto acerca da 

segunda revolução industrial, e acrescenta ainda, que esta revolução, deu origem 

aos motores a explosão, automóveis, máquinas e fertilizantes para a agricultura, 

houve a criação de sistemas de comunicação e transportes a níveis globais, gestão 

empresarial científica, destacando Taylor, Fayol e Ford, dentre outras alterações 

trazidas à época. 

A sociedade depara-se com algumas consequências negativas em 

decorrência dos novos surgimentos em razão da segunda revolução, pode-se citar, 

a quebra da bolsa de Nova Iorque em 1929, com uma recessão que perdurou por 

cerca de 12 anos e que termina com a deflagração da Segunda Guerra Mundial 

1935-1945 (GALD, 2018). 

Como anteriormente citado, aquela fase proporcionou grandes 

investimentos na indústria bélica e em novas tecnologias, que levou a humanidade à 

Terceira Revolução Industrial (GALD, 2018). 

Para Gald (2018), a terceira revolução, tem seu início na metade da 

década de 40, sendo pautada em larga escala pelo surgimento do capital financeiro 

(sua especulação em bolsa de valores, sua fluidez em diversas bolsas em tempo 

real e em razão das novas tecnologias de comunicação e conexão).  

Ocorre, nesse período, o declínio das grandes cidades industriais, o 

foco do momento eram as operações com capital, sem lastro com qualquer 
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contrapartida em processo produtivo, através desse novo sistema, há uma 

perpetuação da dominação das nações mais ricas em relação às menos ricas, o 

capital financeiro exacerba as disparidades. Politicamente o mundo presenciava a 

Guerra Fria e para fins militares, surge a internet, que, em seguida, seria estendida a 

toda população (GALD, 2018) 

Em entrevista à Revista Exame Online, em 2013, Jeremy Rifkin, autor 

do livro a Terceira Revolução Industrial, contextualiza o tema conforme o 

anteriormente demonstrado e elenca que o principal objetivo da terceira revolução 

seria a busca por novas fontes de energia em substituição ao petróleo, fontes que 

fossem renováveis (energia eólica, solar etc).  

Para Schwab (2016), a ocorrência dessa nova revolução não se deu 

pura e simplesmente pelos avanços tecnológicos da época, mas sim, pelos efeitos 

gerados nos campos econômico e social.  

As inovações oriundas de todas as revoluções proporcionaram às 

indústrias novos métodos de produção, modificando-as e aos indivíduos foram 

impostas mudanças no mercado de trabalho e profissões. Os processos de inovação 

foram capazes de gerar riquezas, bem estar aos indivíduos, aumento da expectativa 

de vida, dentre outros, porém, não de forma igualitária (SCHWAB, 2016). 

O avanço tecnológico por parte das nações detentoras do capital foi 

contínuo, o ponto alto desse avanço culminou na denominada Indústria 4.0, que 

destaca-se pelo uso de computação nas nuvens, internet das coisas, robótica, troca 

de dados, sistemas ciber-físicos, merecendo destaque o conhecimento para 

operação nesta era (GALD, 2018). 

O termo Indústria 4.0, surge na Alemanha em 2011, e, desde então, 

vem sendo objeto de estudo por parte de nações e organizações. No Brasil, o 

Conselho Nacional da Indústria – CNI (2016, p.11) assim conceituou o termo 

 
A incorporação da digitalização à atividade industrial resultou no conceito de 
Indústria 4.0, em referência ao que seria a 4ª revolução industrial, 
caracterizada pela integração e controle da produção a partir de sensores e 
equipamentos conectados em rede e da fusão do mundo real com o virtual, 
criando os chamados sistemas ciberfísicos e viabilizando o emprego da 
inteligência artificial. 
 

Para Schwab (2016), fundador do Fórum Econômico Mundial, a nova 

era da indústria transformará a realidade das organizações, criará um modelo de 

integração entre sistemas físicos e virtuais que permitirá a criação de diferentes 
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modelos operacionais e produtos personalizados, o uso de sistemas e máquinas 

inteligentes conectadas. Para o autor, o que diferenciará esta revolução industrial 

das demais, será a interação das tecnologias entre si e com os domínios físicos, 

digitais e biológicos. 

 

2.2 INDÚSTRIA 4.0 E SEUS IMPACTOS EM DIVERSOS ÂMBITOS  

 

A Indústria 4.0 trará resultados muito além da simples digitalização, 

trará um meio complexo de inovação, fundada na utilização de diversas tecnologias 

dentro de uma organização, fazendo com que, sejam revistos processos de 

produção, valor agregado aos produtos, desenvolvimento, inovação e inserção de 

novos produtos no mercado. Em suma, será necessário que o empresário repense 

seu negócio globalmente e além de analisar todo o acima exposto, deverá ajustar 

suas ações de marketing, logística e distribuição (COELHO, 2016). 

A era da Indústria 4.0 trará significativas mudanças para as 

organizações. Não há, segundo Schwab (2018), qualquer possibilidade de se prever 

quais serão as tecnologias que integrarão ou que serão requisitos, para que um 

determinado dispositivo seja enquadrado como um item da quarta revolução 

industrial. Pode-se citar como exemplos de tecnologias da indústria 4.0 a inteligência 

artificial, tecnologias da computação, novos materiais, e a realidade virtual.  

Ainda segundo o mesmo autor, não obstante a impossibilidade de se 

definir quais serão as tecnologias da Indústria 4.0, pode-se garantir que os maiores 

impactos serão ocasionados pela conexão entre as tecnologias, que deverão 

acarretar reestruturações organizacionais sob pena de ostracismo (SCHAWAB, 

2018). 

No Brasil, o CNI (2017), no mesmo sentido, elenca algumas 

tecnologias como principais para a Indústria 4.0, big data, internet das coisas, 

impressão 3D, novos materiais, inteligência artificial, dentre outras. Ainda que se 

tenha apontado algumas tecnologias como principais, o CNI (2017) também é 

assertivo, ao afirmar que, o que configura a revolução é a integração dessas 

tecnologias, o fluxo de dados e informações. 

Sobre a quarta revolução industrial, Schwab (2016, p. 16) assim explica 
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A quarta revolução industrial, no entanto, não diz respeito apenas a 
sistemas e máquinas inteligentes e conectadas. Seu escopo é muito mais 
amplo. Ondas de novas descobertas ocorrem simultaneamente em áreas 
que vão desde o sequenciamento genético até a nanotecnologia, das 
energias renováveis à computação quântica. O que torna a quarta revolução 
industrial fundamentalmente diferente das anteriores é a fusão dessas 
tecnologias e a interação entre os domínios físicos, digitais e biológicos. 

 

Dada a afirmação, de que a revolução será mais abrangente que a 

simples conexão entre máquinas e sistemas, Schwab (2016), aponta outra 

característica desta quarta revolução, que a difere das demais, é o fato da sua 

rápida e ampla difusão, ou seja, suas mudanças atingirão mais rápida e amplamente 

os indivíduos. Na mesma linha de raciocínio, afirma que 17% da população mundial 

ainda precisa ser atingida pela segunda revolução industrial, uma vez que não 

possui acesso à eletricidade; e mais da metade precisa ser atingida pela terceira, 

dado que não possui acesso à internet. 

No relatório do World Economic Forum (Fórum Econômico Mundial) de 

2018 (WEF, 2018), que realizou uma pesquisa com diretores de recursos humanos e 

principais executivos estratégicos de empresas de doze setores diferentes, de vinte 

economias desenvolvidas e em desenvolvimento, que somadas, representam 70% 

do PIB mundial, e deu origem à pesquisa intitulada “O futuro dos empregos 2018” 

(WEF, 2018), elencou quais as tecnologias seriam adotadas pelas empresas frente a 

era da Indústria 4.0 e assim podem ser observadas na Tabela 1. 
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Tabela 1 -  Adoção de tecnologia (pelas empresas pesquisadas) 
Análise de Big Data do usuário e da entidade  92% 

Mercados habilitados para aplicativos e Web  82% 

Aprendizado de máquina 79% 

Internet das coisas 79% 

Realidade aumentada e virtual 70% 

Computação em nuvem 69% 

Comércio digital 64% 

Novos materiais  61% 

Criptografia 61% 

Eletrônica "vestível", "usável" 59% 

Razão distribuído (blocos encadeados, rede de segurança) 55% 

Transporte autônomo 54% 

Impressão 3D 49% 

Robôs estacionários 44% 

Robôs terrestres não humanoides 42% 

Computação quântica 41% 

Biotecnologia 32% 

Robôs aéreos e submarinos 27% 

Robôs humanoides 25% 

Fonte: World Economic Forum, 2018. 

 

Nota-se que a Tabela 1 foi elaborada em ordem decrescente da 

adoção de cada tecnologia de acordo com as empresas pesquisadas, para melhor 

visualização e comparação entre as tecnologias que serão adotadas na Indústria 

4.0, apresenta-se o Gráfico 1. 
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     Gráfico 1 - Adoção de tecnologia (pelas das empresas pesquisadas) 

 
      Fonte: Elaborado pelo autor, a partir do estudo do World Economic Forum, 2018. 

 

De acordo com os dados apresentados, fica nítida que a quarta 

revolução industrial será fruto da adoção de várias tecnologias, algumas em maior 

escala de adoção que outras, porém, mantem-se a variedade de inovações que 

serão introduzidas nas organizações. 

Evidente a inevitabilidade dos impactos e adoção da quarta revolução 

industrial na economia, nos negócios, nos governos e países, na sociedade e nos 

indivíduos (Schwab, 2016). Assim tecer-se-á algumas considerações acerca de cada 

aspecto. 
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2.2.1 Impactos na economia 
 

Schwab (2016, p. 35 - 36) trata das dimensões econômicas inerentes 

ao crescimento e ao emprego, e sobre o crescimento explica 

 

O impacto da quarta revolução industrial sobre o crescimento econômico é 
um assunto que divide os economistas. Um dos lados, o dos 
tecnopessimistas, argumenta que as contribuições cruciais da revolução 
digital já foram realizadas e que seu impacto sobre a produtividade está 
quase acabando. Já o lado oposto, o dos tecno-otimistas, afirma que 
tecnologia e inovação estão em um ponto de inflexão e, em breve, irão 
desencadear um aumento na produtividade e maior crescimento econômico.  
De minha parte, reconheço aspectos de ambos os lados do argumento, 
continuo otimista pragmático. Estou bem ciente do potencial do impacto 
deflacionário da tecnologia e de como alguns dos seus efeitos distributivos 
podem favorecer o capital sobre o trabalho e também espremer salários. 
Também consigo enxergar que a quarta revolução industrial permite que 
muitas pessoas consumam mais por um preço menor e de uma forma que, 
muitas vezes, torna o consumo mais sustentável... 

 

Contextualizando os impactos da quarta revolução no crescimento, 

Schwab (2016), afirma que após a crise econômico financeira instaurada em 2008, o 

mundo reduziu sua taxa de crescimento,  elenca vários motivos para o lento 

crescimento mundial e, especificamente, trata do envelhecimento populacional 

acompanhado de uma taxa de natalidade cada vez menor, ou seja, haverá um 

aumento da população aposentada que não será acompanhamento por um 

crescimento da população em fase ativa; há nesse caso, uma redução do consumo, 

um menor número de negócios empresariais, diminuição de poupanças e 

investimentos. 

O mesmo autor trata também, da produtividade, que afeta o 

crescimento, e nos últimos dez anos manteve-se lenta, apresentando inclusive, 

decréscimos em relação a períodos anteriores, como por exemplo, nos Estados 

Unidos, que entre 2007 e 2014 apresentou aumento na produtividade de apenas 

0,5%, contra 1,5% de 1995 e 2007. Nessa fase de pequeno crescimento, as 50 

maiores empresas norte americanas apresentaram um patrimônio em dinheiro de 

mais de US$ 1 trilhão. Sem produtividade não há crescimento de longo prazo e 

tampouco crescimento do padrão de vida da população (SCHWAB, 2016).  

Não há apontamento ou explicação para tais números, ante a inovação 

e novas tecnologias, pode-se afirmar que as estatísticas tradicionais não estão 

sendo capazes de medir a produtividade na atualidade, pois há novos produtos e 
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serviços que figuram em mercados não usuais e que não há costume de se 

mensurar. Exemplo: “aumento da eficiência por podermos chamar um táxi por um 

aplicativo do telefone celular” (Schwab, 2016, p. 39). Há outro argumento plausível, 

segundo (Schwab, 2016, p. 40), para a questão da produtividade, o fato de que os 

ganhos relativos à terceira revolução industrial  

 
Enquanto os ganhos de produtividade gerados pela terceira revolução 
industrial podem estar realmente desaparecendo, o mundo ainda não 
passou pela experiência da explosão de produtividade criada pela onda de 
novas tecnologias que estão sendo produzidas no centro da quarta 
revolução industrial. 
 

Na opinião de Schwab (2016), neste momento estamos começando a 

receber os impactos positivos desta última revolução e elenca três fontes principais: 

possibilidade de incluir 2 bilhões de pessoas na economia global, com aumento da 

demanda de produtos e serviços; uso da tecnologia para resolução de impactos 

negativos das atividades produtivas, por exemplo redução da emissão de gás 

carbônico; e por fim, busca pela eficiência das organizações (governamentais ou 

não). 

Havia, inicialmente, uma preocupação com o impacto das novas 

tecnologias no emprego, especialmente pela redução dos postos de trabalho, como 

por exemplo pela automação.  Schwab (2016, p. 42) afirma que há dois efeitos que 

as novas tecnologias acarretam nos empregos, in verbis 

 

Primeiro, há um efeito destrutivo que ocorre quando as rupturas 
alimentadas pela tecnologia e a automação substituem o trabalho por 
capital, forçando os trabalhadores a ficar desempregados ou realocar suas 
habilidades em outros lugares. Em segundo lugar, o efeito destrutivo vem 
acompanhado por um efeito capitalizador, em que a demanda por novos 
bens e serviços aumenta e leva à criação de novas profissões, empresas e 
até mesmo indústrias. 
 

Em recente publicação do Fórum Econômico Mundial, no ano de 2018, 

que tratou da relação entre as novas tecnologias e os empregos, superou-se a 

preocupação em relação ao saldo negativo entre extinção e criação de empregos. 

Foi apresentada estimativa, através de estudos realizados, de que até o ano de 

2025 as máquinas estarão executando mais tarefas que os seres humanos, porém, 

a revolução tecnológica será capaz de criar 58 milhões de novos empregos nos 

próximos cinco anos. No mesmo estudo, prevê-se que as evoluções das máquinas e 

algoritmos seriam capazes de criar 133 milhões de novos empregos em detrimento 
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aos 75 milhões de empregos que pelos mesmos motivos seriam extintos até o ano 

de 2022. (WEF, 2018).  

Segundo a mesma publicação, os desafios são inúmeros, porém, os 

primordiais seriam promover a requalificação dos indivíduos frente às novas funções 

que surgirão, permitir o trabalho a distância e promover meios para a segurança do 

trabalhador e das comunidades que sejam sujeitas a riscos. (Reportagem fórum 

econômico mundial, 2018).  

O estudo intitulado “O futuro dos empregos 2018” (WEF, 2018), 

realizou uma pesquisa com diretores de recursos humanos e principais executivos 

estratégicos de empresas de doze setores diferentes, de vinte economias 

desenvolvidas e em desenvolvimento, que somadas, representam 70% do PIB 

mundial. Desse estudo, pode-se extrair a Tabela 2, que apresenta a visão das 

empresas acerca das modificações que acreditam ocorrer em um futuro breve em 

seus postos de trabalho (Reportagem fórum econômico mundial, 2018). 

Os recentes dados que serão demonstrados na Tabela 2 demonstrarão 

a grandeza das alterações que a Indústria 4.0 trará nos empregos. Poderá ser 

analisado que as máquinas exercerão mais horas de trabalho que os seres humanos 

em um futuro próximo, porém, essa nova realidade, não obstante a extinção de 

empregos, acarretará a geração novas ocupações que serão superiores aos 

empregos extintos.  

 

Tabela 2 - O futuro dos empregos em cifras 
Porcentagem da força de trabalho que precisa reciclar e melhorar 
suas habilidades: 54% 

Empresas que esperam cortar seus funcionários fixos: 50% 
Empresas que esperam contratar empreiteiros especializados: 48% 
Empresas que esperam aumentar sua equipe: 38% 
Empresas que esperam que a automação aumente a força de 
trabalho: 28% 

Empregos que devem ser extintos até 2022: 75 milhões 
Empregos que devem ser criados até 2022: 133milhões 
% do total de horas de tarefas realizadas por humanos em 2017: 71% 
% do total de horas de tarefas realizadas por humanos em 2022: 58% 
% do total de horas de tarefas realizadas por humanos em 2025: 48% 
Fonte: Comunicado de Imprensa Fórum Econômico Mundial, 2018.

 

Através dos dados apresentados na Tabela 2, pode-se afirmar que as 

organizações pressupõem essa criação de novos empregos, concomitantemente 
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com algumas modificações da força de trabalho, que deverá submeter-se, seja no 

sentido de substituição ou aprimoramento frente às novas tecnologias.  

Em sequência ao exposto, a pesquisa do WEF (2018) expõe a 

expectativa sobre a relação de horas de trabalho comparando-se homens e 

máquinas, apresentando-se o resultado na Tabela 3. 

 

Tabela 3- Horas de trabalho homem-máquina, entre 2018 e 2022 

  
Humanos -
2018 

Humanos 
- 2022 

Máquinas 
- 2018 

Máquinas - 
2022 

Raciocínio e tomada de decisão 81% 72% 19% 28% 
Coordenação, desenvolvimento, 
gerenciamento e aconselhamento 81% 71% 19% 29% 
Comunicação e interação 77% 69% 23% 31% 
Administração 72% 56% 28% 44% 
Realização de atividades de trabalho 
físico e manual 69% 56% 31% 44% 
Identificação e avaliação de 
informações relevantes para o trabalho 71% 54% 29% 46% 
Realização de atividades complexas e 
técnicas 66% 54% 34% 46% 
Procura e recebimento e informações 
relacionadas ao trabalho 64% 45% 36% 55% 
Informação e processamento de dados 53% 38% 47% 62% 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir do estudo do World Economic Forum, 2018. 

 

Pode-se verificar que há uma diminuição de horas de trabalho dos 

homens, em relação às máquinas, estas, segundo a pesquisa do WEF (2018), cada 

vez mais exercerão atividades antes humanas. Para melhor elucidação do 

pesquisado, apresenta-se o Gráfico 2, que permitirá uma melhor análise item por 

item entre 2018 e 2022. 



Gráfico 2 - Horas de trabalho homem

Fonte: Adaptado a partir do estudo do World Economic Forum, 2018

 

Assim, através dos dados apresentados

todas as atividades elencadas houve crescimento das máquinas sobre os humanos, 

apenas em dois casos específico

Não obstante a redução das horas trabalhadas pelos seres humanos, 

estes, segundo a expectati

quantidade de horas trabalhadas quando comparados com máquinas, não sendo 

substituído ou tampouco eliminado o trabalho humano.

Nessa mesma linha

comparativo entre as habilidades demandadas no mercado de trabalho, 

especificamente para as empresas pesquisadas

Levou-se em consideração o que ocorre atualmente, quais as tendências para o ano 

de 2022 e quais as habilidades que estarã
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través dos dados apresentados no Gráfico 2

todas as atividades elencadas houve crescimento das máquinas sobre os humanos, 

específicos as máquinas superaram os humanos. 

Não obstante a redução das horas trabalhadas pelos seres humanos, 

estes, segundo a expectativa dos pesquisados, ainda serão detentores da maior 

quantidade de horas trabalhadas quando comparados com máquinas, não sendo 

substituído ou tampouco eliminado o trabalho humano. 

Nessa mesma linha, a recente pesquisa do WEF

re as habilidades demandadas no mercado de trabalho, 

especificamente para as empresas pesquisadas, como se pode observar no Quadro 1

se em consideração o que ocorre atualmente, quais as tendências para o ano 

de 2022 e quais as habilidades que estarão em decadência em 2022.

Humanos - 2022 Máquinas - 2018 Máquinas -
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máquina, entre 2018 e 2022 

 

no Gráfico 2, nota-se que em 

todas as atividades elencadas houve crescimento das máquinas sobre os humanos, 

as máquinas superaram os humanos.  

Não obstante a redução das horas trabalhadas pelos seres humanos, 

va dos pesquisados, ainda serão detentores da maior 

quantidade de horas trabalhadas quando comparados com máquinas, não sendo 

a recente pesquisa do WEF (2018), criou um 

re as habilidades demandadas no mercado de trabalho, 

, como se pode observar no Quadro 1. 

se em consideração o que ocorre atualmente, quais as tendências para o ano 

o em decadência em 2022. 

2022
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   Quadro 1 - Demanda de habilidades, entre 2018 e 2022 
Atualmente, 2018 Tendência, 2022 Decadente, 2022 

Pensamento analítico e 
inovação 

Pensamento analítico e 
inovação 

Destreza manual, resistência 
e precisão 

Resolução de problemas 
complexos 

Aprendizagem ativa e 
estratégias de aprendizagem 

Memória, habilidades verbais, 
auditivas e espaciais 

Pensamento crítico e análise Criatividade, originalidade e 
iniciativa 

Gestão de recursos 
financeiros e materiais 

Aprendizagem ativa e 
estratégias de aprendizagem 

Design e programação de 
tecnologia 

Instalação e manutenção de 
tecnologia 

Criatividade, originalidade e 
iniciativa Pensamento crítico e análise Leitura, escrita, matemática e 

escuta ativa 

Atenção aos detalhes, 
confiabilidade 

Resolução de problemas 
complexos Gestão de pessoal 

Inteligência emocional Liderança e influência social 
Controle de qualidade e 
conscientização de 
segurança 

Raciocínio, resolução de 
problemas e ideação Inteligência emocional Coordenação e 

gerenciamento de tempo 

Liderança e influência social Raciocínio, resolução de 
problemas e ideação 

Habilidades visuais, auditivas 
e de fala 

Coordenação e gerenciamento 
de tempo 

Análise e avaliação de 
sistemas 

Uso, monitoramento e 
controle de tecnologia 

    Fonte: Adaptado a partir do estudo do World Economic Forum, 2018. 

 

De acordo com o apresentado no Quadro 1, é cediço que cada vez 

mais, serão dispensáveis as habilidades dos indivíduos que sejam manuais, 

repetitivas, burocráticas; e, contrariamente, serão cada vez mais exigidas 

habilidades que sejam interdisciplinares, que priorizem o raciocínio, a criatividade, a 

inovação, a resolução de problemas complexos, dentre outras. 

Em sequência aos dados apresentados no Quadro 1, elencaram-se 

quais as habilidades que estão em ascensão no novo contexto em que se inserem 

as organizações e elencaram-se quais os postos de trabalho ou funções que 

surgirão ou serão expandidos, conforme explicitado nos Quadros 2 e 3. 
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               Quadro 2 - Habilidades emergentes 
Pensamento analítico e inovação 

Criatividade, originalidade e iniciativa 

Aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem 

Design e programação de tecnologia 

Raciocínio, resolução de problemas e ideação 

Liderança e influência social 

Pensamento crítico e análise 

Resolução de problemas complexos 

Resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade 

Inteligência Emocional 

      Fonte: Adaptado a partir do estudo do World Economic Forum, 2018. 

 

As novas habilidades serão exigidas dos trabalhadores para que 

consigam adaptar-se às novas tecnologias e às mudanças que a era tecnológica trará. 

Nota-se que não há qualquer habilidade técnica, mecânica ou repetitiva. 

Assim sendo, o Quadro 3 apresenta quais as funções que emergirão, ou 

seja, terão destaque em relação às demais. Nada obsta que novas funções também 

sejam criadas em razão das novas tecnologias e da imprevisibilidades de seus 

impactos e modificações da atualidade. 

 
          Quadro 3 - Funções emergentes 

Desenvolvedores e Analistas de Software e Aplicativos 

Diretores Gerentes e Executivos-Chefes 

Analistas de Dados e Cientistas 

Profissionais de vendas e marketing 

Gerentes Gerais e de Operações 
Representantes de Vendas, Atacado e Fabricação, Produtos Técnicos e Científicos 

Especialistas em recursos humanos 

Analistas Financeiros 

Profissionais de banco de dados e rede 

Consultores Financeiros e de Investimento 
    Fonte: Adaptado a partir do estudo do World Economic Forum, 2018. 

 

Se é exigido dos trabalhadores novas habilidades, para sua 

permanência no mercado de trabalho na era da tecnologia, cristalino é o surgimento 

de novos postos de trabalho e ocupações, ou, a valorização de alguns tipos de 

trabalho, que sejam condizentes com as novas requisições do mercado, como por 
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exemplo, que primem pela criatividade, inovação, raciocínio, resolução de 

problemas, dentre outros. 

Inevitáveis as mudanças na seara organizacional e nos postos de 

trabalho, pode-se indagar se os trabalhadores que já fazem parte da organização, 

necessitarão de algum tipo de requalificação e ainda, qual a duração desta. O 

estudo do WEF (2018), tratou de pesquisar o tema conforme dados abaixo explicita-

se na Tabela 4. 

 

     Tabela 4 – Necessidades de requalificação da força de trabalho 
Menos de 1 mês 12% 
De 1 a 3 meses 14% 
De 3 a 6 meses 10% 
De 6 a 12 meses 9% 
Mais de um ano 9% 
Sem necessidade de requalificação 47% 

    Fonte: Adaptado a partir do estudo do World Economic Forum, 2018. 

 

De acordo com a Tabela 4, expressivo número de trabalhadores, 

segundo as empresas entrevistadas, necessitarão de algum tipo de requalificação, 

escalonadas entre menos de um mês e mais de um ano. Para uma análise mais clara, 

apresenta-se o Gráfico 3. 

 

     Gráfico 3 - Necessidades de requalificação da força de trabalho 

 
      Fonte: Adaptado a partir do estudo do World Economic Forum, 2018. 
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Sob a ótica das empresas entrevistadas, 47% da força de trabalho atual 

não necessita de qualquer requalificação. Há maior concentração de trabalhadores 

que necessitarão de atualização ou requalificação em períodos inferiores a um ano. 

Apresentada a necessidade de requalificação de parcela da mão de obra, 

arguiu-se na pesquisa (WEF, 2018) qual seria a fonte destas requalificações ou 

treinamento e os resultados são apontados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Uso previsto de provedores de treinamento  
Departamento Interno 48% 

Provedores de treinamento privado 28% 

Instituições de ensino privadas 18% 

Instituições de ensino públicas 16% 

Provedor de treinamento público 12% 

Fonte: Adaptado a partir do estudo do World Economic Forum, 2018. 

 

Nota-se que a maior fonte de treinamento, segundo as empresas 

analisadas, será o próprio departamento interno, o que fica nitidamente destacado no 

Gráfico 4, que apresenta lado a lado cada uma das fontes e a sua respectiva escolha 

pelas empresas pesquisadas. 

 
Gráfico 4 - Uso previsto de provedores de treinamento 

 
    Fonte: Adaptado a partir do estudo do World Economic Forum, 2018. 

 

Diante dos dados apresentados, na Tabela 5 e Gráfico 4, a expectativa 

das organizações participantes é que, a maior parte das requalificações ocorram nos 

departamentos internos das empresas, seguidos dos provedores de treinamento 
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privado e instituições de ensino privadas. As instituições de ensino públicas e os 

provedores de treinamentos públicos figuraram nas últimas colocações. 

Em recente texto publicado pelo WEF, denominado “Para uma Revolução 

de Revitalização: ação liderada pela indústria para o futuro do trabalho”, assim foi 

tratada a nova revolução e seus impactos no mercado de trabalho (WEF, 2019, p.1) 

 
A Quarta Revolução Industrial e o rápido desenvolvimento e integração de 
novas tecnologias na sociedade e na indústria estão tendo um impacto sem 
precedentes no mundo do trabalho. Por um lado, uma variedade de tarefas 
manuais e cognitivas estão sendo cada vez mais realizadas por máquinas e 
algoritmos, ou em alguns casos até automatizadas completamente. Por outro 
lado, a inclusão dessas novas tecnologias em modelos de negócios em 
diferentes indústrias está dando origem para numerosos novos empregos e 
redefinir as tarefas de muitos mais. Em combinação, esses dois 
desenvolvimentos apontam para o fato de que os mercados de trabalho 
globais e regionais passarão inevitavelmente por grandes transformações nos 
próximos anos e décadas. 

 

Confirmando os dados anteriormente apresentados, as mudanças são 

inevitáveis, alguns postos serão extintos, porém as oportunidades e geração de novos 

empregos já estão acontecendo. Caberá aos indivíduos a adaptação às novas 

mudanças trazidas pelas tecnologias cada vez mais utilizadas e cada vez mais 

frequentemente atualizadas. 

No artigo denominado “Estratégias para a nova economia: habilidades 

como a moeda do mercado de trabalho”, apresentado no WEF (2019), há clara 

afirmação de que não é mais possível a construção de uma carreira para toda a vida 

do indivíduo, dada a rapidez das mudanças ocorridas nas organizações e no mercado 

de trabalho, não será mais possível o sistema puro e simples de aprender, fazer e 

aposentar-se. Cada vez mais os indivíduos deverão desenvolver a habilidade de 

aprendizagem, criatividade e desenvolvimento no exercício de suas funções, segundo 

o artigo apresentado o sistema que deverá ser adotado deverá ser "aprender, fazer, 

aprender, fazer, descansar, aprender ... repetir". 

A mesma publicação do WEF (2019, p. 3 - 7), apresenta dez estratégias 

para construção de um mercado baseado em habilidades, quais sejam: 

a. Construir, adaptar e certificar habilidades fundamentais: que trata 

da atualização do sistema educacional, para que o indivíduo tenha cada vez mais 

novas habilidades que serão exigidas pela quarta revolução industrial; 

b. Construir, adaptar e certificar habilidades avançadas: nesse caso, 

haverá uma nova medida para avaliar os indivíduos, seja em cursos superiores ou 
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profissionalizantes, com base não apenas em cumprimento de etapas, mas em 

demonstrações de competência nas matérias aprendidas; 

c. Construir, adaptar e certificar habilidades entre a força de trabalho 

adulta: este tópico trata da necessidade de um trabalho em conjunto entre empresas e 

entre empresas e governos para que haja um melhor sistema de requalificação e 

atualização da força de trabalho ativa; 

d. Compreender o potencial da tecnologia educacional e do 

aprendizado personalizado: aqui o uso de tecnologia no aprendizado é essencial, o 

que proporciona uma maior rapidez e conteúdo no fluxo de informações 

e. Mapear o conteúdo de habilidades dos trabalhos: os novos 

empregos gerados pelo uso cada vez maior de tecnologia, cada vez mais demandam 

novas tarefas e habilidades, que deverão ser mapeadas para que haja uma visão 

acerca das habilidades que são e serão exigidas, e com isso planejamento para 

treinamento para os indivíduos; 

f. Criar certificações coerentes e portáteis: criar um sistema único 

para ensino e a consequente certificação de quais habilidades o indivíduo possui, para 

que seja mais simples a análise um currículo por exemplo; 

g. Repensar os processos de organização e gestão de talentos: aqui 

os sistemas de recursos humanos das organizações deverão ser atualizados para as 

novas exigências que as tecnologias trazem para o mercado de trabalho, bem como a 

rapidez que as mudanças ocorrem e as necessidades de várias habilidades que 

permitem o exercício de diversas funções; 

h. Impulsionar o conceito de habilidades: aqui as habilidades que os 

postos de trabalho exigem serão ensinadas e testadas pelas instituições de ensino; 

i. Alinhar taxonomias de habilidades (WEF, 2019, p.6)  

Deve-se considerar um método comum para atualizar e consolidar a 
nomenclatura de habilidades, o agrupamento de habilidades e as definições de 
habilidades. Essa mudança tem o potencial de estabelecer uma base para um 
mercado mais eficaz de aprimoramento e requalificação 

 

j. Por fim, formar uma cultura, mentalidades e mecanismos para a 

aprendizagem ao longo da vida (WEF, 2019, p.7) 
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Moldar uma cultura de aprendizagem ao longo da vida será essencial nos 
sistemas de educação e treinamento, nas empresas e mais amplamente na 
sociedade. Sinalizar e incorporar essa mudança requer mais do que vontade 
individual; requer investimento de tempo e dinheiro, juntamente com um 
planejamento cuidadoso de incentivos para se adaptar aos indivíduos. [...] 
priorizar uma mudança de mentalidade, cultura e mecanismos para a 
aprendizagem ao longo da vida capacitará os indivíduos a continuar 
reorganizando as empresas para melhor equipar e empregar funcionários e 
encorajar o mercado de trabalho a se manter ágil à medida que as 
necessidades de emprego e negócios evoluem continuamente. 

 

Apresentadas as dez medidas sugeridas no recente texto do WEF, 

depreende-se que as novas tecnologias vão acarretar mudanças nos postos de 

trabalhos e nas organizações, sendo necessário que as organizações, governos e 

indivíduos se atentem para as novas habilidades e para mecanismos de educação, 

que sejam aptos para a qualificação para o novo, e cada vez mais mutante, mercado 

de trabalho. 

 

2.2.2 Impactos nos negócios 
 

Segundo Schwab (2016), há evidência de que as tecnologias que 

sustentam a quarta revolução industrial causam um grande impacto sobre como as 

empresas são lideradas, organizadas e administradas. As mudanças trazidas pela 

nova revolução exigirá dos líderes cada vez mais a capacidade de adaptação, 

aprendizagem, ruptura de modelos existentes, sempre se autoavaliar e analisar a 

organização. O autor avalia que as mudanças na organização decorrerão de forma 

muito mais complexa que a simples digitalização da terceira revolução, haverá um 

conjunto de tecnologias interligadas e cada vez mais com inovações. 

Nesse sentido, Schwab (2016, p. 58) elenca quatro grandes impactos nos 

negócios de todas as indústrias 

 
• As expectativas dos clientes estão mudando; 
• Os produtos estão sendo melhorados pelos dados, o que melhora a 

produtividade dos ativos; 
• Estão sendo formadas novas parcerias, conforme as empresas aprendem a 

importância de novas formas de colaboração; e 
• Os modelos operacionais estão sendo transformados em novos modelos 

digitais. 
 

O primeiro, refere-se à necessidade das empresas de apresentar 

resposta e interagir aos clientes ou fornecedores de maneira imediata, em razão da 
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conexão cada vez maior, independente de localização; o segundo trata do 

aprimoramento dos produtos e serviços através das novas tecnologias, bem como das 

manutenções em razão das análises de dados; o terceiro, dadas as mudanças 

tecnológicas, maior conexão, maior fluxo de informação, maior exigência do mercado, 

há a necessidade de colaboração entre as empresas para respostas globais; o quarto 

e último impacto trata da “necessidade de as empresas operarem com maior 

velocidade e agilidade”, com foco no cliente e na melhoria constante e ágil de produtos 

e serviços, pode-se citar como exemplo os e-Books. (SCHWAB, 2016). 

 

2.2.3 Impactos a nível nacional e global 
 

Com o advento da quarta revolução industrial, instituições e organizações 

deverão ser modificadas e no mesmo sentido os governos, qualquer que seja seu nível 

de abrangência, nacional, regional ou local. Será necessária a conjugação por parte 

dos governos de cidadãos e setor privado, governos entre si, para que haja uma real 

colaboração na nova era industrial (SCHWAB, 2016). 

Com as novas tecnologias, haverá cada vez mais participação dos 

cidadãos nos governos, no sentido de fiscalização, exercendo influências, exigência de 

transparência, de respostas e sobretudo de bom desempenho no trato da coisa pública 

(SCHWAB, 2016). 

 

2.2.4 Impactos na sociedade 
 

Schwab (2016, p.93), acerca do tema esclarece que 

 

O desafio para a maioria das sociedades será saber como absorver e 
acomodar a nova modernidade e, ao mesmo tempo, abraçar os aspectos 
gratificantes de nossos sistemas tradicionais de valores. A quarta revolução 
industrial, que põe em causa tantos pressupostos fundamentais, pode 
agravar as tensões existentes entre as sociedades profundamente religiosas 
que defendem valores fundamentais e aqueles cujas crenças são moldadas 
por uma visão de mundo mais secular. 

 

As mudanças na sociedade devem e vão ocorrer, o que não se pode 

permitir, é falta de comunicação entre as diversas sociedades ou conflitos, em razão 

das inovações, das mudanças ou criações de novas sociedades. Será necessário 

repensar a questão da desigualdade social, em razão das novas funções, ofertas de 
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empregos e relação entre capital e emprego. Agravada a desigualdade, pode-se 

criar uma situação de insatisfação que desencadearia uma ausência democrática e 

um aumento nos desafios para a manutenção da sociedade (SCHWAB, 2016) 

Seguindo a linha de raciocínio, Schwab (2016), trata da comunidade e 

do sentimento de pertencimento do indivíduo a esta. Afirma que as novas 

tecnologias, a rapidez e grande acesso a informações, a facilidade de comunicação, 

comunicação em massa, as mídias digitais, dentre outros fatores, são capazes de 

manipular a sociedade e criar causas extremistas, causar riscos ao manipular 

decisões políticas etc.  

Como toda inovação, a quarta revolução industrial precisa ser 

analisada sob as óticas dos benefícios e desafios, buscando-se o caminho mais 

coerente para convivência das comunidades. 

 

2.2.5 Impactos nos indivíduos 
 

Diante de todo o exposto anteriormente, fica evidente que a quarta 

revolução industrial trará novas tecnologias, impactará organizações e o próprio 

indivíduo, criará novas situações, novas relações de trabalho e pessoais. Nesse 

sentido, Schwab (2016, p. 99), sobre os impactos da quarta revolução industrial 

explica que 

 

O impacto sobre nós como indivíduos é múltiplo, afetando nossa identidade 
e as muitas facetas relacionadas a ela – nosso senso de privacidade, 
nossas noções de propriedade, nossos padrões de consumo, o tempo que 
dedicamos ao trabalho e ao lazer, a forma de desenvolvermos nossas 
carreiras e cultivarmos nossas competências. Ela irá influenciar o modo 
como conhecemos as pessoas e consolidamos nossos relacionamentos, as 
hierarquias das quais dependemos, nossa saúde [...] 
 

Assim, dadas as mudanças, o que gera uma preocupação é a 

necessidade de constante e célere adaptação, que não ocorrerão de forma unânime. 

Por esse motivo, podem surgir conflitos entre os que se moldam as mudanças, os 

que são beneficiados por elas e os contrários às mudanças e que delas não se 

beneficiam; gerando inclusive questionamentos éticos (Schwab, 2016). 
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2.2.6 Indústria 4.0 e o meio ambiente 
 

As revoluções que ocorreram na história, geraram benefícios e 

malefícios; há cerca de um século atrás apenas 10% da população vivia em áreas 

urbanas, na década de 50, o percentual subiu para 29%,  em 2009 subiu para 49% e 

prevê-se que em 2030 cerca de 60% da população viverá em áreas urbanas 

(Population Reference Bureau, 2009); para quem vive em áreas urbanas, 92% 

sofrem com níveis elevados de poluição do ar atmosférico (World Bank e Institute for 

Health Metrics and Evaluation, 2016); por volta do ano 2050, usando-se a 

comparação de peso, haverá mais plástico que peixes nos oceanos (World 

Economic Forum, 2016); os níveis de CO2  na atmosfera está em crescente 

aumento e atingiu o nível mais alto dos últimos 800.000 anos em 2016 (World 

Meteorological Organization, 2017). 

Diante desse cenário, Schwab (2018) afirma que a quarta revolução 

industrial trará novas situações que desafiarão os seres humanos, no que tange à 

grande produção de lixo eletrônico, o impacto ambiental das novas tecnologias, 

consumo.  

No mesmo cenário, afirma o autor, que as novas tecnologias 

apresentam uma chance de se amenizar ou administrar os impactos ocasionados 

pelas revoluções anteriores, com enfoque na proteção dos recursos naturais; nesse 

sentido, cita como exemplos, o comércio de carbono, o uso de drones para 

monitorar desmatamentos, uso de satélites na proteção dos oceanos, dentre outros. 

(SCHWAB, 2018). 

A atual maneira de se gerir os sistemas de controle e manutenção do 

meio ambiente, podem ser considerados bons, mas, ficam aquém da rapidez com 

que ocorrem as mudanças são introduzidas pela quarta revolução industrial. Deve 

ocorrer uma mudança nos atuais modelos de negócios, no sentido de se priorizar, 

valorizar e incentivar um consumo mais consciente, criar produtos e serviços 

considerados sustentáveis. (SCHWAB, 2018). 

Apesar de estar no início, ao se analisar os dados de que em 2014, 

cerca de 19,2% do consumo final global de energia foram de fontes sustentáveis, 

com previsão de crescimento em 2015 e que os investimentos em energias 

renováveis superaram os combustíveis fósseis em 2015 e nos seis anos anteriores, 

com tendência de manutenção e aumento (REN21, 2016), nota-se que cada vez 
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mais, buscam-se formas de energias, que visem a preservação ambiental e, é certo, 

que os avanços tecnológicos contribuirão para que cada vez mais essa tendência se 

amplie. 

Recentemente em artigo apresentado no WEF realizado no ano 2019, 

Leurent e Abbosh (2019), que tratam da questão do uso de recursos naturais no 

planeta, apresentaram que 41% do PIB mundial é relativo ao setor industrial 

manufatureiro, que demandam recursos naturais em montante superior ao que o 

planeta tem capacidade de recuperação e afirmam que este setor não mais poderá 

usar os recursos na velocidade que utiliza atualmente; seja pelo próprio 

esgotamento, seja pela mudança na visão dos consumidores, que exigem cada vez 

mais maior eficiência e agilidade. Caberá à quarta revolução industrial, a criação de 

tecnologias para melhorar a eficiência produtiva, com a consequente redução do 

impacto ambiental. 

É mister que se frise a importância da questão do aumento da 

produtividade e da redução de desperdícios, uma vez que uma maior eficiência na 

produção aliada uma redução de desperdício de matéria prima, energia, corroboram 

o acima exposto, no sentido de se diminuir os impactos da atividade produtiva no 

meio ambiente. 

Assim, considerando a inevitabilidade da quarta revolução industrial, 

resta a indagação, acerca de como as mais diversas organizações adaptar-se-ão às 

novas mudanças, qual a sua cultura dominante e como esta poderá ser instrumento 

para auxílio ou impedimento à adoção das novas tecnologias e adequação às 

inovações. 

A entrada da indústria 4.0, com suas novas tecnologias e com as 

mudanças que acarretará nas mais diversas organizações, é um fato inevitável que 

ou fará parte da realidade organizacional ou será uma aspiração. O sucesso do novo 

sistema, dependerá, sobremaneira, de como é a cultura organizacional e como esta 

será trabalhada para introdução e assimilação do novo sistema.  
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3 CULTURA ORGANIZACIONAL E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

Dada a importância da cultura organizacional na adesão de novas 

tecnologias, cumpre-se, preliminarmente conceituar o termo cultura para assim 

passar à análise dos valores e crenças que emergem de uma sociedade e são 

determinantes de posturas.  

A cultura pode ser definida como um “conjunto de valores, 

conhecimentos e costumes que levam as pessoas de determinada sociedade ou 

grupo social a se comportar de determinada maneira nos diferentes atos de sua 

existência” (Weil, 1993, p. 87) 

De forma mais abrangente, Machado Neto (1984, p. 144 - 145) define 

cultura como sendo 

 

[...] tudo aquilo que o homem ajunta à natureza, que é a definição mais 
singela e expressiva que conhecemos, então a sociedade é um dos mais 
importantes objetos culturais, uma vez que o homem não está, por 
natureza, preso a uma forma de organização social, como, por exemplo, as 
formigas estão ao formigueiro. [...] tudo que o indivíduo pode criar, somente 
o pode graças à convivência, à sociedade, que o serve de um repertório 
imenso delegados culturais como herança social [...] então veremos que a 
cultura é uma vida cujo habitat não pode ser outro que a sociedade. 
 

Pode-se afirmar que cultura é um processo de aprendizagem que 

ocorre em dois momentos distintos, seja no momento da criação, seja no momento 

em que há a transmissão da cultura para os novos membros (FLEURY, 1997). 

Santos (1999), afirma não existir um conceito único de cultura, e, 

tampouco um conceito que seja completo e defina o tema em sua totalidade, assim, 

afirma que se deve utilizar as principais ideias de alguns conceitos existentes e 

nesse sentido conceitua o tema como o aprendizado decorrente das relações 

sociais, não se referindo ao instinto, à biologia humana, seria a cultura, algo criado e 

em desenvolvimento. Ainda segundo o autor, cultura é algo que se mostra comum, 

que apresenta identidade em relação a vida em sociedade. 

Para Dias (1999), não é possível uma avaliação entre diferentes tipos 

de cultura com o intuito de classificar uma ou outra como inferior ou superior, melhor 

ou pior, afirma ainda o autor que não se deve entender a cultura como algo que 

denote maior nível de conhecimento a um indivíduo ou a uma sociedade. 
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O termo cultura, quando trazido à realidade, demonstra que aquela é 

uma manifestação que nos cerca impreterível e incessantemente, e surge como 

fruto das relações dos indivíduos em sociedade; a cultura é um complexo composto 

por um conjunto de estruturas, rotinas, regras e normas que direcionam e moldam o 

comportamento (SCHEIN, 2009). 

Há uma influência mútua entre cultura, sistemas e comportamentos da 

sociedade, nesse sentido, a cultura é fruto da interação humana e, portanto, não 

pode ser facilmente planejada, prevista ou monitorada. Assim, o mesmo sucede nas 

organizações, que, por serem compostas por indivíduos, recebem influências do 

ambiente e também podem influenciá-lo (MARCHIORI, 2011). 

A cultura, parte integrante e exclusiva dos seres humanos, é 

transmitida através das relações sociais, engloba todos os eventos oriundos das 

relações e criações humanas (ideias, valores, crenças, conhecimentos científicos e 

técnicos, dentre outros). (DIAS, 1999). 

Schein (2009) apresenta o conceito de cultura sob a ótica de 

advogados, que a entendem como sinônimo de erudição; de antropólogos que a 

entendem como os costumes e rituais das sociedades desenvolvem ao longo do 

tempo; e sob a ótica dos pesquisadores organizacionais e gerentes que a relaciona 

ao clima e às práticas que as organizações desenvolvem para lidar com pessoas, ou 

ainda aos valores expostos e às crenças divulgadas na organização. 

 

3.1 CULTURA EXTRAPOLADA PARA AS ORGANIZAÇÕES 

 

Assim, para extrapolar o conceito de cultura para as organizações, 

torna-se premente discutir o conceito de organização, que seria, nos dizeres de Weil 

(1993, p. 88), “uma coletividade de pessoas agrupadas em torno de determinadas 

finalidades e procurando atingir certos objetivos, estruturada em sistemas 

interligados de maneira a atender suas finalidades de modo eficiente”. 

Apresentando um conceito distinto do acima citado, porém, com alguns 

pontos em comum, Dias (1999, p.151), define a organização como “um ente social 

criado intencionalmente para se conseguir determinados objetivos mediante o 

trabalho humano e o uso de recursos materiais”, inevitável pois, nos tempos atuais, 

o aprendizado sobre que desenvolvimento e as influências que o indivíduo submete-
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se e exercem nas organizações. Dada a importância do tema, passa-se às 

discussões acerca da cultura organizacional. 

Pode ser analisada a evolução do conceito de cultura organizacional 

em três diferentes momentos: década de 60, década de 80 até início da década de 

90 e década de 90 em diante. Em suma, Barbosa (2002, p. 12 - 13) assim descreve 

os períodos: 

 

O primeiro período caracteriza-se por: ligação do conceito com o movimento 
de desenvolvimento organizacional; concepção humanística do que seriam 
os valores organizacionais, visão da cultura como instrumento de melhoria 
das organizações; contexto histórico dos movimentos civis da década de 60; 
retórica de auto desenvolvimento pouco interesse em tratar a cultura como 
uma vantagem competitiva. 
O segundo período caracteriza-se por: papel relevante que o Japão irá 
desempenhar na percepção da importância da cultura para o universo 
econômico organizacional; uma discussão epistemológica sobre o que é 
cultura organizacional; sua dimensão pragmática/substantiva, ou seja, a 
tentativa de transformar o conceito de cultura em uma variável estratégica 
gerencial de competitividade; importância dos teóricos e consultores 
organizacionais na difusão do conceito. 
O terceiro período caracteriza-se por: definição e inclusão do conceito de 
cultura organizacional como um ativo intangível das organizações; questão 
epistemológica da mensuração da cultura, seu uso em um contexto mais de 
estratégia empresarial que gerencial; sua relação íntima com um contexto 
de mudança na agenda política, social e ética das organizações por pressão 
da sociedade; liderança corporativa como um dos seus principais agentes 
de promoção. 

 

Já para Marchiori (2011), a cultura organizacional surge em meados da 

década de 80, há evidências de que alguns aspectos do tema já vinham sendo 

tratados anteriormente: Chester Barnard nas décadas de 30 e 40; Peter Drucker na 

década de 50 que trataram de valores na administração das organizações. 

Em 1989, assim foi conceituado o tema Cultura Organizacional por 

Schein (SCHEIN, 1989, apud FREITAS, 2000, p. 97 - 98) 

 

Cultura organizacional é o conjunto de pressupostos básicos que um grupo 
inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender como lidar com os 
problemas de adaptação externa e integração interna e que funcionaram 
bem o suficiente para serem considerados válidos e ensinados a novos 
membros como a forma correta de perceber, pensar e sentir, em relação a 
esses problemas. 

 

Complementando a conceituação do tema elaborada por Schein, em 

1989, Freitas (2000), afirma que a cultura organizacional é o meio pelo qual, são 

repassados certos elementos culturais em uma organização, a cultura 
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organizacional é o elemento que determina a prioridade, a importância, o modus de 

ação e pensamento, seja internamente, seja externamente. Tem, a Cultura 

Organizacional, como um de seus objetivos a busca por adesão, a integração dos 

indivíduos, individual e coletivamente. 

Tavares (1993), afirma que fundadores e dirigentes ao se relacionarem 

com os ambientes internos e externos à organização, criam uma identidade, com um 

modo de agir e de se relacionar próprios. A identidade criada da organização pode 

ser observada tanto por aqueles que a integram quanto por indivíduos externos. 

Afirma ainda, que para que a identidade da organização se mantenha, é mister que 

as pessoas que fazem parte do grupo organizacional não deixem de integrá-lo; caso 

haja essa evasão de pessoas, não haverá, segundo a autora em questão, a 

formação de uma cultura. 

De modo sucinto, Weil (1993, p. 88), define a cultura organizacional 

como “um conjunto de valores, conhecimentos, hábitos e costumes de determinada 

organização”, que quando aderidos pelos indivíduos que integram a organização os 

direcionam e moldam seus comportamentos. 

Fleury (1989, in Fleury 1997), acrescentando novos itens ao conceito 

anteriormente exposto, apresenta cultura organizacional como coletivo de valores, 

símbolos e ações dentro de uma organização, que direcionam, dão sentido, 

organizam e constroem a imagem da organização; tais elementos são transmitidos e 

podem criar unidade na organização ou podem ser utilizados como meio de poder e 

controle. 

Para Dias (1999), não obstante haja inúmeras definições sobre o tema, 

há pontos convergentes, especialmente no que tange ao destaque aos valores e 

crenças, e, o modo com que influenciam no comportamento. Para o autor, a cultura 

organizacional é um conjunto de valores e crenças compartilhados, que oferece aos 

integrantes da organização um direcionamento em suas atividades e que, sendo 

forte (capaz de atrair e reter os indivíduos que mais se adequam à organização), 

influencia diretamente no sucesso das organizações. 

Semelhantemente aos autores precedentes, Freitas (2000), entende a 

cultura organizacional como um instrumento de poder, um arcabouço de 

construções imaginárias que são criadas, recriadas e modificadas em razão das 

relações do dia-a-dia no interior das organizações, que são exteriorizadas por meio 

de valores, normas, significados e interpretações, que tem como escopo, guiar a 
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organização de modo uniforme, tornando-a uma espécie de norteadora e fonte de 

identidade e reconhecimento para aqueles que a integram. 

Em sequência à apresentação do conceito de cultura, Schein (2002, p. 

16), apresenta uma definição de cultura que atualiza o conceito de 1989, conforme 

se pode destacar  

 
[...] um padrão de suposições básicas compartilhadas, que foi aprendido por 
um grupo à medida que solucionava seus problemas de adaptação externa 
e de integração interna. Esse padrão tem funcionado bem o suficiente para 
ser considerado válido e, por conseguinte, para ser ensinado aos novos 
membros como o modo correto de perceber, pensar e sentir-se em relação 
a esses problemas. 

 

Para Barbosa (2002), a cultura organizacional surge pioneiramente 

como a junção do termo cultura com os demais conceitos originados no ambiente 

organizacional, neste momento, estudiosos direcionam suas atenções para as 

organizações e as influências que estas sofrem, no âmbito econômico, pessoas e 

em processos de mudanças, por parte dos valores, crenças e símbolos existentes. 

No mesmo sentido, para Marchiori (2011), a cultura organizacional 

seria uma importante ferramenta para o entendimento da complexidade de uma 

organização, é a cultura que demonstrará os aspectos existentes na organização, 

que podem inclusive ser modificados e que são passíveis de reconhecimento e 

transmissão para os atuais e futuros integrantes dos grupos. 

 

3.2 NÍVEIS DA CULTURA ORGANIZACIONAL SOB A PERSPECTIVA DE SCHEIN 

 

Schein (2009, p. 23) defende que a Cultura pode ser analisada em 

diversos níveis (apresentados na Figura 1), níveis estes, que podem ser definidos 

pela facilidade com que podem os fatos culturais serem identificados em uma 

organização. 
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     Figura 1 - Níveis de cultura de Schein 

 
    Fonte: Schein 2002, p. 24. 

 
 
Observa-se, na Figura 1, que o nível mais alto desta estrutura são os 

artefatos, que segundo Schein (2009, p. 24): 

 

Incluem os produtos visíveis do grupo, como a arquitetura de seu ambiente 
físico; sua linguagem; sua tecnologia e produtos; suas criações artísticas; 
[...] mitos e histórias contadas sobre a organização; suas listas explícitas de 
valores; seus rituais e cerimônias observáveis e assim por diante. [...] Os 
artefatos também incluem com propósitos de análise cultura, os processos 
organizacionais pelos quais tal comportamento torna-se rotineiro e 
elementos estruturais, como patentes, descrições formais sobre como a 
organização funciona e gráficos e diagramas organizacionais. 
 

Nota-se que nesse tópico, há uma facilidade na observação, porém, 

uma dificuldade na interpretação e análise. Qualquer análise que seja realizada nas 

organizações, com base apenas nos artefatos, pode conduzir a uma conclusão não 

condizente com a realidade (SCHEIN, 2009). 

No que tange às crenças e valores assumidos, “qualquer grupo reflete 

as crenças e os valores originais de alguém, seu sentido do que deve ser, que é 

diferente do que é” (Schein, 2009, p. 26). Ou seja, diante de novas situações, a 

solução para lidar com elas “reflete algumas suposições próprias do indivíduo sobre 

o que é certo ou errado, que funcionará ou não funcionará” (SCHEIN, 2009, p. 26).  

As atitudes que serão tomadas, farão com que quem as originaram, 

sejam tidos como líderes ou fundadores, e em um primeiro momento, o grupo 

realizará o que foi determinado, posteriormente, será realizada uma validação da 

medida por parte do grupo (SCHEIN, 2009). 
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Nesse sentido, entende-se por validação “que certos valores são 

confirmados apenas pela experiência social compartilhada de um grupo” (Schein, 

2009, p. 27). Alguns valores e crenças, que emanam dos líderes, podem ser 

considerados como meio de resolução de problemas críticos das organizações, e “à 

medida que continuam funcionando, transformam-se gradualmente em suposições 

indiscutíveis apoiadas por conjuntos articulados de crenças, normas e regras 

operacionais de comportamento” (SCHEIN, 2009, p. 27). 

No tocante às suposições básicas, “quando a solução de um problema 

funciona repetidamente, passamos a aceitá-la como verdadeira” (Schein, 2009, p. 

28). “O que era hipótese, apoiada apenas por uma intuição ou valor, gradualmente, 

passa a ser tratado como realidade” (SCHEIN, 2009, p. 28).  

Em razão da repetição, as suposições ficam arraigadas no grupo, o 

que torna muito complexa e difícil a sua modificação, uma vez que para que tenha 

sido aceita pelo grupo, a suposição passou por várias fases de testes. Uma vez 

aceita, a suposição acarreta uma certa tranquilidade no que tange ao cotidiano do 

indivíduo, alterá-la implicaria em desconforto e incômodos (SCHEIN, 2009). 

A cultura de uma organização deve ser analisada de forma global, para 

que melhor se conheça a realidade organizacional, e nesse sentido Smith (2013, p. 

120) afirma que “não se pode descrever a cultura organizacional de uma empresa 

com base, apenas, em um elemento, uma vez que é a partir da compreensão do 

conjunto que realmente leva ao entendimento e à veracidade de cada elemento”. 

Assim, diante dos diversos conceitos de cultura, bem como da 

apresentação dos níveis de cultura segundo Schein, é possível analisar a cultura 

inovativa de uma organização, como meio para lograr êxito ou não, em tempos de 

inovação tecnológica, da quarta revolução industrial. 

 

3.3 INOVAÇÃO E CULTURA INOVATIVA 

 

Preliminarmente cumpre conceituar o termo inovação, que segundo o 

Manual de Oslo (1997), trata de um novo ou aprimorado produto, processo, método 

de marketing ou organizacional, que tenha sido desenvolvido na empresa e 

caracterizado pela implementação. No caso dos produtos estes consideram-se 

implementados quando da sua introdução no mercado, os demais itens quando da 

sua operacionalização ou utilização no âmbito as operações das empresas. 



51 
 

Para que ocorram as inovações é necessário que haja “etapas 

científicas, tecnológicas, organizacionais, financeiras e comerciais que conduzem, 

ou visam conduzir, à implementação de inovações”. (Manual de Oslo, 1997, p. 56). 

Analisando a inovação sob a ótica organizacional, temos que uma 

“inovação organizacional é a implementação de um novo método organizacional nas 

práticas de negócios da empresa, na organização do seu local de trabalho ou em 

suas relações externas”. (Manual de Oslo, 1997, p. 61). 

Tratando-se de inovação, é importante apresentar alguns dados em 

relação à inovação nas mais diversas empresas brasileiras, levantados através da 

Pesquisa de Inovação realizada no triênio 2012-2014, realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014), que apontam que a incorporação 

de máquinas e equipamentos, é atividade considerada de média ou alta relevância 

para 72,5% das empresas inovadoras pertencentes ao âmbito da pesquisa, seguida 

de treinamento (62,3%) e da aquisição de software (33,8%). Especificamente para a 

Indústria, aquisição de máquinas e equipamentos é a atividade mais relevante 

(73,8%), seguida de treinamento (61,7%) e aquisição de software (31,7%) (IBGE, 

2014). 

A Indústria 4.0, que conforme anteriormente demonstrado, trará 

significantes mudanças para indivíduos, organizações, sociedades e nações; 

especialmente no que tange à rapidez das informações e inovações tecnológicas, 

necessidade de constante atualização, surgimento de novos postos de trabalho, 

extinção de postos de trabalhos existentes, exigência de novas habilidades, 

exigência de novas qualificações e uma cada vez mais crescente 

interdisciplinaridade.  

Especificamente no âmbito organizacional, as mudanças deverão 

ocorrer e será necessária uma mudança na cultura, no sentido de adaptação às 

inovações e às novas realidades que serão impostas pelas tecnologias.  

No estudo realizado pelo IBGE (2014, p. 67), foram elencados alguns 

obstáculos que, segundo as empresas participantes da pesquisa, são óbices à 

inovação, conforme pode-se inferir através do Gráfico 5. 
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Gráfico 5 - Obstáculos para inovar no setor da indústria, período 2012-2014. 

 
Fonte: Adaptado a partir da pesquisa realizada pelo IBGE, 2012-2014. 

 

No Gráfico 5, dentre os elementos que são obstáculos à inovação, 

merecem destaque, ante todo o exposto no presente trabalho, o percentual de 

indústrias que elencaram “Rigidez organizacional”, “Falta de pessoal qualificado” e 

“Falta de informação sobre tecnologia”, todos com valores acima de 40 pontos 

percentuais.  

Na mesma pesquisa do IBGE (2014), foi arguido às empresas 

entrevistadas que implementaram inovações de produto ou processo, e que 

realizaram inovações organizacionais, quais as atividades que realizaram no período 

em estudo, o ano de 2014, conforme pode-se analisar através do Gráfico 6.   
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Gráfico 6 - Medidas realizadas para inovações das indústrias, 2014. 

 
Fonte: Adaptado a partir da pesquisa realizada pelo IBGE, 2012-2014. 

 

O Gráfico 6, concatenando o estudo realizado em indústrias brasileiras, 

evidencia que para as inovações ocorram, as empresas, em grande escala, buscam 

a modificações nas técnicas de gestão e nos métodos de organização do trabalho, 

ou seja, mudanças que afetarão a cultura da organização, no sentido de preparar a 

empresa para as mudanças e inovações. 

A cultura organizacional e a inovação devem estar sintonizadas no 

sentido da adoção da nova realidade tecnológica para que estas sejam incorporadas 

e utilizadas. Nesse sentido, afirma Smith (2013, p. 130) “a observância à cultura 

organizacional no processo de inovação tecnológica e na gestão da informação se 

faz necessária por exigir uma intensa participação dos vários níveis de profissionais 

da organização”. 

Para Varella (2012, ls. 3871), “uma organização é feita de pessoas. As 

pessoas possuem crenças e agem de acordo com elas. Podemos identificar na 

cultura da organização e nas pessoas, sinais de falta de flexibilidade que podem 

bloquear a inovação”.  

Depreende-se que a cultura da organização deverá ser de tal forma 

que propicie aos indivíduos mecanismos para a inovação e identifique os indivíduos 

que tenham a característica inovadora. 
                                                           
1
 Ls. - Abreviatura do termo “Locations”, com referência à localização do texto em livros eletrônicos (e-Books), 

que apresentam algumas versões não paginadas. 
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Pode-se elencar algumas características que classifiquem as 

organizações como inovadoras ou não, conforme apresentado no Quadro 4 abaixo. 

 

        Quadro 4 - Características da cultura da inovação  
Orientação para o mercado 

Comunicação clara e aberta 

Compartilhamento de lucros 

Trabalho desafiante e em equipe 

Liderança forte e que oferece suporte 

Ênfase no comportamento empreendedor 

Objetivos claros, definidos, compartilhados 

Reconhecimento pelos esforços e conquistas 

Tempo hábil para desenvolvimento de tarefas 

Tolerância ao risco, à ambiguidade e ao conflito 

Comprometimento e envolvimento dos colaboradores 

Coesão e reconhecimento intrínseco entre os membros 

Existência de critérios claros para julgamento de sucesso da inovação 

Reconhecimento da importância estratégica da inovação por todo grupo 

Encorajamento da autonomia dos indivíduos para expressar opiniões e compartilhar 
seus conhecimentos 

Estabelecimento, em todos os níveis hierárquicos, de estratégia que valorize a 
aquisição, criação e acumulação, proteção e exploração de conhecimento 

    Fonte: Godoy e Peçanha (2009, p. 144). 

 

Várias são as características que podem tornar uma organização 

inovadora, destacam-se, o fato de uma maior liberdade por parte de seus 

integrantes, um compartilhamento e acúmulo de informações, e o papel de um líder 

que seja capaz de gerenciar ou proporcionar a cultura da organização de modo que 

esta valorize ou crie as condições para tornar a organização inovadora. 

Corroborando o exposto, Varella (2012, ls. 399) assim explicita 

 
Para intervir na cultura é necessário o desenvolvimento das lideranças, 
promovendo maior flexibilidade para aceitar e incentivar o 
intraempreendedorismo. É preciso um modelo de desenvolvimento de 
novas atitudes focado na ressignificação das crenças e no desenvolvimento 
de novos comportamentos. 
 

No mesmo sentido, para Livramento, Oliveira e Moraes (2015) a 

inovação dependerá de um ambiente interno das organizações que seja favorável a 

esta situação, bem como estará condicionada à aprovação de parcela do mercado 

de consumo. Em sequência, os autores complementam (2015, p.239) 
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Este ambiente que reflete aprendizagens, relacionamentos e verdades, 
quando vinculado aos membros da organização por rituais, histórias e 
mitos, transmite uma identidade à organização e também a seus membros. 
A esta “personalidade coletiva” dá-se o nome de Cultura Organizacional a 
qual, quando bem gerida, possibilita criar em seus membros um senso de 
propósito estratégico além de estimular a pro atividade de todos. 

 

Assim, pode-se concluir, que ficará a cargo dos líderes organizacionais 

conduzirem esses processos de inovações e mudanças dentro das organizações, 

conforme amparado por SCHEIN (2009, p. 34) 

 
Originalmente, liderança é a fonte das crenças e valores que levam um 
grupo a lidar com seus problemas interno e externos. Se o que líder propõe 
funciona e continua a funcionar, o que antes eram apenas as suposições do 
líder gradualmente passam a ser suposições compartilhadas. [...] indivíduos 
e grupos procuram estabilidade e significado. Uma vez atingidos, é mais 
fácil distorcer novos dados por negação, projeção, racionalização ou vários 
outros mecanismos de defesa do que mudar a sua suposição básica. [...] a 
mudança da cultura, no sentido de mudar as suposições básicas, é portanto 
difícil, consome muito tempo e provoca ansiedade – um ponto que é 
especialmente relevante ao líder que passa a mudar a cultura da 
organização. 

 

Será papel do líder promover integração das novas tecnologias, avaliar 

e administrar seus impactos, e, acima de tudo, criar meios para que sejam aceitas as 

mudanças, que a cultura seja modificada no sentido de aceitação da Indústria 4.0, 

sob pena da organização, que, não proceder às inovações tecnológicas, sucumbir 

em razão de ostracismo. 

Tratando da liderança nas organizações (LEURENTE, SHOOK, 2019, 

p. 5), assim explicam o tema  

 
A Quarta Revolução Industrial requer um novo paradigma de liderança. 
Tempos turbulentos exigem uma abordagem que coloca as pessoas no 
centro de fabricação e produção. Líderes devem transformar suas 
organizações para permanecer relevantes e competitivas em meio a 
mudanças sem precedentes, mas eles devem fazer isso de uma maneira 
que orienta as pessoas que integram sua força de trabalho para 
oportunidades e prosperidade. A hora de agir é agora. Líderes não têm mais 
o luxo de se preparar para a Quarta Revolução Industrial. Suas forças 
disruptivas já podem ser sentidas em todas as organizações, sem 
precedentes os avanços tecnológicos impulsionam mudanças sísmicas. [...] 
Líderes em cadeias de valor de produção têm a oportunidade de 
impulsionar a transformação, elevando e capacitando suas forças de 
trabalho. A manufatura tem tradicionalmente apoiado o crescimento 
econômico e a prosperidade nos países desenvolvidos e em 
desenvolvimento. Ao colocar as pessoas no centro, os líderes de produção 
podem catalisar a próxima onda de crescimento econômico em benefício de 
mais de 1 bilhão de trabalhadores. 
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Inevitáveis as mudanças que as novas tecnologias trarão nas 

organizações e nos postos de trabalho, caberá aos líderes, conciliar todas essas 

mudanças em prol de seus liderados e das organizações a que pertencem.  

Exigir-se-á dos líderes, impreterivelmente, uma maior capacidade de 

lidar com as complexidades do mundo na atualidade, capacidade de ser resiliente 

nas situações cotidianas e sobretudo com características de maior flexibilidade na 

condução dos liderados, conforme endossa VARELLA (2012, ls. 420-426), in verbis 

 
Vamos considerar a liderança sob dois aspectos. O primeiro na condução 
da equipe, hoje uma exigência de posicionamento mais colaborativo, um 
processo de compartilhamento abrindo espaço para que toda a equipe 
desenvolva a sua resiliência. Também desenvolver um clima de confiança e 
um alinhamento de seus valores pessoais com os da empresa. E ainda, o 
comportamento de liderança exige flexibilidade, resiliência para conduzir a 
equipe sem um limite de tensão interior excessivo. O outro aspecto é lidar 
com a complexidade da direção de negócios num mundo turbulento, 
adaptando-se aos novos desafios. Caso não disponha de um grau 
excelente de resiliência pode, por exemplo, correr o risco de acomodação e 
comprometer os rumos da organização, principalmente diante de eventos 
aleatórios negativos. 

 

Fica cristalina a necessidade de mudança por parte dos novos líderes, 

em tempos de constante e veloz inovação tecnológica, assunto em destaque no 

WEF 2019, conforme pode-se inferir através da análise do Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Olhando para a liderança através de uma nova lente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Leurente, Shook, 2019, p. 7. 
 
O Quadro 5, pode ser considerado como uma síntese de todo o 

exposto, acerca de liderança e cultura nas organizações, em tempos de inovações e 

disrupções trazidas pelas novas tecnologias. O futuro das organizações certamente 

contará com o papel dos líderes, que deverão concatenar todos os elementos 

anteriormente expostos, para que as organizações e as pessoas que as integram, 

Seis dimensões da liderança na 
quarta revolução industrial: 

As 
pessoas 

no centro 

Liderança transformacional. 
Comportamentos que apoiam as 

pessoas no centro: 
Responsabilidade e prestação de 
contas Inspire com empatia e visão 

Liderança de sistemas Inovar com propósito 

Liderança tecnológica 
Defenda a humanidade, confiança e 
transparência 

Liderança empreendedora Colabore com o ecossistema 

Liderança Adaptativa Orquestrar agilidade e crescimento 

Criando sociedades Abraçar a responsabilidade social 
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caminhem na direção que as novas mudanças determinem, tendo a capacidade de 

adaptação e sucesso no mercado. 

 

3.4 OS TIPOS DE CULTURA SOB A PERSPECTIVA DE CAMERON E QUINN 

 

Segundo Cameron e Quinn (2011, p. 58) quatro são os níveis de 

cultura: Comportamentos explícitos, Artefatos, Contratos e normas conscientes, e 

Suposições Implícitas. Os níveis da cultura, podem ser observáveis e não 

observáveis, conforme Figura 2 abaixo, elaborada pelos autores. 

 

Figura 2 - Níveis de Cultura, Cameron e Quinn 

 
Fonte: Cameron e Quinn, 2011, p. 47. 

 

Semelhantemente aos níveis de cultura apresentados por Schein, 

expostos anteriormente, a cultura, segundo Cameron e Quinn (2011) é subdividida 

por níveis, conforme a Figura 2, que são divididos em razão de sua facilidade de 

observação e análise. 

Tratando da análise dos níveis da cultura, o nível das suposições 

implícitas, assim é explicado pelos Autores (CAMERON E QUINN, 2011, p. 58) 
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No nível mais fundamental, a cultura é manifestada como os pressupostos 
implícitos que definem a condição humana e sua relação com o meio 
ambiente. Essas premissas não são reconhecidas a menos que sejam 
contestadas por premissas incompatíveis ou contraditórias. (Por exemplo, a 
maioria das pessoas não acordou hoje de manhã tomando uma decisão 
consciente sobre qual idioma falar. Somente quando confrontadas com um 
idioma diferente ou fazendo perguntas específicas sobre sua linguagem, as 
pessoas se tornam conscientes de que a linguagem é uma das suposições 
que definem.) 

 

O nível de mais dificuldade de observação, será o responsável pela 

condição de ser humano do indivíduo e seu consequente relacionamento com o 

ambiente que o circunda. Partindo para o nível imediatamente a cima, Cameron e 

Quinn (2011, p. 59), assim definem os contratos e normas conscientes   

 
Estas são as regras e procedimentos que governam a interação humana. 
As políticas nas organizações, por exemplo, emergem de suposições sobre 
como permitir o desempenho bem-sucedido, como coordenar o trabalho e 
como recompensar os funcionários. 

 

Neste nível, já é possível a observação das regras, que são de 

condutas para os relacionamentos humanos. No nível seguinte, dos Artefatos, de 

mais fácil visualização e modificação, os autores afirmam CAMERON E QUINN 

(2011, p. 59) 

 
Artefatos são ainda mais observáveis e abertos. Artefatos são 
representados pelos edifícios em que trabalhamos, pelas roupas que 
vestimos, pelos tamanhos ou formas de nossos escritórios e pelos arranjos 
de nossos móveis. Eles também são exemplificados por logos, temas, 
declarações de missão, metas formais e os tipos de reconhecimento que as 
organizações usam. 

 

Por fim, o primeiro nível da cultura, composto pelos comportamentos 

explícitos, de maior facilidade de observação, conforme exposto por CAMERON E 

QUINN (2011, p. 59) 

 
A manifestação mais óbvia da cultura é o comportamento explícito dos 
membros da cultura. Em uma organização, esta é a maneira pela qual as 
pessoas interagem, o montante do "eu total" investido na organização e a 
medida em que inovações ou atividades são toleradas ou incentivadas. É 
frequentemente descrito como exatamente como as coisas são por aqui. 

 

Apresentados os níveis da cultura, segundo Cameron e Quinn, passa-

se à descrição do modelo por eles desenvolvidos para análise da cultura das 

organizações. 
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O modelo apresenta quatro diferentes tipos de cultura: Clã, Inovativa, 

Hierárquica e de Mercado. Tipos de cultura estes, que serão identificados através da 

aplicação do assim chamado Modelo de Valores Competitivos, conforme Figura 3. 

 

     Figura 3 - Modelo de Indicadores de Cultura de Cameron e Quinn 

 

      Fonte: Adaptado de Cameron e Quinn, 2011, p. 73. 

 

Sobre o modelo, apresentado na Figura 3, Silva, Medeiros, 

Albuquerque (2009, p. 7) destacam que 

 
Os autores trabalham o construto à luz da perspectiva da integração, 
seguindo um paradigma funcionalista, pelo qual a cultura é considerada 
uma variável organizacional, passível de ser gerenciada. [...] O modelo [...] 
faz menção aos valores que competem entre si, refletindo os dilemas que 
permeiam o sistema organizacional. Ele mede a cultura focando nas suas 
dimensões e valores compartilhados. Ressalta-se que o modelo não sugere 
que um valor anula o outro; ao contrário, tenta proporcionar uma melhor 
compreensão do equilíbrio entre eles. 

 

Através da utilização do modelo acima, é possível identificar os tipos de 

cultura, por essa razão é mister que seja analisado individualmente os quatro tipos 

de cultura tratados pelos autores (Cameron e Quinn, 2011, p. 75 – 90). 

- Cultura hierárquica: está presente em organizações que priorizam 

regras, formalidade, que mantém uma estrutura organizada no sentido da busca 
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pela eficiência e estabilidade. Assim foi tratado o tema pelos autores (CAMERON E 

QUINN 2011, p. 77) 

 
[...] é caracterizada por um lugar formalizado e estruturado para trabalhar. 
Procedimentos governam o que as pessoas fazem. Líderes eficazes são 
bons coordenadores e organizadores. Manter uma organização sem 
problemas é importante. As preocupações de longo prazo da organização 
são estabilidade, previsibilidade e eficiência. Regras e políticas formais 
mantêm a organização unida. 
 

- Cultura de Mercado: está voltada para o ambiente externo à 

organização, há foco em transações com grupos externos, há foco na 

competitividade, produtividade e rentabilidade. Para os autores (CAMERON E 

QUINN 2011, p. 81) 

 
Uma cultura de mercado [...] é um ambiente de trabalho orientado para 
resultados. Líderes são produtores e concorrentes são duros e exigentes. A 
cola que une a organização é uma ênfase na vitória. A preocupação de 
longo prazo é com ações competitivas e alcançar metas e metas amplas. O 
sucesso é definido em termos de participação de mercado e penetração. 
Ultrapassar a concorrência e liderança de mercado são importantes. 

 

- A Cultura Clã: trata de um tipo de cultura que assemelha-se a um 

ambiente familiar, com foco no trabalho em grupo e um espírito de unidade. Nesse 

sentido apontam os autores (CAMERON E QUINN 2011, p. 85) 

 
A cultura clã [...] é tipificada por um lugar amigável para trabalhar, onde as 
pessoas compartilham muito de si mesmas. É como uma família extensa. 
Líderes são pensados como mentores e talvez até como figuras paternas. A 
organização é mantida unida pela lealdade e tradição. O compromisso é 
alto. A organização enfatiza o benefício a longo prazo do desenvolvimento 
individual, com alta coesão e moral sendo importantes. O sucesso é 
definido em termos de clima interno e preocupação com as pessoas. A 
organização valoriza o trabalho em equipe, a participação e o consenso. 

 

- A Cultura Inovativa: está voltada para as inovações e novos desafios 

como forma de sucesso. Nesse caso há uma busca pelo novo, um olhar para o 

futuro e ações que caminham para inovação, conforme apontado pelos autores 

(CAMERON E QUINN 2011, p. 85) 
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[...] é caracterizada por um local de trabalho dinâmico, empreendedor e 
criativo. As pessoas [...] assumem riscos. A liderança eficaz é visionária, 
inovadora e orientada para o risco. A cola que une a organização é o 
compromisso com a experimentação e a inovação. A ênfase está em estar 
na vanguarda de novos conhecimentos, produtos e serviços. A prontidão 
para a mudança e a satisfação de novos desafios são importantes. A ênfase 
de longo prazo da organização está no crescimento rápido e na aquisição 
de novos recursos. Sucesso significa produzir produtos e serviços únicos e 
originais. 

 

Assim, é possível a identificação do tipo de cultura predominante nas 

organizações, a partir da aplicação do modelo de Cameron e Quinn (2011), 

denominado Competing Value Model (Modelo de Valores Competitivos) – C.V.M., 

para averiguar qual o impacto da cultura organização no processo de inovação 

tecnológica. O modelo supracitado já foi aplicado em diversas organizações, das 

mais diversas áreas. 

Freitas (2015), utilizou-se do modelo para análise da cultura de uma 

instituição de ensino superior e a relação da cultura com a formação do profissional 

da área contábil. Silva, Medeiros, Albuquerque (2009), utilizaram-se do C.V.M. para 

análise da cultura predominante no setor de restaurantes de Natal/RN, para que 

uma vez conhecida a cultura predominante do setor, os empresários pudessem 

melhor gerir suas organizações. Silva, Câmara, Enders (2007), aplicaram o C.V.M. 

para identificar a cultura predominante no setor hoteleiro na via costeira de 

Natal/RN, e a sua relação com a competitividade. 

Ante o exposto, torna-se premente conhecer qual o papel da inovação 

tecnológica - que impactará na cultura organizacional e desta receberá influências - 

no desenvolvimento local e regional. 
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4 DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL SOB A PERSPECTIVA 

DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

Vários são os conceitos do termo desenvolvimento, para se ter uma 

ideia geral da definição do termo, apontam-se no Quadro 4 algumas definições 

literais, segundo o dicionário de língua brasileira Michaelis (online). 

 

Quadro 6 - Conceitos de desenvolvimento 

Ato ou efeito de desenvolver(-se); desenvolução. 

Passagem gradual (da capacidade ou possibilidade) de um estágio inferior a um estágio 
maior, superior, mais aperfeiçoado etc.; adiantamento, aumento, crescimento, expansão, 

progresso. 

Revelação gradativa de; desenrolamento, evolução, prosseguimento. 

Crescimento econômico de um país ou região, acompanhado por alterações na estrutura 
política e social, que resulta em melhoria do padrão de vida da população. 

   Fonte: Elaboração pelo próprio autor, a partir de definições do dicionário Michaelis (online). 

 

Dos conceitos apresentados, nota-se que está presente um sentido de 

evolução, crescimento, continuidade. E, especificamente, na última definição 

apresentada, que se trata do desenvolvimento sob a ótica econômica, tem-se que, o 

desenvolvimento seria o crescimento de um país ou região concomitantemente com 

mudanças políticas, sociais e nos padrões de vida. 

Sob a ótica de Veiga (2010, p. 17 - 18), o desenvolvimento, de maneira 

mais comum, é utilizado como sinônimo de crescimento econômico; também pode 

ser tratado como um mito, uma ideia, uma ilusão; por fim o termo pode ser 

conceituado não apenas como algo relacionado à seara econômica e tampouco uma 

ilusão, trata-se de tema complexo que deve ser mais aprofundado. 

Nesse sentido, para uma análise mais aprofundada do tema, com um 

viés acadêmico, Bresser-Pereira (1968, p. 15) assim conceitua o termo 

desenvolvimento 
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O desenvolvimento é um processo de transformação econômica, política e 
social, através da qual o crescimento do padrão de vida da população tende 
a tornar-se automático e autônomo. Trata-se de um processo social global, 
em que as estruturas econômicas, políticas e sociais de um país sofrem 
contínuas e profundas transformações. Não tem sentido falar-se em 
desenvolvimento apenas econômico, ou apenas político ou apenas social. 
Na verdade, não existe desenvolvimento desta natureza, parcelado, 
setorializado. [...] Se o desenvolvimento econômico não trouxer consigo 
modificações de caráter social e político; se o desenvolvimento social e 
político não for a um tempo o resultado e causa de transformações 
econômicas, será porquê de fato não tivemos desenvolvimento. 
 

Depreende-se do conceito apresentado, que o desenvolvimento como 

um todo, trata-se de um desenvolvimento conjunto nas áreas econômica, política e 

sociais, não há que se falar em desenvolvimento, caso haja a ocorrência de apenas 

uma vertente. 

Na mesma linha, Clemente e Higachi (2000) fazem crítica à análise do 

desenvolvimento de certa localidade apenas pela renda per capita alegam que esse 

único fator não traria informações como a distribuição de renda. Para os mesmos 

autores, o desenvolvimento deveria ser analisado através de outras vertentes, quais 

sejam: econômicas, sociais, políticas e culturais.  

Em continuação ao tema, Clemente e Higachi (2000, p. 130 - 131), 

apresentam outros aspectos relevantes à análise do desenvolvimento 

 
Parte da polêmica em torno do conceito de desenvolvimento consiste na 
diferenciação entre crescimento e desenvolvimento. O crescimento 
econômico, conforme muitos autores, refere-se ao crescimento da produção 
e da renda, enquanto o desenvolvimento, à elevação do nível de vida da 
população. Primeiro, é necessário observar que, em condições normais, a 
elevação do nível de vida da população só é possível pela elevação do nível 
de renda da sociedade. (A outra possibilidade seria a distribuição da renda 
com diminuição absoluta da renda dos estratos mais ricos). Além disso, se a 
elevação da renda não for superior ao crescimento demográfico, toda a 
sociedade estará empobrecendo, e não seria adequado falar em 
desenvolvimento. 

 

Depreende-se com o exposto, que a renda é fator importante na 

análise do desenvolvimento, porém sua análise isolada e única, não pode ser 

considerada como um bom medidor do desenvolvimento. Seguindo na conceituação 

do termo, Clemente e Higachi (2000, p. 131) apresentam mais uma análise do termo 
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Há porém, outro conceito de desenvolvimento que merece ser considerado: 
o desenvolvimento autossustentado. Os defensores dessa linha de 
pensamento afirmam que o desenvolvimento consiste em uma série de 
transformações da sociedade que se realizam em cadeia, de forma 
autossustentada. Isso quer dizer que o processo de desenvolvimento, uma 
vez desencadeado, apresentaria uma sequência de fases, cada uma 
criando as condições necessárias para a fase subsequente. De acordo com 
esse conceito, seria impróprio empregar o termo desenvolvimento para 
situações em que os indicadores típicos de desenvolvimento não 
representam um processo duradouro de transformação da sociedade.  

 

Evidenciada a necessidade, de se analisar o desenvolvimento através 

de várias vertentes, dentre elas a econômica, trataremos adiante do capital social, 

termo este que refere-se a acontecimentos no âmbito da sociedade. 

Sen (2010), trata do capital social, como sendo este um conjunto de 

fatores não ligados à economia que ocorrem no interior da sociedade, como pode 

ser observado no Quadro 7, que são capazes de exercer um grande peso no 

desempenho dos países em termos de progresso econômico e tecnológico, assim 

como na sustentabilidade do desenvolvimento. Segundo o mesmo autor, identificam-

se quatro tipos de capital: natural, constituído pela dotação de recursos naturais; o 

capital construído pela sociedade, como as infraestruturas, a tecnologia, o capital 

financeiro, o comercial e outros; o capital humano, integrado pelos níveis de saúde e 

educação da população; e o capital social.  

 
  Quadro 7 - Dimensões do capital social 

 
     Fonte: Elaboração própria a partir de definições apresentadas por Sen, 2010. 

 

De acordo com o Quadro 7, as quatro dimensões do capital social, 

estão ligadas à economia, através de comportamentos humanos de confiança, 

cooperação, civilidade e ética. 

Em consonância com os níveis apresentados no Quadro 7, Sen (2010), 

aponta que os níveis do capital social são de extrema importância para o 
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desenvolvimento e para a democracia, são capazes de exercer influência nas taxas 

de crescimento econômico, na governabilidade, na qualidade de serviços, no nível 

das escolas e eleva a expectativa de vida; e embasa-se no desenvolvimento cultural 

da sociedade. 

Para Cavalcanti e Ruwer (2009), o desenvolvimento regional é um 

tema amplo e complexo, envolvendo não apenas o crescimento econômico mas 

também atrelado ao crescimento social, cultural, político e ambiental e no mesmo 

sentido preleciona Freitas (2015, p. 103) que 

 
O desenvolvimento local ou regional é o resultado de todo processo educacional que 
provoca mudanças sociais econômicas no ambiente onde está inserido por meio do 
conhecimento, da gestão do emprego e do crescimento econômico. 
 

Novamente, apresenta-se a ideia de que o desenvolvimento para que 

de fato ocorra, necessita de vários elementos concomitantes, que levam ao 

desenvolvimento econômico, social e político. 

Nesse sentido, Pereira e Silva (2010), afirmam que as tecnologias 

contribuem para o desenvolvimento local, vez que, proporcionam o crescimento 

econômico através investimentos, impacto em outros setores, mais competitividade, 

negócios e empregos, dentre outros fatores que decorrem de sua utilização. 

Com o advento da indústria 4.0, sob pena de ficaram defasadas e 

arcaicas, as organizações serão obrigadas a realizar diversos investimentos, seja na 

adoção de novas tecnologias, na preocupação com o meio ambiente, em 

treinamento de colaboradores, busca e desenvolvimento de novos produtos e 

materiais, novas formas de produção, maior produtividade e menos desperdício de 

matéria prima.  

Tais fatores influenciarão no local onde estão inseridas as 

organizações, no que tange à geração de novos empregos, no mercado de 

consumo, no sistema de educação local que deverá qualificar mão de obra, dentre 

outros. Com isso, mudanças ocorrerão na seara econômica, social e política. 

Nesse sentido de mudanças, o Quadro 8 apresenta os principais 

impactos que serão gerados pela Indústria 4.0 e que claramente afetarão o 

desenvolvimento das empresas e da localidade em que se inserem. 
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        Quadro 8 - Impactos da Indústria 4.0 

Reduzir os custos de manutenção 
de equipamentos entre 10 e 40% 

Reduzir o consumo de 
energia entre 10 e 

20% 

Aumentar a eficiência do 
trabalho entre 10 e 25% 

     Fonte: MCKINSEY Global Institute, 2015. 

 

Depreende-se do exposto, que as expectativas sobre o uso das novas 

tecnologias impactarão na economia, na mão de obra, na produtividade e custos de 

produção das organizações. Esse conjunto de fatores impactarão no 

desenvolvimento, uma vez que há uma disrupção, uma interrupção seguida de uma 

mudança brusca, no atual modo de produção, trabalho e gestão. 

Conforme a Tabela 6, o setor calçadista configura entre os setores que 

menos utilizam-se das novas tecnologias. 

 

Tabela 6 - Uso das tecnologias digitais 
SETOR % 

Que mais usa 

Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e outros 61 

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 60 

Coque, derivados do petróleo e biocombustíveis 53 

Máquinas e equipamentos 53 

Metalurgia 51 

Que menos usa 

Outros equipamentos de transporte 23 

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 25 

Produtos farmacêuticos 27 

Minerais não metálicos 28 

Vestuário 29 

Calçados 29 
Fonte: CNI, 2016. 

 

Pelo fato do setor calçadista, figurar entre os setores que menos 

utilizam-se de tecnologia, e, tal realidade, aliada ao fato da rapidez e inevitabilidade 

da Indústria 4.0, os efeitos da nova era digital, ainda ocorrerão em larga escala no 

setor e na região que envolve-se com essas atividades, sejam os efeitos de natureza 

econômica ou social, que certamente, influenciarão no desenvolvimento local.  
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CULTURA ORGANIZACIONAL NA RESOLUÇÃO DE DILEMAS 

FRENTE À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO SETOR CALÇADISTA DE 

FRANCA 

 

Para atingir o objetivo proposto, na presente pesquisa, de analisar os 

impactos iniciais que um conjunto de máquinas, projetada para o setor calçadista, 

especificado como integrante da indústria 4.0, pode causar para as organizações, 

sociedade e, consequentemente, no desenvolvimento local - econômico e social, em 

tempos de demanda de inovação tecnológica, inicialmente foram apresentadas as 

discussões bibliográficas sobre as especificações tecnológicas que caracterizam a 

“Indústria 4.0” assim como seu impacto nos processos produtivos e em novos 

modelos de negócios e, como está sendo valorada no Brasil. Em sequência, 

explorou-se a cultura organizacional e inovação tecnológica, para demonstrar a 

inter-relação e suas influências mútuas na geração de valores que alavancam ou 

que minimizam as possibilidades de se adentrar a “Industria 4.0”. E, sob a ótica da 

inovação tecnológica, foi possível tecer uma análise teórica de seus impactos no 

Desenvolvimento Local e Regional, delineando os dilemas oriundos dessa “quarta 

revolução industrial”.  

Por fim, para conhecer a disseminação do tema na realidade local foi 

realizada uma pesquisa de campo, na cidade de Franca, em três setores do 

ambiente calçadista: 1) Indústria produtora de máquinas 2) Indústrias de calçados e, 

3) Sindicatos – Patronal e dos Trabalhadores na Indústria de Calçados de Franca. 

 

5.1 METODOLOGIA 

 

No que tange à abordagem, a pesquisa é qualitativa. Segundo Chizzotti 

(2018), a pesquisa qualitativa difere-se da pesquisa experimental por conta de 

algumas características, quais sejam, a impossibilidade de criar-se um padrão ou 

simplesmente tentar quantificar as ciências sociais e humanas, a relação constante 

entre o sujeito e o ambiente em que está inserido.  

Segundo o mesmo autor, entende-se que não se deve fazer 

generalizações ou padrões para este tipo de pesquisa, há a análise do homem em 

um contexto e em um determinado lapso temporal. Em suma, afirma o autor que o 
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conhecimento não pode ser limitado a um rol de dados que não se comunicam, o 

sujeito é parte do processo, o objeto tem seu significado, comunica-se com o sujeito. 

(CHIZZOTTI, 2018). 

Quanto aos objetivos, a pesquisa é explicativa, pois pretendeu-se 

demonstrar a correlação entre desenvolvimento regional, cultura organizacional, 

inovação tecnológica e Indústria 4.0. Para Gil (2008, p. 28 - 29), tal abordagem 

assim pode ser conceituada 

 
[...] tem como preocupação central identificar os fatores que determinam ou 
contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Este é o tipo de pesquisa que 
mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o 
porquê das coisas. [...] As pesquisas explicativas nas ciências naturais 
valem-se quase que exclusivamente do método experimental. Nas ciências 
sociais, [...] recorre-se a outros métodos, sobretudo o observacional. 
 

No que tange aos meios ou procedimentos, a pesquisa é bibliográfica, 

documental e pesquisa de campo: 

Para Gil (2008, p. 50), “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir 

de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. 

Nesse sentido pode-se afirmar que a presente pesquisa é bibliográfica pois foi 

desenvolvida a partir de material já existente, como livros, doutrinas, artigos 

científicos e artigos eletrônicos. 

Tratando da pesquisa documental, Marconi e Lakatos (2017, ls. 1308 - 

1310)  

 
A característica da pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados 
está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina 
de fontes primárias. Estas podem ser recolhidas no momento em que o fato 
ou fenômeno ocorre, ou depois. 

 

No mesmo sentido, Gil (2008, p. 51) 

 
A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A 
única diferença entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a 
pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos 
diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-
se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que 
ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa. 

 

Em relação à pesquisa de campo Marconi e Lakatos (2017, ls.1758-

1760) relata que  
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[...] é utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ ou 
conhecimentos sobre um problema para o qual se procura uma resposta, ou 
para uma hipótese que se queira comprovar, ou, ainda, descobrir novos 
fenômenos ou relações entre eles. 

 

Seguindo a mesma definição, Gil (2008, p. 57), explica que as 

pesquisas de campo 

 

[...] procuram muito mais o aprofundamento das questões propostas do que 
a distribuição das características da população segundo determinadas 
variáveis. [...] estuda-se um único grupo ou comunidade em termos de sua 
estrutura social, ou seja, ressaltando a interação de seus componentes. 
 

Com a pesquisa de campo, buscou-se conhecer a realidade do tema 

“indústria 4.0” sob a ótica de três segmentos do setor calçadista da cidade de 

Franca: 

1. Uma Indústria produtora de máquinas 

2. Duas Indústrias produtora de calçados;  

3. Sindicato da Indústria de Calçados de Franca e Sindicato dos 

Trabalhadores na Indústria de Calçados de Franca. 

A seleção da Indústria produtora de máquinas, como amostra da 

pesquisa se deu em virtude de seu projeto do conjunto de máquinas, com um rol de 

tecnologias 4.0.  

As duas Indústrias produtora de calçados foram selecionadas de forma 

aleatória e conforme a disponibilidade e aceitação em participar da 

entrevista/pesquisa, todavia foram observados, na escolha, o porte da empresa e a 

capacidade de uso de novas tecnologias.  

Ainda se faz necessário destacar que essas não são as indústrias 

calçadistas adquirentes do conjunto de máquinas 4.0 oriundas da indústria 

produtora, participante da pesquisa. Visto que, a adquirente é uma empresa locada 

na região nordeste e o objetivo da pesquisa está no entorno do desenvolvimento 

local de Franca/SP. 

Não obstante as empresas locais não serem adquirentes do conjunto, 

pretendeu-se conhecer a percepção acerca da inovação tecnológica na região de 

Franca, para se trabalhar as aspirações e a realidade do setor calçadista local face 

às inovações e dilemas que são introduzidos pela indústria 4.0. 
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Em relação aos sindicatos, os dois únicos locados na cidade de 

Franca/SP, aceitaram a participação na entrevista/pesquisa. 

 Especificamente em relação à abordagem da indústria produtora de 

máquinas, além da entrevista, teve como subsidio para análise: documentos, 

projetos, imagens, fotografias, gráficos referentes um conjunto de máquinas 

inovadoras da empresa caracterizadas como Tecnologia 4.0 projetada e produzida 

para o setor calçadista. 

Foi realizada a análise de conteúdo das entrevistas realizadas. 

Richardson (1999, p. 224) destaca que 

 
A análise de conteúdo é, particularmente, utilizada para estudar material de 
tipo qualitativo (aos quais não se podem aplicar técnicas aritméticas). 
Portanto, deve-se fazer uma primeira leitura para organizar as ideias 
incluídas, para posteriormente, analisar os elementos e as regras que as 
determinam. Pela sua natureza científica, a análise de conteúdo deve ser 
eficaz, rigorosa e precisa. Trata-se de compreender melhor um discurso, de 
aprofundar suas características (gramaticais, fonológicas, cognitivas, 
ideológicas etc) e extrair os momentos mais importantes. 
 

Corroborando o acima exposto, Bardin (2006, p. 27), assim define o 

tema 

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações. Não se trata de um instrumento, mas de um leque de 
apetrechos; ou, com maior rigor, será um único instrumento, mas marcado 
por uma grande disparidade de formas e adaptável a um campo de 
aplicação muito vasto: as comunicações. 

 

A pesquisa foi estruturada em duas etapas, sendo que a primeira 

contém questionários abertos e fechados para os sujeitos de pesquisa com 

perguntas mais direcionadas para o tema de indústria 4.0, e a segunda consiste na 

aplicação adaptada do modelo de Cameron e Quinn (2011) para identificação do tipo 

de cultura predominante nas organizações pesquisadas.  

Em relação aos questionários, primeiramente buscou-se a identificação 

do respondente da empresa ou entidade, em seguida a obtenção de algumas 

informações relevantes da empresa ou entidade. Em sequência passou-se à 

arguição de questões abertas às considerações dos respondentes. 

Tratando-se do modelo de Cameron e Quinn (2011), este permitiu o 

conhecimento da cultura dominante da indústria produtora de máquinas, das duas 

indústrias calçadistas e dos dois sindicatos: Cultura de Clã; Cultura Inovadora; 

Cultura de Mercado e Cultura Hierárquica.  
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Para tanto, o questionário contempla seis aspectos para avaliação: 

características dominantes, liderança organizacional, gerenciamento de 

empregados, união da organização, ênfase estratégica e critérios de sucesso. Os 

seis aspectos são compostos por quatro afirmativas que deverão ser pontuadas de 

acordo com o grau em que se assemelha à organização ou entidade a que pertence 

o respondente. 

O modelo de Cameron e Quinn (2011) determina que as quatro 

afirmativas sejam pontuadas até a somatória de cem pontos, não sendo possível 

que nenhuma alternativa tenha pontuação zero ou cem. O modelo é composto por 

duas colunas, uma que registra a pontuação de acordo com o que a organização ou 

entidade é hoje e a outra à pontuação de acordo com o que é esperado que a 

organização ou entidade seja no futuro. 

Para aplicação na presente pesquisa, adaptou-se o modelo nos 

seguintes aspectos: a pontuação terá somatória de dez pontos, ficando mantidas as 

demais regras e excluir-se-á da presente pesquisa a pontuação de acordo com o 

que se espera da entidade ou organização no futuro. 

 

5.2 A INDÚSTRIA PRODUTORA DO CONJUNTO DE MÁQUINAS INTEGRANTE 

DA INDÚSTRIA 4.0 

 

Inicialmente, foi analisada uma indústria produtora de máquinas 

sediada em Franca/SP, que produz máquinas para o setor automobilístico, 

aeroespacial, utilidades domésticas, construção civil, automações hospitalares e, 

tem como principal atividade, a produção de máquinas para a indústria de calçados. 

Com mais de 54 anos de existência e um parque industrial de aproximadamente 

8.600 m² de construção e com área aproximada de 41.700 m², a empresa é 

referência no setor de máquinas para calçados no Brasil e nas américas Latina e 

Central (POPPI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, online). Relevante se faz 

destacar que a citada empresa, participante da pesquisa, autorizou a publicação do 

nome, sendo assim dispensou o anonimato inicialmente oferecido (Anexo A). 

 A indústria em questão desenvolveu um conjunto de máquinas 

inovadoras que além da automação, utiliza várias tecnologias em suas operações. 

Na parte de automação, uma das máquinas foi desenvolvida para automatizar 

processos na confecção de calçados.   
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Antes de se tratar do conjunto de máquinas inovadoras, com 

características da indústria 4.0, apresenta-se uma evolução cronológica e 

tecnológica das máquinas produzidas pela empresa em questão. Para tanto, 

apresentar-se-ão algumas máquinas produzidas pela empresa, bem como seu ano 

de fabricação e algumas de suas características. 

Na Figura 4, tem-se a Prensa Hidráulica de Corte, modelo E- 777, 

fabricada em 1972. 

 
Figura 4 - Prensa Hidráulica de Corte – E-777 

 
Fonte: Arquivo Poppi Máquinas e Equipamentos. 

 

A máquina constante na Figura 4 tinha como características motor, 

prensa hidráulica, regulagem manual, pressão de corte de 18 toneladas, dentre 

outras características. 

Entre os anos de 1980 a 1984, foram fabricadas as prensas hidráulicas 

Union, representada na Figura 5, além das características tecnológicas do modelo 

anteriormente citado na Figura 4, apresentava o regulagem eletrônica de altura e 

pressão, temporizador e sistema de corte por sensores. 
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Figura 5 - Prensa Hidráulica de Corte – UNION 

 
Fonte: Arquivo Poppi Máquinas e Equipamentos. 

 

Seguindo na linha das inovações da empresa, no ano de 1992 foi 

criada uma nova prensa hidráulica de corte, que diferenciava-se das demais por 

possuir regulagem para três pressões comandada por tempo, sistema motriz 

integrado (motor, bomba hidráulica e volante), painel eletroeletrônico externo e era 

mais leve (acarretava aumento de produtividade). O equipamento é retratado na 

Figura 6. 
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Figura 6 - Prensa Hidráulica de Corte – Sycllon RSX 

 
Fonte: Arquivo Poppi Máquinas e Equipamentos. 

 

Em sequência, no ano de 2002, a empresa passa a incorporar em suas 

máquinas o uso de unidades de processamento computadorizadas em suas 

máquinas, assim apresenta-se na Figura 7 a seguir uma máquina de apontar e 

montar bicos de calçados. 

O equipamento retratado na Figura 7, possuía um conjunto de pinças 

utilizadas para montagem do calçado, arquivo de computador para programação da 

montagem, simulação de todos os movimentos, transmissão de programas via 

internet, contadores de produção, aquecimento automático (economia de energia), 

terminal de vídeo e caracteres, dentre outras. 
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Figura 7 - Máquina de apontar e montar bicos – Advance 

 
Fonte: Arquivo Poppi Máquinas e Equipamentos. 

 

Após o ano de 2010, foi lançada a máquina de fechar base e enfranque 

(meio do calçado) com adesivo termoplástico, a Synergy, que é apresentada na 

Figura 8. A Synergy, ainda em produção, tem como principais características e 

inovações (Poppi, online):  

• Tela touch screen, com interface gráfica amigável, que permite 

parametrização dos processos que a máquina desempenha,  

• Reconhecimento automático da forma do calçado (lados 

esquerdo e direito, e tamanho),  

• Fechamento de enfranque através de roletes que se ajustam 

automaticamente às formas,  

• Alta produtividade devido ao sincronismo dos processos e 

injeção de adesivos,  

• Manual da máquina, programações e operações via tela touch 

screen, bem como Check list de válvulas e componentes 

elétricos.  



• Capacidade de salvar e carregar programações 

• Movimentos dos conjuntos da máquina através de servo

motores e fusos, controlados por CPU;

 

Figura 8 -Máquina de fechar base e enfranque
Synergy 

Fonte: Poppi, online 2019. 

 

É importante que se frise 

não representa a totalidade de modelos já produzidos ou ainda em produção pela 

empresa, traçou-se uma sequência cronológica com apenas alguns modelos, no 

intuito de se demonstrar e evolução tecnológica dos equipamentos.

O projeto do conjunto de máquinas surgiu no ano de

demanda de um cliente da indústria produtora de máquinas,

objetivos:  

• Eliminar a operação manual com faca de corte, prevenindo lesões por 

esforço repetitivo, segurança da operação e passivo trabalhista. 

• Ganhos de produtividade com diminuição do “takt time” atual do processo 

de 6 segundos para 3 segundos por par. 

Capacidade de salvar e carregar programações 

Movimentos dos conjuntos da máquina através de servo

motores e fusos, controlados por CPU; 

Máquina de fechar base e enfranque com adesivo termoplástico 

É importante que se frise que a seleção de máquinas apresentada

a totalidade de modelos já produzidos ou ainda em produção pela 

se uma sequência cronológica com apenas alguns modelos, no 

intuito de se demonstrar e evolução tecnológica dos equipamentos.

O projeto do conjunto de máquinas surgiu no ano de

demanda de um cliente da indústria produtora de máquinas, tendo como principais 

Eliminar a operação manual com faca de corte, prevenindo lesões por 

esforço repetitivo, segurança da operação e passivo trabalhista. 

produtividade com diminuição do “takt time” atual do processo 

de 6 segundos para 3 segundos por par.  
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Capacidade de salvar e carregar programações  

Movimentos dos conjuntos da máquina através de servo-

com adesivo termoplástico - 

 

seleção de máquinas apresentadas 

a totalidade de modelos já produzidos ou ainda em produção pela 

se uma sequência cronológica com apenas alguns modelos, no 

intuito de se demonstrar e evolução tecnológica dos equipamentos. 

O projeto do conjunto de máquinas surgiu no ano de 2016, através da 

tendo como principais 

Eliminar a operação manual com faca de corte, prevenindo lesões por 

esforço repetitivo, segurança da operação e passivo trabalhista.  

produtividade com diminuição do “takt time” atual do processo 
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• Redução da MO atual envolvida com tais operações.  

• Ganho de área fabril com a junção e automação de processos no 

acabamento.  

• Ganho no fluxo de materiais, conceituando os equipamentos de acordo 

com a melhor condição de abastecimento e descarga de materiais. 

• Prever separação automática de resíduo e produto acabado. 

No ano de 2019 foi finalizado o protótipo, já em fase de testes na 

unidade produtora de calçados, do conjunto de máquinas inovadoras, consideradas 

como integrantes da indústria 4.0, que são retratadas nas Figuras 9 e 10, com 

imagens das máquinas já implantadas no espaço fabril. O objetivo das máquinas em 

questão é a automatização do processo de corte, que passa pelas seguintes fases: 

abastecimento automático dos equipamentos com o material que será cortado; corte 

e retirada automáticos dos produtos cortados, descarte automático de resíduos e 

condução dos pares cortados para o processo de colocação automática de tiras.  

O conjunto de máquinas considerado 4.0, substituirá uma célula fabril, 

da empresa compradora. Cada célula fabril é composta por cinco balancins de corte 

manuais, que demandam um funcionário cada para o corte, um funcionário para 

alimentação e outro para coleta de resíduos. Diante do conjunto de necessidades de 

trânsito e número de máquinas de cada célula, o espaço ocupado na fábrica era 

grande e representava um problema, bem como o desgaste e a necessidade de 

reparos constantes nos balancins e facas de corte. 
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      Figura 9 - Conjunto de Máquinas 4.0 – lado direito 

 
    Fonte: Arquivo Poppi Máquinas e Equipamentos. 

 

   Figura 10 - Conjunto de Máquinas 4.0 – lado esquerdo 

 
   Fonte: Arquivo Poppi Máquinas e Equipamentos. 

 

As máquinas estão interligadas e envoltas por uma tela de proteção 

amarela para atendimento às normas de segurança do trabalho, nota-se que não 

espaço para nenhum trabalhador no interior da proteção, vez que todo o processo é 
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automatizado e realizado por robôs, sendo necessária apenas um funcionário (com 

conhecimentos para operação do conjunto de máquinas através de software em 

unidade de processamento de dados, remotamente), ou seja, apenas um funcionário 

para operação do conjunto e outro para alimentação e coleta de resíduos, redução 

de pelo menos cinco funcionários, redução do espaço fabril ocupado, redução de 

número de máquinas, redução de custos com manutenção para o mesmo volume de 

produção. A medida do conjunto de máquinas é de 3 metros de largura por 9,8 

metros de comprimento, apresentando uma otimização de espaço, pela eliminação 

de cinco balancins de corte e o espaço que era necessário para transito de 

funcionários, mercadoria e resíduos entre eles. 

O processo automatizado inicia-se a partir de uma pilha de mantas 

expandidas (matéria prima para a confecção do solado dos calçados), as quais, um 

alimentador com ventosas transporta até a área de posicionamento, fase em que um 

operador através de um software dedicado, posiciona os cortes na manta e direciona 

as peças para a área de corte, momento em que, uma prensa hidráulica, de carro 

móvel, realiza os cortes automaticamente. Após a etapa de corte a manta se desloca 

novamente, alcançando a área de retirada, onde braços automatizados, ainda 

utilizando os mesmos parâmetros de posicionamento determinados pelo software, 

retiram os cortes individuais transportando-os para o próximo processo. 

Após a retirada dos pares cortados eles são depositados diretamente 

na outra máquina integrante do conjunto, em uma bandeja de admissão, que leva o 

par para a área onde será escareado (realização de furos para que seja possível a 

introdução de tiras no calçado).  Após a fase de escareamento, o par fica fixo na 

bandeja e os pinos são empurrados para uma câmara de sucção que os envia para 

o tambor coletor. Os pares são suspensos por ventosas e a bandeja de admissão 

busca um novo par. Na saída da bandeja o par escareado cai e a bandeja o empurra 

para a esteira. O pó proveniente do escareamento é retirado através de sucção. 

Para sua operação, uma das máquinas utiliza um software dedicado no 

qual um operador posiciona as coordenadas de trabalho e o equipamento usa essas 

coordenadas do material para o corte, escareamento e demais processos. Todas 

essas informações de posição como a velocidade do operador são armazenadas em 

um banco de dados local (máquina). Além desse software dedicado, o equipamento 

conta com uma série de sensores que identificam padrões de funcionamento para 

que haja uma análise de quais são as condições normais de trabalho e emissão de 
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alerta caso algo extrapole esses padrões, a temperatura do óleo ou algum defeito, 

por exemplo. 

Todas as informações são enviados para um Big Data, e são utilizadas 

pela empresa que se utilizará desse conjunto de máquinas para diversas finalidades 

como, por exemplo, integração com o Sistema Integrado de Gestão Empresarial - 

ERP para análise de produtividade. 

Dentre os objetivos do conjunto em tela, pode-se elencar: eliminar a 

operação manual com a faca de corte, prevenindo lesões por esforço repetitivo, 

redução de passivo trabalhista e acidentes; ganhos de produtividade; redução de 

mão de obra; ganho de área fabril; ganho no fluxo de materiais dentro da fábrica. 

Para complementar a pesquisa documental e conhecer as 

características e a realidade da indústria em questão, foi aplicado o questionário 

(Apêndice C) e foram obtidas as seguintes informações relativas ao respondente e a 

indústria, sintetizadas no Quadro 9. 

 

  Quadro 9 – Perfil do respondente e da indústria produtora de máquinas 
Respondente 

Posição na empresa Sócio-diretor 

Atividade principal desenvolvida 
Direção 
administrativa 

Idade Entre 41 e 50 
Grau de Escolaridade Pós graduado 

Empresa 
Função exercida pelos fundadores Administrativa 
Número de familiares dos fundadores que trabalham na empresa 3 
Tempo no mercado Acima de 40 anos 
Número médio de funcionários em 2018 60 
Número médio de máquinas vendidas em 2018 72 

    Fonte: Elaborado pelo próprio autor, a partir do questionário aplicado. 

 

Diante das informações obtidas no Quadro 9, nota-se que o 

respondente é integrante da diretoria da empresa, é pós graduado e tem idade entre 

41 e 50 anos. Observa-se que, os fundadores exercem funções administrativas e há 

três familiares ali empregados.  

No tocante à relevância da indústria para o setor de máquinas, fica 

evidenciada em razão do tempo de existência no mercado, acima de 40 anos, e a 

constante inovação, conforme apresentado acima através de alguns modelos de 

máquinas criados. 
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Em sequência, passou-se ao questionário aberto às considerações do 

respondente, em busca de sua visão sobre a Indústria 4.0 e o conjunto de máquinas 

inovadoras, cujas respostas podem ser sintetizadas no Quadro 10. 

 

Quadro 10 - Questões para a indústria produtora de máquinas 

Questionário Resposta do entrevistado 

1 – Em sua percepção, quais as 
características do conjunto de 
máquinas que as designam como 
integrantes da Indústria 4.0? Qual o 
contexto ou necessidade em que ela 
foi gerada? 

As características são: automatização e a integração 
de inteligência no uso de dados na produção.  
O contexto ou necessidade: automatizar com 
tecnologia, diminuindo custos com mão de obra, 
integração diversas etapas de produção, aumentando a 
produtividade e ainda, diminuindo perdas em geral.  

2 - Quais os aspectos que se 
mostraram de mais dificuldade para 
concretização? 

Os aspectos mais difíceis para concretização foram: 
automatizar sem afetar a cultura produtiva da empresa, 
no tocante à qualidade, preço final do produto; 
automatizar dentro das características da empresa. 

3 – Na sua visão, a sua empresa 
possui um conjunto de tecnologias 
para que seja considerada 4.0? 

Ainda não está no patamar 4.0, devido à grande 
variedade de produtos customizados. No entanto, a 
empresa já está na busca para atingir tecnologia para 
ser considerada 4.0, já possui: impressoras 3D, cortes 
com laser, dobras automáticas e centros de usinagem 
inteligentes. 

4 – Na sua visão será possível a 
construção de uma fábrica de 
calçados totalmente automatizada, 
com uso combinado de tecnologias 
e com baixo uso de mão de obra 
operária? 

Sim, é plenamente possível. Inclusive, há na Alemanha 
uma fábrica de chuteiras que produz 700 pares por dia, 
com apenas três funcionários. Pensando em Franca e 
na Indústria 4.0, de larga e média produção, todos 
terão as mesmas tecnologias para serem consideradas 
4.0, o que igualarão os custos. Assim o diferencial de 
mercado será a marca. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, a partir do questionário aplicado. 

 

Infere-se a partir das considerações do diretor da empresa produtoras 

de máquinas, que este tem plena consciência do que se trata a Indústria 4.0, 

inclusive realizando um diagnóstico e afirmando que a sua própria organização 

ainda não é integrante da Indústria 4.0. 

Para o respondente, a Indústria 4.0 já é uma realidade mundial. E, em 

relação à indústria calçadista em Franca/SP, acredita que em um futuro próximo, as 

empresas de médio e grande porte terão acesso às tecnologias 4.0, o que igualarão 

os custos de produção, ficando a diferença no mercado referente ao valor das 

marcas.  
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Diante das informações levantadas, aplicou-se o teste de Valores 

Competitivos de Cameron e Quinn (2011) para avaliação da cultura da empresa 

produtora de máquinas, apresentado no Gráfico 7. 

 
Gráfico 7 - Análise da cultura da indústria produtora de máquinas 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor, a partir do questionário aplicado. 

 

Através do teste aplicado, foi verificado que a indústria possui 

características de maior semelhança com a Cultura Clã, que define a organização 

como um ambiente familiar onde há trabalho em grupo, o que se justifica pelo longo 

tempo de existência da organização, bem como a existência de membros da família 

dos fundadores que trabalham na organização.   

Em sequência, tem destaque a Cultura Inovativa, o que coaduna com a 

linha cronológica anteriormente apresentada, em que se demonstrou que ao longo 

de sua existência, a empresa sempre buscou e ainda busca a inovação, através da 

criação e aperfeiçoamento de seus produtos. 

 

5.3 INDÚSTRIAS PRODUTORAS DE CALÇADOS 

 

Após análise do conjunto de máquinas, foi analisado o setor das 

indústrias calçadistas, sua realidade tecnológica, e o nível de sua cultura inovativa.  

Foram analisadas duas indústrias produtoras de calçados, de 

relevância para o setor em Franca, uma indústria cuja produção é inferior a mil pares 

por dia, que será citada como “Indústria Mil”, e outra cuja produção é superior a três 

mil pares por dia, que será referenciada como “Indústria 3 mil”. A análise das citadas 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Cultura Clã

Cultura Inovativa

Cultura de Mercado

Cultura Hierárquica



83 
 

empresas, tem o intuito de se conhecer como a inovação é tratada, quais os 

investimentos, quais os impactos e quais as medidas adotadas para inovar e lidar 

com os impactos dos avanços tecnológicos na empregabilidade, na qualificação da 

mão de obra, na redução de custos e na produtividade.  

Para aclarar o tema, que será abordado no roteiro de entrevistas 

(Apêndice D) apresenta-se um resumo no Quadro 11. 

 

Quadro 11 - A tecnologia e a indústria produtora de calçados 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Pretendeu-se conhecer as percepções da indústria, acerca da adoção 

e o uso de tecnologia já existente e os impactos dela decorrentes (empregabilidade, 

qualificação, custos, produtividade), bem como buscou-se através da análise do 

pesquisador, elencar as semelhanças e diferenças nas tecnologias. 

Na primeira etapa, em relação às informações do respondente e da 

indústria calçadista a que pertence, apresenta-se o Quadro 12, que sintetiza as 

informações coletadas através do roteiro de entrevista apresentado no Apêndice D. 
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Quadro 12 - Informações sobre os respondentes e as indústrias calçadistas 
a que pertencem 

Respondente Indústria 3 mil Indústria mil 

Posição na empresa Diretor Sócio - diretor 

Atividade principal desenvolvida Gerência geral Comercial 

Idade entre 51 e 60 entre 41 e 50 

Grau de Escolaridade 2º grau completo 2º grau completo 

Função exercida pelo fundador Falecido Diretor Financeiro e compras 
Número de familiares do fundador 
que trabalham na empresa 5 2 

Tempo no mercado acima de 40 anos entre 11 e 20 anos 
Número médio de funcionários em 
2018 406 70 
Número médio de pares 
fabricados por dia em 2018 3100 600 

       Fonte: Elaborado pelo próprio autor, a partir do questionário aplicado. 

 

Nota-se que, ambos os respondentes possuem cargos de diretoria, 

mesmo grau de escolaridade e pouca diferença etária. No tocante às indústrias 

analisadas, a de maior produção possui maior tempo de existência, tem maior 

número de familiares do fundador trabalhando na empresa, possui maior número de 

funcionários e produção aproximadamente cinco vezes maior que a outra. De outro 

lado, a indústria de menor produção tem seu fundador desempenhando atividades 

de administração e possui menor número de familiares trabalhando na empresa. 

Buscou-se analisar duas indústrias, de portes diferentes, para que 

fosse possível analisar o descrito no Quadro 7. Para tanto, foram apresentadas as 

questões abertas para que os diretores das empresas respondessem (Apêndice D), 

e que foram compactadas nos quadros abaixo. 
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Quadro 13 - Questionário para a “Indústria 3 mil” 
1 - Descreva qual a máquina mais 
avançada que a empresa possui: 
quais as principais funções? Qual a 
data de aquisição? Quantos 
funcionários são necessários para 
operá-la? Quais tecnologias utilizam 
(motor, computador, sensor, sistema 
de programação, sistemas 
automáticos, etc.) é interligada com 
outro equipamento? 

Máquina de corte: corte do couro. Adquirida no ano 
de 2012. São necessários dois funcionários para 
operá-la. Utilizam das seguintes tecnologias: motor, 
computador, sensores e sistema de programação. É 
interligada a um equipamento que gerencia a 
segurança. 

2 - Quando da adoção deste 
equipamento, quais os impactos foram 
ocasionados na empresa? 
(Empregabilidade, qualificação, 
custos, produtividade, impacto no 
meio ambiente) 

Houve aumento de produtividade, redução de 
custos, rapidez nos processos. 

3 - Houve resistência por parte dos 
colaboradores? Descreva como foi o 
processo, da escolha à implantação 
da tecnologia. 

Houve resistência. A empresa escolheu a tecnologia 
em razão da sua consolidação no mercado. 

4 - Qual a sua percepção sobre a 
relação entre uso de tecnologia e 
redução de empregos? 

Redução significativa de mão de obra, qualificação 
dos indivíduos que permanecem no mercado. 
Acredita que o sapateiro artesanal continuará 
existindo, porém em número cada vez menor 

5 - Em sua percepção, os 
trabalhadores estão buscando algum 
tipo de qualificação profissional por 
iniciativa própria? 

Tem notado que sim. 

6 - A empresa possui algum 
planejamento para incentivar e 
aumentar o uso de tecnologia? Se 
sim, descreva. 

Um dos diretores viaja com frequência à Europa em 
busca de novas tecnologias, bem como o gerente 
geral participa de todas as edições da FIMEC (Feira 
que reúne toda a operação do setor coureiro-
calçadista). 

7 - Em relação à qualificação 
profissional, quem a oferece para os 
trabalhadores, a própria empresa, o 
sindicato da indústria e/ou o sindicato 
dos empregados? Como é o nível de 
oferta de cada uma dessas 
entidades? 

Geralmente a qualificação ocorre através do SENAI, 
a empresa sempre recepciona a entidade. Não 
tratou das demais entidades. 

8 - Após o pesquisador realizar um 
breve relato descrevendo o conjunto 
estudado de máquinas do “conjunto 
4.0”, pergunta-se: Quais as 
percepções relativas ao conjunto de 
máquinas? (Empregabilidade, 
qualificação, custos, produtividade, 
impacto no meio ambiente) Qual a 
maior dificuldade no tocante à 
implantação da nova tecnologia?  

Haverá um aumento de produtividade, seguido de 
uma diminuição no número de empregados e 
redução de custos. A maior dificuldade seria em 
como operacionalizar a nova tecnologia. Não tratou 
dos demais aspectos. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, a partir do questionário aplicado. 
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Quadro 14 - Questionário para a “Indústria mil” 
1 - Descreva qual a máquina mais 
avançada que a empresa possui: 
quais as principais funções? Qual a 
data de aquisição? Quantos 
funcionários são necessários para 
operá-la? Quais tecnologias utilizam 
(motor, computador, sensor, sistema 
de programação, sistemas 
automáticos, etc.) é interligada com 
outro equipamento? 

Balancim de ponte. Data de aquisição em 2014, 
necessita de um funcionário por máquina, antes 
dois ou três operadores. Não tratou dos demais 
aspectos. 

2 - Quando da adoção deste 
equipamento, quais os impactos 
foram ocasionados na empresa? 
(Empregabilidade, qualificação, 
custos, produtividade, impacto no 
meio ambiente) 

Redução de custos, aumento de produtividade, 
redução do número de funcionários, redução do 
consumo de matéria prima (impacto no meio 
ambiente). A empresa envia seus empregados 
para realizar cursos em entidades (Senai por 
exemplo) ou realiza treinamentos internamente. 

3 - Houve resistência por parte dos 
colaboradores? Descreva como foi o 
processo, da escolha à implantação 
da tecnologia. 

Não teve nenhum tipo de resistência, foi criada 
uma nova função. Para aquisição da nova 
máquina houve uma pesquisa de mercado, 
análise dos concorrentes, fornecedores de 
máquinas. A empresa tem responsável pelo 
layout da fábrica, que apresenta quais as 
tecnologias necessárias. 

4 - Qual a sua percepção sobre a 
relação entre uso de tecnologia e 
redução de empregos? 

Há uma busca na introdução de novas 
tecnologias, que inevitavelmente acarretarão uma 
redução de empregos. Não há percepção de 
mudanças drásticas no setor coureiro - calçadista, 
ainda há muitos processos artesanais. 

5 - Em sua percepção, os 
trabalhadores estão buscando algum 
tipo de qualificação profissional por 
iniciativa própria? 

Tem a percepção de melhora, porém ainda há 
muito a ser aprimorado. Tem notado que os 
colaboradores cada vez mais buscam a 
qualificação, através de cursos. A empresa apoia 
as atitudes e patrocina certos cursos. 

6 - A empresa possui algum 
planejamento para incentivar e 
aumentar o uso de tecnologia? Se 
sim, descreva. 

A empresa tem planejamento, sabe da 
necessidade da aquisição de novas tecnologias. 
Porém a situação do mercado não está favorável, 
a empresa trabalha com capacidade ociosa. 

7 - Em relação à qualificação 
profissional, quem a oferece para os 
trabalhadores, a própria empresa, o 
sindicato da indústria e/ou o 
sindicato dos empregados? Como é 
o nível de oferta de cada uma 
dessas entidades? 

A empresa oferece e apoia, dependendo do setor 
que o funcionário atua. De modo geral o sindicato 
da indústria e dos empregados não fornecem. 
Entidades como SENAI e SENAC fornecem. O 
sindicato da indústria oferece cursos voltados 
para as áreas comercial e de gestão. 

8 - Após o pesquisador realizar um 
breve relato descrevendo o conjunto 
estudado de máquinas do “conjunto 
4.0”, pergunta-se: Quais as 
percepções relativas ao conjunto de 
máquinas? (Empregabilidade, 
qualificação, custos, produtividade, 
impacto no meio ambiente) Qual a 
maior dificuldade no tocante à 
implantação da nova tecnologia?  

A percepção é positiva, a competitividade do 
mercado vem ao encontro da nova tecnologia. 
Não houve considerações sobre empregabilidade, 
qualificação, custos, produtividade, impacto no 
meio ambiente. A maior dificuldade de 
implantação seria a baixa demanda de mercado, 
falta de incentivo do governo (linhas de 
financiamento para máquinas e equipamentos). 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, a partir do questionário aplicado. 
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Diante das informações apresentadas, pode-se tecer algumas 

considerações sobre as indústrias em questão: ambas adquiriram uma máquina 

mais avançada (em relação às que já possuíam) em datas muito próximas, 2012 e 

2014; ambas as máquinas são utilizadas no processo de corte, assemelham-se no 

conjunto de tecnologias que possuem, não podem ser consideradas como 

integrantes da indústria 4.0, vez que o conjunto de tecnologias que possuem ainda 

não permitem a sua conectividade com outros equipamentos do corpo fabril, bem 

como não são autônomas, não possuem o uso de robôs, dentre outras 

características da indústria 4.0. 

No tocante aos impactos apresentados, quando da adoção da nova 

tecnologia, o respondente da indústria com maior produção citou apenas o aumento 

de produtividade, a redução de custos e rapidez nos processos; já o respondente da 

indústria com menor produção, citou a redução de custos, aumento de 

produtividade, redução do número de funcionários, redução do consumo de matéria 

prima (impacto no meio ambiente) e no tocante à qualificação, a empresa envia seus 

empregados para realizar cursos externos ou realiza treinamentos internamente. 

Em relação à resistência, e ao processo de para implantação da nova 

tecnologia, verificou-se que a indústria de maior porte, teve resistência por parte dos 

funcionários e o processo de escolha do equipamento se deu em razão de sua 

consolidação no mercado. Diferentemente, na indústria de menor porte, verificou-se 

que não houve resistência, uma vez que foi criada uma nova função no quadro fabril; 

e, para a aquisição do equipamento, houve uma pesquisa de mercado, análise dos 

concorrentes, fornecedores de máquinas. A empresa possui responsável pelo layout 

da fábrica, que apresenta quais as tecnologias necessárias. 

Tratando da relação entre tecnologia e redução de emprego, 

constatou-se nova divergência entre os entrevistados. Na percepção do entrevistado 

da indústria que fabrica mais de 3000 pares por dia, haverá redução significativa de 

mão de obra com a consequente qualificação dos indivíduos que permanecerem no 

mercado. Acredita que o sapateiro artesanal continuará existindo, porém em número 

cada vez menor. 

Já o entrevistado da indústria que fabrica até 1000 pares por dia, 

acredita que a introdução de novas tecnologias, inevitavelmente acarretará uma 

redução de empregos, porém não acredita em mudanças drásticas no setor coureiro 

- calçadista, vez que ainda há muitos processos artesanais. 
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Ao serem arguidos sobre a busca dos trabalhadores por qualificação 

profissional (por iniciativa própria), ambos respondentes afirmaram que têm notado 

um aumento na busca por qualificação.  

Quanto ao planejamento para incentivar e aumentar o uso de 

tecnologias, as respostas foram díspares, justificável inclusive pela diferença de 

porte entre as indústrias. 

Na indústria com maior produção, os diretores viajam frequentemente à 

Europa em busca de novas tecnologias e o respondente, gerente geral da fábrica, 

participa de todas as edições da FIMEC (Feira que reúne toda a operação do setor 

coureiro-calçadista). Tratando-se da indústria com menor produção, esta tem um 

planejamento, tem ciência da necessidade de aquisição de novas tecnologias, 

porém, segundo o respondente, a situação de mercado não lhe permite realizar 

investimentos. 

A respeito de quem oferece qualificação profissional para os 

trabalhadores, ambos citaram o SENAI. A empresa com maior número de 

trabalhadores preferiu não tratar das demais entidades. A empresa com menor 

número de trabalhadores informou que empresa oferece e apoia iniciativas de 

qualificação, dependendo do setor que o funcionário atua e que de modo geral o 

sindicato da indústria e dos empregados não fornecem, entidades como SENAI e 

SENAC fornecem. O sindicato da indústria oferece cursos voltados apenas para as 

áreas comercial e de gestão. 

Em última análise, a percepção acerca do conjunto de máquinas 4.0, a 

empresa de maior volume de produção inferiu que haverá um aumento de 

produtividade, seguido de uma diminuição no número de empregados e de uma 

redução de custos, para o respondente a maior dificuldade seria em como 

operacionalizar a nova tecnologia. Não tratou dos demais aspectos. Para a outra 

indústria, percepção é positiva, a competitividade do mercado vem ao encontro da 

nova tecnologia. Não houve considerações sobre empregabilidade, qualificação, 

custos, produtividade, impacto no meio ambiente. Na visão do respondente, a maior 

dificuldade de implantação seria a baixa demanda de mercado, falta de incentivo do 

governo (linhas de financiamento para máquinas e equipamentos).  

Não obstante as diferenças de porte, produção e número de 

colaboradores entre as indústrias, verifica-se que nenhuma possui uma clara visão a 

respeito das novas tecnologias e seus eventuais impactos em todos os aspectos 
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arguidos (empregabilidade, qualificação, custos, produtividade, impacto no meio 

ambiente), bem como não possuem iniciativas concretas que demonstrem uma real 

e representativa intenção de inovação tecnológica. 

Para finalizar a análise do questionário acima discutido, foi aplicado o 

teste para identificar qual a cultura dominante nas indústrias em questão (Modelo de 

Cameron e Quinn,2011), cujos resultados são apresentados nos Gráficos 8 e 9, 

abaixo. 

 

Gráfico 8 - Análise da cultura da “Indústria 3 mil”  

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor, a partir do questionário aplicado. 

 

Realizando a correlação, entre as respostas apresentadas no 

questionário aberto, e o resultado do teste segundo o Modelo de Cameron e Quinn 

(2011), apresentado no Quadro 8, fica clara a consonância do exposto pelo 

entrevistado e o fato da cultura dominante na organização ser a cultura de mercado 

e a cultura que menos encontra-se presente na organização é a inovativa. 

Isso se confirma pela inexistência de significante projeto inovação e o 

pelo fato da indústria estar no mercado há mais de 40 anos e possuir elevado 

número de produção e boa penetração no mercado, fato que levam à afirmação de 

que a indústria está focada na competitividade, na produtividade e na rentabilidade. 
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Gráfico 9 - Análise da cultura da “Indústria mil” 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor, a partir do questionário aplicado. 

 

Já a indústria de menor porte, apresentou um empate em relação às 

culturas: Hierárquica e Clã, novamente não se vê a presença dominante da cultura 

inovativa. Infere-se que a indústria é dominada por regras e normas, com 

procedimentos para nortear as ações dentro da organização. Apresenta também, a 

característica de ser uma extensão da família de todos que a integram, o que se 

justifica, através da preocupação dos líderes com os funcionários, especificamente 

no tocante ao incentivo à qualificação, bem como da ausência de resistência quando 

da implementação de mudanças. 

 

5.4 SINDICATOS PATRONAL E DOS EMPREGADOS NAS INDÚSTRIAS 

CALÇADOS DE FRANCA/SP 

 

Por fim, foram realizadas entrevistas nos Sindicato da Indústria de 

Calçados de Franca e Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Calçados de 

Franca, no intuito de análise da percepção dos dirigentes do sindicato patronal e do 

sindicato dos empregados em relação à indústria 4.0, no que tange aos dilemas 

citados nesta pesquisa para realização do cruzamento de percepções do setor 

calçadista. Assim, foram analisados os dados obtidos através das entrevistas para 

conhecer os valores de cada entidade. 
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Para conhecer as percepções dos dois sindicatos, apresenta-se no 

Quadro 15 um resumo dos temas apresentados no roteiro de entrevista (Apêndice E 

e F) 

 

Quadro 15 - As percepções dos sindicatos dos empregados e 

empregadores 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Buscou-se conhecer a visão dos Sindicatos – dos empregadores e dos 

empregados – no que tange a adoção das novas tecnologias e seus impactos na 

empregabilidade, qualificação e redução de custos aliada à produtividade do setor 

calçadista. 

Na primeira etapa da pesquisa, buscaram-se informações acerca do 

respondente e da entidade a que se vincula, conforme demonstra-se no Quadro 16 a 

seguir. 

 

 

 

 

 

SINDICATOS

DAS INDÚSTRIAS 
PRODUTORAS DE 

CALÇADOS DE FRANCA

Quais as medidas 
implementadas ou que se 

pretende implementar para 
divulgar e incentivar o uso 

de tecnologia.

Há uma percepção se 
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mão de obra, custos e 

produtividade?

DOS EMPREGADOS NA 
INDÚSTRIA CALÇADISTA DE 

FRANCA

Há uma percepção sobre a 
relação entre uso de 

tecnologia e redução de 
empregos?

Há algum indicativo de que 
está havendo qualificação 

por parte dos 
trabalhadores?
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Quadro 16 – Perfil dos respondentes dos Sindicatos e informações 
das entidades 

Respondente 

Sindicato das 
Indústrias Produtoras 

de Calçados 

Sindicato dos 
Empregados nas 

Indústrias de Calçados 

Posição na entidade Presidência Presidência 
Atividade principal 
desenvolvida 

Presidência e 
representação 

Representação interna e 
externa 

Idade acima de 60 anos Entre 51 e 60 

Grau de Escolaridade Superior Completo 2º grau completo 

Tempo de existência acima de 40 anos Acima de 40 anos 
Número médio de 
funcionários em 2018 7 15 
Número médio de 
associados em 2018 180 3200 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, a partir do questionário aplicado. 

 

Nota-se que ambas as entidades de classe possuem expressivo 

número de associados, bem como longo tempo de existência, no tocante ao número 

de funcionários, o sindicato das indústrias, não obstante sua estrutura física 

nitidamente maior e com mais áreas disponíveis para os associados, possui menos 

da metade de colaboradores que a outra entidade. 

No tocante às questões abertas, pode-se observar no Quadro 17, as 

considerações sintetizadas do presidente Sindicato das Indústrias Produtoras de 

Calçados. 
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Quadro 17 – Considerações do Sindicato Patronal 

1 - Qual a percepção do 
sindicato a respeito do perfil 
inovador do setor calçadista 
de Franca? Quais as medidas 
adotadas pelo sindicato para 
incentivar as Indústrias no 
uso de tecnologias? Qual a 
adesão dos associados em 
relação às propostas de 
inovação? 

Na percepção do presidente, há tecnologia disponível porém 
as empresas passam pelo quinto ano consecutivo de crise 
econômica, o que não permitem, na maioria das vezes, 
investimentos. A indústria calçadista ainda não tem 
capacidade para absorver todas as tecnologias, há dúvida 
quanto a implantação em todo o sistema produtivo. O 
sindicato foca na gestão da indústria. Foi criado o Instituto 
Cidade do Calçado, parceria com a Fundação Getúlio Vargas, 
como meio para qualificar os proprietários das indústria, no 
tocante à gestão, tecnologia de produção etc. A adesão é de 
aproximadamente de 60%. Houve a criação de um grupo de 
aproximadamente setenta empresários que foram ao 
sindicato para reivindicar certas pautas, nenhuma tratou de 
qualificação ou tecnologia. 

2 - Quais as medidas 
implementadas ou que se 
pretende implementar para 
divulgar e incentivar o uso de 
novas tecnologias? 

Criar o Selo de Procedência do Calçado Francano, no qual o 
Sindicato buscará melhorias gerais nas indústrias, bem como 
no tocante ao uso de novas tecnologias e inovação. 

3 - Seria possível citar algum 
momento relevante da 
relação entre inovação 
tecnológica e os aspectos de 
mão de obra, custos, 
produtividade e meio 
ambiente? 

Não houve menção a fatos pretéritos. Houve apenas menção 
à manutenção e ampliação do Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas de Franca, em conjunto com o governo, 
agências de fomento, FATEC e SENAI. 

4 - Qual a percepção acerca 
da qualificação da mão de 
obra para operacionalizar as 
novas tecnologias? Ainda em 
relação à qualificação 
profissional, quem a oferece 
para os trabalhadores, a 
própria empresa, o sindicato 
da indústria e/ou o sindicato 
dos empregados? 

A percepção é que a qualificação deve estar alinhada à 
adoção de tecnologia. O SENAI realiza o trabalho de 
qualificação, a intenção é que o IPT Franca desempenhe 
esse papel. A mão de obra em Franca, em razão de inúmeras 
perdas de produção, está sendo dispersa, quando houver 
necessidade de aumento de produção, haverá dificuldade no 
encontro de mão de obra.  

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, a partir do questionário aplicado. 

 

A respeito do uso de tecnologia, o respondente do Sindicato Patronal, 

afirmou que há tecnologias disponíveis para integrarem o parque industrial das 

empresas, porém estas passam pelo quinto ano consecutivo de crise econômica o 

que inviabiliza, na maioria das vezes, os investimentos. Afirma também, que a 

indústria calçadista até momento não apresenta capacidade para absorção de toda 

tecnologia existente e não acredita que as novas tecnologias serão implantadas em 

todo o sistema produtivo do calçado. 

Quanto às medidas para incentivar o uso de tecnologias, o Sindicato 

tem o foco na qualificação dos empresários, para melhoria da gestão em suas 

empresas, tendo como uma das vertentes o uso de tecnologias como ferramenta 

para auxiliar na administração e no sistema produtivo. Há parceria com a Fundação 
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Getúlio Vargas e está em vias da criação do Selo de Procedência do Calçado 

Francano, através do qual será possível promover melhorias gerais nas indústrias 

que almejem tal certificação. 

Em todas as medidas ofertadas pelo Sindicato, a adesão é de 

aproximadamente de 60%. Foi apresentado que houve a criação de um grupo de 

aproximadamente setenta empresários que foram ao sindicato para reivindicar 

certas pautas, nenhuma tratou de qualificação ou tecnologia. 

Há a intenção da entidade em questão no sentido da manutenção e 

ampliação do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de Franca - IPT, em conjunto com 

o governo, agências de fomento, FATEC e SENAI. Tem-se a percepção que a 

qualificação deve estar alinhada à adoção de tecnologia. O SENAI realiza o trabalho 

de qualificação, a intenção é que o IPT Franca desempenhe esse papel. A mão de 

obra em Franca, em razão de inúmeras perdas de produção, está sendo dispersada, 

quando houver necessidade de aumento de produção, haverá dificuldade no 

encontro de trabalhadores qualificados. 

Nota-se, através de todo o exposto, que a entidade representante das 

indústrias realiza várias ações para melhoria seja da gestão, seja do sistema de 

produção das indústrias, porém ainda não conseguiu incutir no empresário 

calçadista que a sua própria qualificação e as diversas e possíveis melhorias 

(tecnologia, qualificação etc.) influenciará positivamente nas suas respectivas 

empresas. Percebe-se também, que a entidade possui uma visão muito acurada 

acerca do parque calçadista francano e nacional, bem como planos já elaborados e 

alguns já em execução focando na melhoria futura do polo calçadista que 

representa.  
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Gráfico 10 – Diagnóstico da cultura do Sindicato patronal  

 
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir do questionário aplicado. 

 

Através do resultado do teste segundo o modelo de Cameron e Quinn 

(2011), representado no Quadro 19 acima, o Sindicato da Indústria apresenta como 

dominante a Cultura Inovativa, o que se coaduna com a realidade analisada tanto na 

entrevista quanto na própria estrutura física da instituição. 

Na cultura inovativa, há uma busca pelo novo, um olhar para o futuro e 

ações que caminham para inovação; é o que se vê na instituição que conta com 

moderna sede, capaz de proporcionar aos associados as mais diversas tecnologias 

e suporte no tocante à gestão de suas empresas e também através das medidas 

planejadas e já em curso pela entidade, que demonstram sua preocupação 

constante com o futuro e a ânsia de bem atender e auxiliar seus associados. 

Em sequência, passando à análise das questões abertas, da outra 

categoria de sindicato, o dos empregados nas indústrias calçadistas de Franca/SP, 

apresenta-se no Quadro 18 as considerações sintetizadas no entorno da percepção 

do tema em discussão. 
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Quadro 18 – Considerações do Sindicato dos Empregados 

1 - Qual a percepção da atual 
diretoria acerca da adoção de novas 
tecnologias e seus impactos na 
empregabilidade, saúde e 
segurança do trabalho? 

Há uma preocupação, em razão de que cada nova 
máquina usada nas indústrias, os trabalhadores estão 
perdendo seus empregos e não estão sendo 
recolocados no mercado. As tecnologias beneficiam 
apenas os empresários, aumentam seus lucros e 
diminuem o número de empregados. 

2 - Há algum levantamento do 
sindicato a respeito do uso de 
tecnologia e seus impactos na 
empregabilidade, saúde e 
segurança do trabalho? Se sim, 
descreva. 

Foi feito um levantamento para a negociação salarial 
do ano de 2019, no qual constatou-se que o uso de 
tecnologia vem diminuindo a classe operária do setor 
calçadista, os operários que sobram são 
sobrecarregados, acarretando problemas na sua 
saúde. Há uma noção empírica de acidentes. 

3 - Há algum indicativo de que está 
havendo qualificação por parte dos 
trabalhadores? 

A qualificação é cobrada dos empresários, que não se 
preocupam com a qualificação. Não houve resposta 
específica para a pergunta. 

4 - Há algum tipo de programa de 
qualificação profissional para os 
trabalhadores frente às novas 
tecnologias? 

O próprio Sindicato não oferece nenhum tipo de 
qualificação, por entender que esse papel seria das 
empresas e do governo. Há apenas cobrança dos 
empresários. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor, a partir do questionário aplicado. 

 

Através do Quadro 18, entende-se que a percepção da atual diretoria é 

no sentido de uma recorrente preocupação, para eles, a cada nova máquina 

utilizada na indústria, vários trabalhadores estão perdendo seus postos sem 

recolocação no mercado, somente as empresas são beneficiadas. 

Foi realizado um levantamento para a negociação salarial do ano de 

2019, no qual constatou-se que o uso de tecnologia vem diminuindo a classe 

operária do setor calçadista, os operários que não perdem seus postos de trabalho 

são sobrecarregados, acarretando problemas na sua saúde. O respondente informa 

que há uma noção empírica de acidentes. 

No que concerne à qualificação dos trabalhadores, o sindicato em tela 

entende que esta não é de sua responsabilidade, mas sim das próprias empresas e 

do governo. Mesmo com esse entendimento, não há cobrança do poder público, 

apenas dos empresários do setor. Não há oferta por parte da entidade de qualquer 

tipo de qualificação, e, tampouco possui informações nesse quesito, sobre o 

comportamento da mão de obra que representa. 

Em sequência à análise, passa-se ao questionário segundo o modelo 

de Cameron e Quinn (2011), cujo resultado é exposto no Gráfico 11 abaixo. 
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Gráfico 11 – Diagnóstico da cultura do Sindicato dos Empregados  

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor, a partir do questionário aplicado. 

 

Segundo o resultado do teste aplicado, apresentado no Gráfico 11 

acima, a cultura predominante na entidade de classe dos empregados, é a Cultura 

Clã, que consiste, como anteriormente mencionado, em uma extensão da família, 

um lugar amistoso, agradável de se trabalhar. 

Importante destacar, que as culturas de mercado e inovativa foram as 

que obtiveram menor pontuação, o que vai ao encontro de todas as informações 

levantadas: não foi demonstrada a existência de nenhum planejamento ou ação em 

curso que demonstre quer a intenção de uma nova prestação de serviço ou qualquer 

modificação, quer qualquer intenção de busca de novos associados. O que se pode 

inferir, dadas as informações obtidas, é uma certa transferência de 

responsabilidades, tanto para a indústria calçadista, quanto para as entidades 

governamentais, bem como a limitação da entidade para atuação apenas 

negociações coletivas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se inferir que a Indústria 4.0, ou quarta revolução industrial, já é 

realidade para algumas organizações e está na iminência de atingir cada vez mais 

um número maior de empresas. Certo é que seus impactos serão muito além da 

organização, atingirão dos indivíduos às nações. 

A recente pesquisa do WEF (2018), demonstra que já há uma grande 

preocupação com o futuro das organizações e dos empregos, nesse sentido, torna-

se premente analisar quais as possibilidades que podem ocorrer no futuro. 

Dada a certeza de que ocorrerão mudanças, à medida que cada vez 

mais o uso de tecnologia estará presente no cotidiano dos indivíduos e 

organizações, confirma-se a relevância do tema. 

Através da pesquisa de campo, à partir do entrosamento científico de 

duas indústrias produtoras de calçados, de pequeno e médio porte, com produção 

média diária de mil e três mil pares, respectivamente, nota-se que o nível 

tecnológico das indústrias ainda é baixo, longe de se atingir o patamar 4.0. Pode-se 

observar que o baixo nível tecnológico, justifica-se tanto pela cultura organizacional 

enraizada, com a falta de valores e prioridades em relação à inovação, quanto pela 

situação econômica e financeira nada favorável que a indústria alega enfrentar. Para 

os empresários, a baixa demanda insere alto risco financeiro para investimento 

tecnológico, percebe-se, assim, que os mesmos não conseguem vislumbrar e 

valorar a inovação tecnológica como uma possibilidade para mudar o cenário da 

baixa demanda. 

Nesse mesmo diapasão, o sindicato da indústria, afirma que há 

tecnologia disponível no mercado, porém a situação econômica não permite 

investimentos, bem como não há capacidade de absorção, por parte das indústrias 

do rol de tecnologias disponíveis. Na visão da entidade, há uma quase certeza da 

impossibilidade de implantação de tecnologias 4.0 em todo o setor calçadista. 

Não obstante esses óbices à inovação, a entidade representante dos 

empresários, não se furta em promover ações no sentido da qualificação do 

empresariado, na gestão, na produtividade, no uso de novas tecnologias; há uma 

visão no sentido de se promover uma melhoria constante nas organizações as quais 

representa. 
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Pode-se concluir que, a inovação ainda não é percebida como 

possiblidade na resolução de problemas de mercado, afinal ao longo das discussões 

conceituais, foi comentado que o mercado só vai melhorar para quem se inovar, no 

mesmo passo dos avanços tecnológicos e das novas demandas dos consumidores. 

Além de que, os estudos discutidos mostram que a inovação 

tecnológica provoca além da inovação de produtos, também a redução de custos e 

aumento da produtividade, vez que os equipamentos são menos sujeito a falhas, 

podendo ser mais ágeis e precisos.  

Com a inovação, pode-se conquistar a imagem de “empresa 

sustentável”, conceito muito observado pelo consumidor atualmente, visto que, no 

que tange ao meio ambiente, novas fontes de energia são trabalhadas, os processos 

robotizados, calculados e precisos tendem a conter eventuais erros, desperdícios, 

evitando o uso desnecessário de materiais, cada vez mais surgem tecnologias que 

permitam o seu reaproveitamento, evitando a poluição em seus vários aspectos. 

Quanto ao Sindicato da classe trabalhadora, o dirigente parece ter a 

cristalina visão de que o uso de tecnologia apenas diminui empregos, sobrecarrega 

os trabalhadores e aumenta o lucro das organizações. O dirigente alega que não há 

qualquer estudo ou levantamento, no sentido da redução de acidentes e lesões, da 

criação de novos postos de trabalho, e, tampouco, do aumento de produtividade e 

salários (em razão da qualificação).  

Percebe-se, assim, que ainda é comum a preservação de valores, 

crenças e atitudes em direção à quantidade de empregos em detrimento da 

qualidade de vida laboral. 

Assim, é necessária a gestão e reconstrução dos valores em torno dos 

avanços tecnológicos, visto que, depreende-se dos estudos apresentados, que 

muitos empregos, especialmente os que exigem habilidades manuais e repetitivas, 

serão extintos nos próximos anos. E que, as tecnologias, impactarão cada vez mais 

na empregabilidade, em um primeiro momento reduzindo o número de mão de obra, 

posteriormente haverá a criação de novas funções que podem inclusive ser em 

número maior que as extintas.  

Em relação à indústria que produz o conjunto de máquinas 4.0, tem-se 

a certeza de que ela própria não pode ser considerada 4.0. Ainda que, tenha a 

preocupação com a adoção constante de novas tecnologias, utiliza apenas alguns 

itens inovadores 4.0, porém devido a produtos muito específicos, a mesma justifica-
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se que, até o momento, não foi possível configurar e modernizar a indústria para o 

modelo 4.0.  

Percebe-se que são muitos os motivos que levam ou impedem as 

empresas a se adentrarem às novas tecnologias, ao uso de fato da “indústria 4.0”. 

Todavia, entende-se que todos os motivos são justificados pela sua cultura 

organizacional no entorno dos valores, crenças, prioridades e com isso muitas vezes 

a justificativa explícita de forma consciente não é o real pressuposto implícito ao 

nível da inconsciência.  

Assim, a adoção ou não da tecnologia será tratada na organização de 

acordo com seus valores. Sendo, a cultura organizacional passível de ser 

administrada, apesar do enfrentamento de muitos desafios para tanto, toda 

empresa, frente aos motivos explicitados para a não adesão de novas tecnologias, 

deveria discutir e conhecer melhor sua cultura, repensar e revalorar suas atitudes e 

crenças em busca de novos valores introduzidos por contextos mercadológicos 

contemporâneos. 

A análise da cultura organizacional e o conhecimento das inovações 

tecnológicas contemporâneas devem seguir alinhados, com o intuito da assimilação 

da necessidade de incorporação e utilização de novas tecnologias, caberá ao gestor 

da organização conduzir os elementos necessários para que se crie um ambiente 

apto à inovação e que essa seja satisfatória ao crescimento da organização. 

Da liderança das organizações, serão exigidas cada vez mais 

habilidades para viabilizar o processo de inovação tecnológica, a rapidez com que 

as tecnologias surgem e se modificam, exigirão uma grande maleabilidade, 

atualização e capacidade de adaptação por parte da liderança, que deverá 

sobremaneira, transferir aos seus liderados a segurança, a confiança e o 

conhecimento para que o processo inovativo ocorra. 

Diante do contexto discutido, infere-se que ante o processo de 

inovação tecnológica, os impactos serão ocasionados para além da organização, 

nos próprios indivíduos e consequentemente no desenvolvimento da localidade em 

que a empresa esteja inserida. 

Das organizações e entidades analisadas, através do questionário de 

Cameron e Quinn (2011), respondido por membros de alto cargo (diretores, 

presidentes, gerentes), constatou-se modelos de cultura díspares, a saber: cultura 

clã (indústria produtora de máquinas e sindicato dos empregados); cultura de 
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mercado (indústria 3 mil); cultura clã e hierárquica (indústria mil); e cultura inovativa 

(sindicato patronal). 

 Ainda que, todas as organizações entrevistadas na presente pesquisa, 

estejam no mesmo setor calçadista e na mesma localidade, foram observados 

diferentes elementos que constituem e caracterizam sua cultura organizacional 

como própria, com diferentes valores, crenças, portanto, diferentes visões em 

relação à indústria 4.0. 

Certamente é necessária uma análise mais profunda dos elementos 

que compõem a cultura por parte dos gestores das organizações e entidades, no 

sentido de se verificar qual a postura adequada a ser adotada por todos os 

envolvidos no processo produtivo calçadista, para que haja êxito no processo de 

inovação tecnológica, bem como o desenvolvimento da localidade em que estão 

inseridas. 

Considerando o desenvolvimento, como um conjunto de 

transformações na economia, na política e na sociedade, os dilemas oriundos da 

quarta revolução industrial serão capazes de influenciar diretamente em cada uma 

das áreas de transformação, acima citadas, positiva ou negativamente.  

Na área política, a rapidez das mudanças tecnológicas podem 

acarretar crises, desemprego, por exemplo, bem como pode auxiliar na resolução de 

problemas, tais como a diminuição da poluição, por exemplo. Na economia, a 

tecnologia pode tanto aumentar a renda dos indivíduos da localidade, bem como 

aumentar a sua concentração. 

Especial destaque deve ser destinado à análise das mudanças na 

sociedade, tratando-se especificamente do capital social, que é um conjunto de 

fatores que ocorrem no âmbito da sociedade, não vinculados à economia, mas que 

nesta pode exercer influência. Seriam, portanto, as relações interpessoais, 

associatividade, civismo e valores éticos, desenvolvidos na sociedade e que são 

capazes de impactar no desenvolvimento social.  

O aumento das tecnologias da informação e comunicação (TICs) 

trazem às relações dos indivíduos modificações, o acesso à informação, mas está 

tornando-se cada vez mais rápido o aprendizado também. Nesse sentido, tanto o 

uso das tecnologias, quanto o fácil e rápido acesso à informação, deverão ser 

conduzidos no sentido da manutenção e aperfeiçoamento das entidades e 

organizações na era 4.0. 
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O advento da indústria 4.0 no setor calçadista é inevitável, o que já se 

comprovou com a apresentação do conjunto de máquinas 4.0. Assim, as indústrias, 

sob pena de ficaram defasadas e arcaicas, deverão realizar investimentos, seja na 

adoção de novas tecnologias, na preservação do meio ambiente, no treinamento de 

colaboradores, na busca e desenvolvimento de novos produtos e materiais, de 

novas formas de produção, para maior produtividade e menos desperdício de 

matéria prima. 

Tais fatores influenciam no local onde estão inseridas as organizações, 

no que tange à geração de novos empregos, no mercado de consumo, nos sistemas 

de qualificação, menor gasto com doenças ocupacionais, sustentabilidade, dentre 

outros. Com isso, mudanças ocorrerão nas áreas econômica, social e política. 

Assim, durante esse cogitado processo de inovação tecnológica 4.0, 

em vias de acontecer ou já em andamento, fica evidente o número de incertezas 

quanto aos impactos no futuro e dos incontáveis dilemas que serão trazidos pelas 

novas tecnologias, evidencia-se também a certeza de que todos os envolvidos no 

processo produtivo, calçadista ou não, sofrerão os impactos e, portanto deverão 

direcionar seus valores e atitudes para o mesmo foco: a interligação do crescimento, 

para que este seja mútuo e, com potencial de atingir todo o entorno da organização, 

podendo provocar o desenvolvimento regional.  
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APÊNDICE A – Autorização do participante da pesquisa 

 

1. ESCLARECIMENTOS SOBRE A PESQUISA 

 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa científica 

desenvolvida no Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional (PPGDR) do 

Centro Universitário Municipal de Franca, Uni-FACEF. 

Esta pesquisa faz parte da dissertação de mestrado intitulada 

INDÚSTRIA 4.0: realidade ou aspiração, desenvolvida pelo mestrando Caio César 

Reis. O qual questiona como os valores organizacionais alinham-se aos dilemas 

inseridos pela indústria 4.0 no âmbito do desenvolvimento regional.  Para tanto, o 

objetivo geral desta pesquisa é analisar os impactos iniciais que um conjunto de 

máquinas, projetado para o setor calçadista, especificado como integrante da 

indústria 4.0, pode causar para as organizações, sociedade e, consequentemente, 

no desenvolvimento local - econômico e social, em tempos de demanda de inovação 

tecnológica.  

É importante destacar que a coleta de dados segue roteiro com 

questões previamente desenvolvido e as informações obtidas serão usadas para fins 

científicos, podendo, contudo, haver a desistência em qualquer momento da 

entrevista. Toda a entrevista será gravada na forma de áudio, sem utilização de 

imagens. 

Solicito, portanto, sua autorização neste documento, bem como sua 

leitura e assinatura. 

 

Franca/SP, 20 de fevereiro de 2019. 

 

Nome:___________________________________________________ 

 

Telefone: (   )______________ 
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2. DADOS DA PESQUISA CIENTÍFICA 

 

• Título da Pesquisa: INDÚSTRIA 4.0: realidade ou aspiração. 

• Pesquisador responsável: Caio César Reis (mestrando em Desenvolvimento 

Regional – PPGDR). 

• Instituição: Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF. 

• Orientadora: Profa. Dra. Marinês Santana Justo Smith. 

• Objetivo da pesquisa: o objetivo central é a análise dos impactos iniciais que 

um conjunto de máquinas, projetada para o setor calçadista, especificado 

como integrante da indústria 4.0, pode causar para as organizações, 

sociedade e, consequentemente, no desenvolvimento local - econômico e 

social, em tempos de demanda de inovação tecnológica. 

• Avaliação do risco da pesquisa: baixo risco – sem nenhum risco evidente. 

• Publicação da pesquisa: as informações fornecidas e o material produzido ao 

longo da pesquisa serão publicados no meio científico, sendo preservados os 

dados de identificação das participantes. 

 

3. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

 

Declaro que, após ter sido esclarecida pelo pesquisador e ter entendido 

o que foi explicado, consinto na minha participação na presente pesquisa. 

 

Franca/SP, 20 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

_________________________          __________________________ 
Assinatura da participante                  Caio César Reis 
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APÊNDICE B – Termo de Confidencialidade 

 

 

Eu, Caio César Reis, portador da cédula de identidade RG n. 

46.800.669-2-SSP-SP, inscrito no CPF sob n. 374.910.788-26, responsável principal 

pelo projeto de Mestrado Acadêmico em Desenvolvimento Regional, pelo Centro 

Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF, sob o título “INDÚSTRIA 4.0: 

realidade ou aspiração”, orientado pela Profa. Dra. Marinês Santana Justo Smith; 

comprometo-me a preservar a privacidade e anonimato dos participantes cujos 

dados serão coletados em prontuários e bases de dados, pesquisas escritas e 

verbais, informações quantitativas e qualitativas referente à empresa/sindicato. 

As informações serão utilizadas única e exclusivamente para execução 

do presente projeto. As informações somente serão divulgadas preservando o 

anonimato dos participantes e os roteiros de pesquisa respondidos serão mantidos 

em meu poder com total sigilo acadêmico.  

 

Franca/SP, 20 de fevereiro de 2019. 

 

 

_____________________ 
Caio César Reis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

APÊNDICE C - Questionário de pesquisa – Indústria Produtora de 
Máquinas 

 

I Dados sobre o Respondente: 

Posição na empresa:      (  ) Sócio-Diretor                   (  ) Funcionário 

Atividade principal desenvolvida na empresa:____________________________ 

Idade:(  ) abaixo de 30 anos (  ) 30 a 40  (  ) 41 a 50 (  ) 51 a 60 (  ) acima de 60anos 

Maior grau de escolaridade: (  ) 1º. Grau (  ) 2º. Grau (  ) Graduação (  ) Pós-

Graduação 

II Dados sobre a empresa calçadista: 

Função exercida pelos FUNDADORES da empresa: ______________________ 

Número de familiares dos FUNDADORES que trabalham na empresa:________ 

Tempo no mercado: (  ) 1 a 5 anos    (  ) 6-10    (  ) 11-20         (  ) 21-40        (  ) 

acima de 40 anos 

Número médio de funcionários em 2018:   __________ 

Número médio de máquinas vendidas em 2018:   __________ 

III Questões temáticas de TI -  Roteiro da entrevista 

1 – Em sua percepção, quais as características do conjunto de máquinas que as 

designam como integrantes da Indústria 4.0? Qual o contexto ou necessidade em 

que ela foi gerada? Quais desta características foi a mais difícil de concretizar? 

2 – Na sua visão, a sua empresa possui um conjunto de tecnologias para que seja 

considerada 4.0? 

3 – Na sua visão será possível a construção de uma fábrica de calçados totalmente 

automatizada, com uso combinado de tecnologias e com baixo uso de mão de obra 

operária? 
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APÊNDICE D - Questionário de pesquisa – Indústrias Produtoras de 
Calçados 

 

I Dados sobre o Respondente: 

Posição na empresa:      (  ) Sócio-Diretor                   (  ) Funcionário 

Atividade principal desenvolvida na empresa:____________________________ 

Idade:(  ) abaixo de 30 anos (  ) 30 a 40  (  ) 41 a 50 (  ) 51 a 60 (  ) acima de 60anos 

Maior grau de escolaridade: (  ) 1º. Grau (  ) 2º. Grau (  ) Graduação (  ) Pós-

Graduação 

II Dados sobre a empresa calçadista: 

Função exercida pelo FUNDADOR da empresa: ______________________ 

Número de familiares do FUNDADOR que trabalham na empresa:________ 

Tempo no mercado: (  ) 1 a 5 anos    (  ) 6-10    (  ) 11-20         (  ) 21-40        (  ) 

acima de 40 anos 

Número médio de funcionários em 2018:   __________ 

Número médio de pares fabricados por dia em 2018:   __________ 

III Questões temáticas de TI -  Roteiro da entrevista 

1 - Descreva qual a máquina mais avançada que a empresa possui: quais as 

principais funções? Qual a data de aquisição? 

Quantos funcionários são necessários para operá-la? Quais tecnologias utilizam 

(motor, computador, sensor, sistema de programação, sistemas automáticos, etc.) é 

interligada com outro equipamento? 

2 - Quando da adoção deste equipamento, quais os impactos foram ocasionados na 

empresa? (Empregabilidade, qualificação, custos, produtividade, impacto no meio 

ambiente) 

3 - Houve resistência por parte dos colaboradores? Descreva como foi o processo, 

da escolha à implantação da tecnologia. 

4 - Qual a sua percepção sobre a relação entre uso de tecnologia e redução de 

empregos? 

5 - Em sua percepção, os trabalhadores estão buscando algum tipo de qualificação 

profissional por iniciativa própria? 

6 - A empresa possui algum planejamento para incentivar e aumentar o uso de 

tecnologia? Se sim, descreva. 
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7 - Em relação à qualificação profissional, quem a oferece para os trabalhadores, a 

própria empresa, o sindicato da indústria e/ou o sindicato dos empregados? Como é 

o nível de oferta de cada uma dessas entidades? 

8 - Após o pesquisador realizar um breve relato descrevendo o conjunto estudado de 

máquinas do “conjunto 4.0”, pergunta-se: Quais as percepções relativas ao conjunto 

de máquinas? (Empregabilidade, qualificação, custos, produtividade, impacto no 

meio ambiente) 

Qual a maior dificuldade no tocante à implantação da nova tecnologia?  
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APÊNDICE E - Questionário de pesquisa – Sindicato da Indústria de 
Calçados de Franca – SINDIFRANCA 

 
I Dados sobre o Respondente: 
Posição na entidade:              (  ) Presidente                   (  ) Função de Diretoria 
Atividade principal desenvolvida na entidade:____________________________ 
Idade: (  ) abaixo de 30 anos (  ) 30 a 40       (  ) 41 a 50       (  ) 51 a 60   (  ) acima 
de 60 anos 
Grau de escolaridade:  (  ) 1º. Grau    (  ) 2º. Grau     (  ) Graduação  (  ) Pós-
Graduação 
II Dados sobre a entidade: 
Tempo de existência: (  ) 1 a 5 anos    (  ) 6-10    (  ) 11-20         (  ) 21-40        (  ) 
acima de 40 anos 
Número médio de funcionários em 2018:   __________ 
Número médio de associados 2018:   __________ 
 
 
III Questões temáticas -  Roteiro da entrevista 
 

1 - Qual a percepção do sindicato a respeito do perfil inovador do setor calçadista de 

Franca? Quais as medidas adotadas pelo sindicato para incentivar as Indústrias no 

uso de tecnologias? Qual a adesão dos associados em relação às propostas de 

inovação? 

2 - Seria possível citar algum momento relevante da relação entre inovação 

tecnológica e os aspectos de mão de obra, custos, produtividade e meio ambiente? 

3 - Qual a percepção acerca da qualificação da mão de obra para operacionalizar as 

novas tecnologias? Ainda em relação à qualificação profissional, quem a oferece 

para os trabalhadores, a própria empresa, o sindicato da indústria e/ou o sindicato 

dos empregados? 
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APÊNDICE F - Questionário de pesquisa – Sindicato dos empregados 
nas indústrias de calçados de Franca - STICF 

 
I Dados sobre o Respondente: 
Posição na entidade:              (  ) Presidente                   (  ) Função de Diretoria 
Atividade principal desenvolvida na entidade:____________________________ 
Idade: (  ) abaixo de 30 anos (  ) 30 a 40       (  ) 41 a 50       (  ) 51 a 60   (  ) acima 
de 60 anos 
Grau de escolaridade:  (  ) 1º. Grau    (  ) 2º. Grau     (  ) Graduação  (  ) Pós-
Graduação 
 
II Dados sobre a entidade: 
 
Tempo de existência: (  ) 1 a 5 anos    (  ) 6-10  (  ) 11-20   (  ) 21-40    (  ) acima de 
40 anos 
Número médio de funcionários em 2018:   __________ 
Número médio de associados 2018:   __________ 
 
III Questões temáticas -  Roteiro da entrevista 
1 - Qual a percepção da atual diretoria acerca da adoção de novas tecnologias e 

seus impactos na empregabilidade, saúde e segurança do trabalho? 

2 - Há algum levantamento do sindicato a respeito do uso de tecnologia e seus 

impactos na empregabilidade, saúde e segurança do trabalho? Se sim, descreva. 

3 - Há algum indicativo de que está havendo qualificação por parte dos 

trabalhadores? 

4 - Há algum tipo de programa de qualificação profissional para os trabalhadores 

frente às novas tecnologias? 
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APÊNDICE G – Questionário sobre Cultura Organizacional – Modelo de 
Cameron e Quinn (2011) 

_______________________________________________________________ 

Nesse questionário você analisará e pontuará sua organização como ela é 

atualmente. Distribua 10 pontos entre as 5 alternativas de cada questão.  

Não é possível atribuir o valor “0” a qualquer questão e tampouco que a soma dos 

valores atribuídos seja diferente de “10” pontos. Deve-se atribuir um maior número 

de pontos à alternativa que mais se assemelha à sua organização e, por 

conseguinte menor número de pontos nas alternativas menos frequentes em sua 

organização.  

 

1. Características dominantes Avaliação 

A organização é um lugar muito pessoal. É como uma extensão da 
família. As pessoas parecem compartilhar muito de si. 

  
A organização é um lugar dinâmico e empreendedor. As pessoas 
estão dispostas a assumir riscos.   

A organização é muito orientada para resultados. Uma grande 
preocupação é fazer o trabalho. As pessoas são muito competitivas 
e orientadas para as conquistas. 

  
A organização é um lugar muito controlado e estruturado. 
Procedimentos formais geralmente governam o que as pessoas 
fazem.   

TOTAL 10 
2. Liderança organizacional Avaliação 
A liderança na organização é geralmente considerada como 
mentora, facilitadora ou estimuladora.   

A liderança na organização é geralmente considerada como 
empreendedora, inovadora ou enfrentadora de riscos. 

  

A liderança na organização é geralmente considerada como um 
exemplo de seriedade,  foco agressivo e voltada para resultados 

  
A liderança na organização é geralmente considerada como um 
exemplo de coordenação, organização ou eficiência de 
funcionamento.   

TOTAL 10 
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3. Gerenciamento de empregados Avaliação 

O estilo de gestão na organização é caracterizado pelo trabalho em 

equipe, consenso, e participação.   

O estilo de gestão na organização é caracterizado pela tomada de 

risco individual, inovação, liberdade e exclusividade.   

O estilo de gestão na organização é caracterizado por uma forte 

competitividade, alta demanda e conquista.   

O estilo de gestão na organização é caracterizado pela segurança 

do emprego, conformidade, previsibilidade e estabilidade nas 

relações.   

TOTAL 10 

4. União da Organização Avaliação 

O que une a organização é lealdade e confiança mútua. O 

comprometimento com a organização é alto.   

O que une a organização é o compromisso com a inovação e o 

desenvolvimento. Há uma ênfase em estar na vanguarda.   

O que une a organização é uma ênfase nos resultados e na 

realização de metas.   

O que mantém a organização são regras e políticas formais. Manter 

uma organização tranquila é importante.   

TOTAL 10 

5. Ênfase estratégica Avaliação 

A organização enfatiza o desenvolvimento humano. Alta confiança, 

franqueza e participação persistem   

A organização enfatiza a aquisição de novos recursos e a criação 

de novos desafios. Experimentar coisas novas e prospecção de 

oportunidades são valorizadas.   

A organização enfatiza ações e realizações competitivas. Atingir 

metas difíceis e ganhar mercado são características dominantes.   

A organização enfatiza permanência e estabilidade. Eficiência, 

controle e operações tranquilas são importantes.   
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TOTAL 10 

6. Critérios de sucesso Avaliação 

A organização define o sucesso com base no desenvolvimento de 

recursos humanos, trabalho em equipe, comprometimento dos 

funcionários e preocupação com as pessoas.   

A organização define o sucesso com base nos produtos e serviços 

mais exclusivos ou mais novos. É uma líder de produtos, serviços e 

é inovadora.   

A organização define o sucesso com base em ganhar no mercado e 

superando a concorrência. Liderança competitiva de mercado é 

fundamental.   

A organização define o sucesso com base na eficiência. Entrega 

confiável, programação sem problemas e produção/serviços de 

baixo custo são essenciais.   

TOTAL 10 
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ANEXO A – Autorização para uso de nome, imagens e arquivos 
 

 

A empresa Poppi Máquinas e Equipamentos Ltda autoriza o 

pesquisador Caio César Reis a utilizar e divulgar o nome empresarial, arquivos, 

fotografias, imagens e qualquer outro documento de propriedade da empresa, na 

pesquisa científica desenvolvida no Programa de Mestrado em Desenvolvimento 

Regional (PPGDR) do Centro Universitário Municipal de Franca, Uni-FACEF, 

intitulada INDÚSTRIA 4.0: realidade ou aspiração.  

 

 

Franca/SP, 20 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

___________________________________________________ 
Poppi Máquinas e Equipamentos Ltda 

 

 


