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RESUMO 

 

 

A Indústria 4.0 (I4.0) caracteriza-se pelo uso extensivo de tecnologias capazes de 

conectar um sistema produtivo em rede, ampliando a virtualização, conectividade e 

sensoriamento nos ambientes operacionais e das cadeias produtivas. Tal estrutura 

prevê, de um lado, melhorias na produtividade e, de outro, acirramento da 

concorrência global. O futuro da indústria requer reflexões e reformulação de 

estratégias, deste modo, exigirá uma nova forma de competência e cultura. Na 

literatura, observa-se um número expressivo de estudos envolvendo aspectos 

tecnológicos da I4.0, por outro lado, há lacunas de pesquisa para uma abordagem 

centrada nas competências, no ser humano e na cultura. Portanto, o objetivo desta 

pesquisa qualitativa é identificar as competências dos profissionais de uma equipe 

que se dedica a processos de inovação em uma organização siderúrgica brasileira em 

transição para I4.0 e os aspectos culturais desta. Utilizou-se o método estudo de caso 

em uma empresa do setor econômico siderúrgico, e a coleta de dados apoiou-se em 

entrevistas semiestruturadas com os integrantes da equipe de inovação, além de 

questionário e observação direta. As descobertas mostraram que a cultura impacta 

nos resultados e que as competências se sobressaem às questões estritamente 

técnicas. Além disso, evidenciou a relevância de características essencialmente 

humanas na I4.0. Assim, este estudo contribui no âmbito teórico acrescentando 

considerações sobre as competências dos profissionais e a cultura em ambiente sob 

transição para I4.0; e suas contribuições práticas revelam pontos de encontro entre 

competências, cultura e I4.0, evidenciando a importância de considerar tais aspectos 

nos planos de estruturação da I4.0. 

 

Palavras-chave: Indústria 4.0, competências, cultura. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Industry 4.0 (I4.0) is characterized by the extensive use of technologies capable of 

connecting a productive system in a network, expanding virtualization, connectivity and 

sensing in operating environments and production chains. Such a structure foresees, 

on the one hand, productivity improvements and, on the other, increased global 

competition. The future of the industry requires reflections and reformulation of 

strategies, thus, it will demand a new form of competence and culture. In the literature, 

there is a significant number of studies involving technological aspects of I4.0, on the 

other hand, there are research gaps for an approach centred on competencies, on the 

human being and culture. Therefore, the objective of this qualitative research is to 

understand the competencies and culture of the 4.0 environment. The case study 

method was used in a company in the steel economic sector, and data collection was 

based on semi-structured interviews with members of the innovation team, in addition 

to a questionnaire and direct observation. The findings showed that culture impacts 

results and that competencies stand out from strictly technical issues. Furthermore, it 

highlighted the relevance of essentially human characteristics in I4.0. Thus, this study 

contributes to the theoretical scope by adding considerations about the skills of 

professionals and the culture in an environment under transition to I4.0; and their 

practical contributions reveal meeting points between competencies, culture and I4.0, 

highlighting the importance of considering these aspects in the I4.0 structuring plans. 

 

Keywords: Industry 4.0, competencies, culture. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

As exigências da I4.0, tais como uma produção de alta flexibilidade, agilidade 

e customização, exigem uma nova cultura e desafiam os profissionais a se adaptarem 

e vivenciarem novas experiências (COHEN et al., 2017; BUHR, 2015). Neste sentido, 

a compreensão das interações do sistema sociotécnico de produção decorrentes da 

I4.0 é objeto de estudo da comunidade acadêmica e profissional, que tem 

demonstrado interesse em questões de pesquisa relacionadas à cultura e às 

competências deste contexto (HIRSCH-KREINSEN, 2016; MOHELSKA; SOKOLOVA, 

2018; MUHURI; SHUKLA; ABRAHAM, 2019). 

A I4.0 precede uma transformação na cultura das organizações (SASTRE; 

MORILLAS; CANSADO, 2019). A cultura é um aspecto relevante na consolidação da 

I4.0, agindo como um formatador de comportamento, além de determinar a trajetória 

dos negócios (BARNEY, 1986; SASTRE; MORILLAS; CANSADO, 2019). Ressalta-se 

que a cultura da I4.0 possui uma orientação voltada para inovação, na qual considera 

uma estrutura flexível, o trabalho em equipe, a capacitação e valoriza a gestão 

participativa (OKATAN; ALANKUŞ, 2017). A adaptação da cultura nas organizações 

é acompanhada de mudanças gradativas, as quais trazem novas experiências aos 

profissionais e, consequentemente, desenvolvem suas competências. Nesta 

perspectiva, revela-se uma correlação entre cultura e competências.  

Destaca-se que a I4.0 exigirá dos humanos diferentes conhecimentos e 

habilidades (FANTINI; PINZONE; TAISCH, 2020), e uma natureza peculiar de 

competências no trabalho. Neste ambiente, o ser humano é importante por seus 

conhecimentos, habilidades, experiências, sentidos e resiliência (RAUCH; LINDER; 

DALLASEGA, 2020; SIEMIENIUCH; SINCLAIR; HENSHAW, 2015). Ressalta-se que 

o termo resiliência refere-se à capacidade da organização e das pessoas que fazem 

parte dela de manter a estabilidade do sistema produtivo diante de cenários que 

podem comprometer a continuidade da produção (HOLLNAGEL; WOODS; 

LEVESON, 2006). Neste sentido, ser resiliente envolve certo nível de previsibilidade 

do incidente e a recuperação da produção. Portanto, as competências inerentes do 

ser humano são indispensáveis neste contexto.  

Na literatura existente observa-se que estudos sobre as implicações da I4.0 

para os humanos têm potencial para ser amplamente explorados (PERUZZINI; 
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PELLICCIARI, 2017; PINZONE et al., 2020), somando-se aos aspectos culturais e 

gerenciais (MOHELSKA; SOKOLOVA, 2018).  

Nas pesquisas relacionadas aos avanços em sistemas produtivos inteligentes 

pouca atenção foi dada aos aspectos da integração dos humanos, sendo que tais 

aspectos são fundamentais nos processos de adaptação dos sistemas em transição 

para I4.0 (LONGO; NICOLETTI; PADOVANO, 2017; PERUZZINI; PELLICCIARI, 

2017). O interesse pelo tema social no contexto da literatura da I4.0 encontra-se em 

menor número, se comparado à busca por técnicas e ferramentas para tornar a 

produtividade mais eficiente (GREGORI et al., 2017). 

Neste sentido, os efeitos sociais e organizacionais, as particularidades dos 

indivíduos, fatores biológicos, cognitivos e culturais, não vêm sendo destaque nos 

projetos de gestão (PANETTO et al., 2019; MAZALI, 2018). No entanto, na literatura, 

começa a aumentar o interesse por pesquisas com este objetivo de estudo, 

destacando-se que é um aspecto que merece atenção (MUHURI; SHUKLA; 

ABRAHAM, 2019). 

Ademais, uma significativa parcela das publicações sobre I4.0 tem origem nos 

países desenvolvidos, entretanto, questiona-se suas implicações em países 

emergentes, como o Brasil, no qual questões de infraestrutura, educação, cultura e 

política são diferentes (DALENOGARE et al., 2018). 

Portanto, identificou-se uma lacuna de pesquisa para uma abordagem centrada 

nas competências e na cultura da I4.0, especialmente por meio da compreensão das 

descobertas de dados empíricos, como faz o presente estudo. Além disso, há uma 

lacuna na exploração do contexto brasileiro, visto que são escassos os trabalhos 

publicados com esta abordagem no Brasil. 

Diante do exposto, este estudo busca responder ao seguinte problema de 

pesquisa: Quais as competências de uma equipe de inovação em uma organização 

siderúrgica brasileira em transição para I4.0? E, quais as mudanças culturais 

decorrentes desta transição? 

Neste sentido, o objetivo geral desta pesquisa é identificar as competências 

dos profissionais de uma equipe que se dedica a processos de inovação em uma 

organização siderúrgica brasileira em transição para I4.0 e os aspectos culturais 

desta. Os objetivos específicos são: (a) identificar as competências dos profissionais 

desta equipe de inovação; (b) identificar as mudanças culturais decorrentes da 

estruturação para I4.0; (c) comparar as competências encontradas na literatura com 
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as competências descobertas nos dados empíricos da equipe de inovação; e (d) 

identificar evidências que a siderúrgica pesquisada encontra-se em transição para 

I4.0. 

Deste modo, as contribuições deste estudo no âmbito teórico são: (a) 

acrescenta à teoria a relevância do ser humano como parte integrante da estruturação 

da I4.0; (b) agrega à literatura reflexões sobre as competências do profissional da I4.0; 

e (c) acrescenta à literatura considerações sobre a cultura de um ambiente em 

transição para I4.0. 

Ainda, o presente estudo contempla contribuições práticas sobre os pontos de 

encontro entre aspectos humanos, cultura e I4.0, portanto, são elas: (a) evidencia a 

importância de considerar os colaboradores nos planos de estruturação da I4.0; (b) 

identifica as competências dos profissionais que atuam no contexto da I4.0; e (c) 

destaca características culturais da I4.0. 

Ademais, a Dissertação está estruturada em cinco capítulos. Além dessa 

introdução, no segundo capítulo é apresentada a fundamentação teórica que 

fornecerá as bases para a discussão dos resultados deste trabalho. No terceiro 

capítulo é apresentada a metodologia escolhida para alcançar os objetivos propostos. 

O quarto capítulo discute e analisa o caso. E, por último, no quinto capítulo são 

apresentadas as conclusões deste trabalho. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1. Indústria 4.0 

 

 

Ao longo dos séculos, a indústria apresentou importantes marcos evolutivos, 

como a produção mecânica, o uso da energia elétrica na produção em massa, a 

incorporação da automação e da tecnologia de informação, alcançando os dias atuais 

com os sistemas ciber-físicos. 

Os sistemas ciber-físicos são a base da I4.0, compreendendo uma estrutura 

física inteligente e com capacidade de intercomunicação, autogerenciamento e 

controle por meio da combinação de decisões humanas e decisões automatizadas 

(FANTINI; PINZONE; TAISCH, 2020; KAGERMANN; WAHLSTER; HELBIG, 2013; 

TERZIYAN; GRYSHKO; GOLOVIANKO, 2018). 

Segundo Cohen et al. (2017), os princípios da I4.0 são conectividade, 

informação, conhecimento e inteligência. A conectividade são os recursos de 

produção conectados e os sistemas. A informação é gerada a partir dos dados 

coletados na produção. O conhecimento é a contextualização e interpretação das 

informações. E a inteligência compreende decisões preditivas e automatizadas, 

autoajustes e reconfiguração do sistema produtivo. 

Esta estrutura inteligente é sustentada por tecnologias avançadas, tais como 

internet das coisas (IoT), computação na nuvem, manufatura aditiva, realidade 

aumentada, big data, automação e robótica (WANG et al., 2016). Para Schumacher, 

Erol e Sihn (2016, p. 162), os avanços tecnológicos são a “espinha dorsal para integrar 

objetos físicos, atores humanos, máquinas inteligentes, linhas de produção e 

processos através das fronteiras organizacionais”. Ressalta-se que na I4.0 essa 

integração se expande para além do ambiente interno das organizações. 

Algumas das tecnologias e formas de organização da produção, associadas à 

I4.0, já existiam antes mesmo do termo ser mencionado, a diferença é que agora 

houve um aprimoramento e uma expansão das capacidades de processamento, 

como, por exemplo, a integração de mais de uma tecnologia para desempenhar uma 

função (TORTORELLA; FETTERMANN, 2018; SALENTO, 2018; SCHUMACHER; 

EROL; SIHN, 2016). Portanto, é possível encontrar empresas que já apresentam tais 
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tecnologias e processos, mas que ainda não compreendem que esses mesmos 

elementos integram a I4.0. 

Ao tentar elencar as tecnologias que compõem a I4.0, Fettermann et al. (2018) 

concluem que não há uma definição amplamente aceita sobre exatamente quais 

tecnologias fazem parte deste ambiente, e o motivo para isso reside no fato de, 

constantemente, surgirem novas tecnologias. Ressalta-se que isso denota a presença 

da inovação no contexto da I4.0. Entretanto, encontram-se publicações que 

relacionam algumas tecnologias, conforme apresentado no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Tecnologias citadas em publicações sobre I4.0 

Autores Tecnologias citadas  

Quint, Sebastian 
e Gorecky (2015) 

Realidade aumentada; Internet das coisas; Realidade virtual; 
Montagem virtual. 

Schumacher, Erol 
e Sihn (2016) 

Tecnologia a laser; Manufatura aditiva; Robótica; Semicondutores; 
Nanomateriais; Fibras de carbono-filmes; Biomateriais; Sistemas 
RFID (Radio Frequency Identification). 

Wang et al. 
(2016) 

Internet das coisas (IoT); Computação na nuvem; Manufatura aditiva; 
Realidade aumentada; Big data; Automação; Robótica. 

Peruzzini e 
Pellicciari (2017) 

Sensores; Sistemas de aquisição de dados, Redes de computadores; 
Computação em nuvem; Big data; Automação da fábrica; Sistemas 
computacionais; Modelos de simulação. 

Cohen et al. 
(2017)  

Internet das coisas (IoT); Internet de Serviços (IoS); Computação em 
nuvem.  

Merkel et al. 
(2017) 

Sistemas de assistência interativa para funcionários; Inteligência de 
negócios em tempo real; Ferramentas de simulação para processos 
únicos e para o fluxo geral de material; Comissionamento virtual; 
Impressão 3D; OPC UA (Open Platform Communications Unified 
Architecture); Auto-ID; Robótica móvel; Produção sem papel; 
Simulação de fluxo de material; Desenvolvimento ágil; Monitoramento 
de energia; Realidade aumentada e virtual; Instruções de montagem 
baseadas em pictograma. 

Tortorella e 
Fettermann 
(2018) 

Computação em nuvem, Tecnologia de impressão 3D; Sistema Ciber-
Físico (CPS); Internet das Coisas (IoT); Internet de Serviços (IoS); Big 
Data. 

Khalid et al. 
(2018) 

Hardware físico; Rede de sensores; Tecnologias de informação; 
Computador; Comunicação com interface homem-máquina (IHM). 

Park e Huh 
(2018) 

Big data; Inteligência artificial (IA); Computação na nuvem;  Internet 
das coisas (IoT); Sensores de processo;  Armazéns automatizados; 
Tecnologia de TI. 

Badri, Boudreau-
Trudel e Souissi 
(2018) 

Comunicação em tempo real; Big Data; Cooperação homem-
máquina; Sensoriamento remoto; Monitoramento e controle de 
processos; Equipamentos autônomos; Interconectividade. 

 Fonte: Elaboração Própria. 
 

As exigências do mercado por variedades de produtos vêm moldando os 

sistemas produtivos, adicionando a eles flexibilidade, adaptabilidade e capacidade de 
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reconfiguração, assim, progredindo para uma produção de customização em massa 

(COHEN et al., 2017; BUHR, 2015). Para alcançar esse desempenho, sistemas 

produtivos, pessoas, produtos e clientes terão de cooperar uns com os outros (KARRE 

et al., 2017). Neste sentido, as tecnologias da I4.0 aproximam os elementos reais da 

indústria, por meio da disponibilização de dados e integrando cadeias de valor 

(HIRSCH-KREINSEN, 2016). Entretanto, esse processo de adaptação do sistema 

produtivo em transição para I4.0 revela desafios em três dimensões: pessoas, 

tecnologias e processos (SJÖDIN et al., 2018), como apresentado no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Desafios na estruturação de fábricas inteligentes 

Dimensão Desafios 

Pessoas 
Ausência de uma visão comum sobre implantação de fábricas 
inteligentes; Não usar uma linguagem comum; Apego às tecnologias 
anteriores; Ameaça a competências existentes. 

Tecnologias 
Incertezas relacionadas à implantação de tecnologias complexas, como 
os recursos necessários, os benefícios e o retorno dos custos investidos. 

Processos 

Dificuldade de mudar as atuais rotinas e processos de trabalho; 
Ausência de uma abordagem sistêmica para facilitar uma produção ágil 
e flexível; Cultura inflexível; Necessidade de modelos de transformação 
de negócios. 

Fonte: Elaboração própria com base em SJÖDIN et al. (2018). 

 

Para Sjödin et al. (2018), os desafios na dimensão “pessoas” relacionam-se a 

entendimento ambíguo do processo de implementação de uma I4.0, ou seja, quais 

transformações e recursos serão necessários. Além disso, outro aspecto é a 

resistência à transformação tecnológica, por dois motivos, o primeiro devido à 

implantação de novas tecnologias, substituindo as anteriores, e o segundo à 

necessidade de desenvolver competências para se adequar ao novo cenário. Ainda, 

destaca-se na dimensão “processos” o desafio de trabalhar a preexistência de uma 

cultura inflexível nas organizações. 

Na perspectiva nacional, a Confederação Nacional da Indústria (CNI), uma das 

instituições que representam a indústria brasileira, realizou um estudo com uma 

amostra de 2.225 empresas brasileiras, sendo 910 pequenas, 815 médias e 500 

grandes, e mostrou que 58% da amostra das empresas pesquisadas reconhecem a 

importância das tecnologias digitais, no entanto, menos da metade faz uso delas (CNI, 

2016). O mesmo estudo acrescenta que o alto custo de implantação é a principal 

barreira interna, e a qualificação do trabalhador é o maior desafio entre os fatores 
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externos (CNI, 2016). Portanto, pode-se observar que os aspectos da força de 

trabalho são relevantes para a estruturação da I4.0. 

A Figura 1, abaixo, mostra os resultados em percentuais dessa pesquisa 

quanto aos aspectos externos que dificultam a incorporação de tecnologias digitais. O 

grupo de empresas pesquisadas assinalou quais os fatores eram considerados 

entraves para o progresso tecnológico, sendo possível escolher múltiplas respostas. 

O resultado revelou que 30% das empresas consideraram a falta de trabalhadores 

qualificados como o maior obstáculo, percentual acima de outros fatores, tais como: 

infraestrutura de telecomunicações do país insuficiente (26%); dificuldade para 

identificar tecnologias e parceiros (25%); e ausência de linhas de financiamento 

apropriadas (25%). 

 

Figura 1 - Barreiras externas para implantação de tecnologias digitais 
Fonte: CNI, 2016 

 

Este mesmo estudo feito pela Confederação Nacional da Indústria expôs a 

opinião das empresas pesquisadas quanto ao papel do governo em incentivar a 

adoção de tecnologias digitais no Brasil. Assim, conforme Figura 2, revelou-se que 

42% acreditam que investir em novos modelos de educação e em programas de 

treinamento é uma medida impulsionadora. Este percentual só é menor se comparado 

às medidas que promovem o desenvolvimento da infraestrutura digital (banda larga, 

sensores), com 46% das respostas. Este resultado evidencia, novamente, que o ser 

humano é componente fundamental da I4.0. 
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Figura 2 - Expectativas de incentivo governamental para implantação de tecnologias digitais 
Fonte: CNI, 2016 

 

 

2.2. Indústria 4.0: sistemas de produção centrados no ser humano  

 

 

Existem duas abordagens em relação à atividade humana nos sistemas 

produtivos. Uma delas, a tecnocêntrica, que estabelece seu foco nos meios técnicos 

da atividade e posiciona o homem em segundo plano nos projetos de trabalho; e a 

outra é a antropocêntrica, que, diferente da primeira, centraliza e prioriza o homem 

nos projetos de trabalho. Nesta perspectiva, os meios técnicos são recursos utilizados 

no trabalho (RABARDEL, 1995). 

Na visão de Nosulenko et al. (2005) sobre abordagem antropocêntrica, o 

homem é a peça essencial e mais importante de um sistema sociotécnico, uma vez 

que ele utiliza os meios técnicos para alcançar os objetivos propostos. Os autores 

ainda complementam conceituando o papel humano como “núcleo do funcionamento 

do sistema” (NOSULENKO et al., 2005, p. 363). Atuais discussões sobre sistemas 

ciber-físicos centrados no ser humano corroboram com o aspecto fundamental da 

abordagem antropocêntrica citada por Nosulenko et al. (2005): definir o sistema 

técnico e a interação humana com ele. Além disso, aprofundar a análise dessa 
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interação nas esferas das "ciências sociais, cognitivas, comportamentais, 

ergonômicas e de personalidade" (LONGO; NICOLETTI; PADOVANO, 2019, p. 29). 

Alguns autores estimam que os sistemas de produção da I4.0 serão centrados 

no ser humano (MAY et al., 2015; LONGO; NICOLETTI; PADOVANO, 2019). Segundo 

essa visão, devem potencializar a inclusão no trabalho e a satisfação dos indivíduos 

(ROMERO et al., 2015). Portanto, os elementos a serem considerados na 

estruturação dos locais de trabalho do futuro, quanto à dimensão humana, envolvem 

antropometria, capacidades funcionais (física, sensorial e cognitivo), conhecimento 

(habilidades e experiência prática) e necessidades pessoais (MAY et al., 2015). 

Nesta abordagem, o projeto de uma tecnologia deve considerar desde o 

primeiro momento os aspectos humanos. Entretanto, comumente o projeto é 

desenvolvido em uma sequência, na qual dedica-se um esforço na concepção da 

tecnologia, para, posteriormente, incluir a interação humana e organizacional 

(CORBETT, 1988). 

Segundo Corbett (1988), pelo menos cinco atributos fazem parte de uma 

tecnologia avançada de fabricação centrada no homem: (a) manutenção e 

desenvolvimento de habilidades humanas, sem menosprezar o seu papel; (b) 

autonomia do ser humano no trabalho, ou seja, a possibilidade de decidir sobre os 

objetivos do trabalho e dominar a tecnologia, e não o contrário; (c) redução das 

divisões do trabalho, visto que a tecnologia permite agregar atribuições, tais como 

planejar, executar e monitorar; (d) valorização da interação social e motivar a 

comunicação social (formal e informal); e (e) criar ambientes de trabalho que primam 

simultaneamente por saúde, segurança e resultados eficientes da produção.   

Assim, recomendações para uma estrutura centrada no homem desafiam as 

organizações a lidar com questões como desenvolver tecnologias avançadas sem 

menosprezar o papel do ser humano, criar um sistema de produção tecnológico e 

eficiente e, ao mesmo tempo, garantir um trabalho sustentável. 

Neste sentido, esta pesquisa aproxima-se de uma abordagem ergonômica, 

visto que analisa o trabalho de uma equipe que se dedica aos processos de inovação 

em uma siderúrgica, buscando compreender as competências destes profissionais e 

os aspectos culturais envolvidos neste contexto. 

A característica fundamental da ergonomia é refletir sobre o desenvolvimento 

de sistemas, considerando em seu design a integração de aspectos humanos e do 

ambiente físico, com o propósito de alcançar performance operacional e qualidade de 
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vida para os indivíduos (DUL et al., 2012). Assim, a definição de ergonomia, segundo 

a Associação Internacional de Ergonomia (IEA, 2020), destaca esta perspectiva: 

 

[...] disciplina científica preocupada com o entendimento das interações entre 
seres humanos e outros elementos de um sistema, e a profissão que aplica 
teoria, princípios, dados e métodos ao design, a fim de otimizar o bem-estar 
humano e desempenho geral do sistema. 

 

Ademais, considerar os fatores humanos nos sistemas produtivos nem sempre 

é algo diligente para engenheiros e gerentes, no entanto, faz-se necessário incluir as 

dimensões de capacidades perceptivas, cognitivas, motoras e psicossociais dos seres 

humanos no projeto de sistemas produtivos (GLOCK  et al., 2017). 

 

 

2.3. Indústria siderúrgica e aspectos da I4.0  

 

 

Diversas atividades econômicas dependem do aço como matéria-prima na 

produção, portanto, a indústria siderúrgica se integra a grandes cadeias produtivas, 

tais como, automotiva, naval e construção civil. A significativa demanda do aço tem 

implicações na siderúrgica quanto a variedade de produtos comercializados, as 

quantidades de insumos requeridos, a logística de abastecimento e de distribuição 

(especialmente por via marítima e férrea) e as interações do comércio internacional 

(GONZÁLEZ; KAMIŃSKI, 2011). 

A produção do aço é de alta complexidade devido às várias etapas de 

transformação para atingir as características desejadas (FUMAGALLI et al., 2016). 

Neste sentido, o emprego de tecnologias no processo é imprescindível, conforme 

afirmam Hsu et al. (2016, p. 1): “para atingir o objetivo da I4.0 para a indústria 

siderúrgica, a fabricação automatizada inteligente torna-se cada vez mais importante”. 

Para Fumagalli et al. (2016, p. 20), o objetivo da I4.0 em siderúrgicas considera: 

 

[...] o objetivo ambicioso da fábrica do futuro ainda permanece. Também pode 
ser acordado na produção de aço com ênfase especial nas operações 
seguras dos ativos de produção: manter o humano o mais longe possível de 
intervenções inapropriadas nas máquinas/fábricas é um imperativo, levando, 
eventualmente, a manter o uso ótimo dos ativos e evitar a introdução de riscos 
para os operadores. 
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Portanto, nota-se, no dizer de Fumagalli et al. (2016), a importância da 

dimensão humana na indústria siderúrgica inserida no contexto da I4.0. 

A literatura que correlaciona I4.0 e indústrias siderúrgicas encontra-se em 

publicações que indicam a incorporação de tecnologias no sistema produtivo 

siderúrgico. 

Nos estudos de Hsu et al. (2017a), as tecnologias da I4.0 em siderúrgicas são 

aplicadas no rastreamento de tarugos de aço que percorrem a linha de produção. A 

proposta é substituir a identificação do produto, antes feita por marcações na 

superfície do tarugo de aço, por uma chave de identificação automática que 

corresponde a uma imagem com as características individuais do tarugo, podendo, 

assim, ser rastreado on-line. 

Hsu et al. (2017b) propõem uma modelagem 3D de tarugos de aço capaz de 

capturar informações do produto no intuito de realizar uma inspeção automática, 

podendo identificar, por exemplo, defeitos na superfície do tarugo.  

No estudo de Fumagalli et al. (2016) é mostrada a aplicação da automação na 

função de monitoramento de parâmetros do forno e refratário com o objetivo de auxiliar 

a operação de identificar falhas em fases iniciais, podendo, assim, evitar perdas na 

segurança, danos ao produto e interrupções na produção. Os autores deste estudo 

evidenciam a participação dos trabalhados na concepção do projeto, contribuindo com 

seus conhecimentos e experiências. Afirmam ainda que tal tecnologia está em 

consonância com a estruturação de sistemas ciber-físicos da I4.0. 

A produção de produtos fora de especificações é um obstáculo na minimização 

de perdas econômicas em siderúrgicas. Neuer et al. (2016) encontram uma proposta 

de realocação dos produtos não conformes com base em três elementos da I4.0: 

“agentes, arquitetura orientada a serviços (SOA) e uma modelagem semântica da 

cadeia de processos” (NEUER et al., 2016, p. 232).  

Outro estudo buscou alternativas em tecnologias avançadas para detectar 

defeitos na superfície de tarugos de aço, por meio da captura de imagem dos lingotes 

de aço contínuos (HSU et al., 2016). 

Demartini et al. (2017) apresentam um estudo de caso no qual a utilização de 

tecnologia avançada permite identificação e classificação mais precisa da sucata do 

aço, matéria-prima importante na produção do aço. 

A utilização de jogos educativos como ferramenta de treinamento e 

aprimoramento contínuo de profissionais no ambiente industrial foi proposta por Abed 
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et al. (2016). O projeto teve como objetivo simular um cenário contendo equipamentos 

industriais de uma siderúrgica, com foco no aprendizado sobre regras de segurança 

do trabalho. Tecnologias como realidade virtual, sensor de movimentos e objetos 

conectados fazem parte dos recursos utilizados no jogo educacional, e, como os 

próprios autores afirmam, estão de acordo com o conceito de I4.0 (ABED et al., 2016). 

O estudo de Ruiz-Sarmiento et al. (2020) apresenta uma proposta de 

manutenção preditiva na produção do aço inoxidável por meio do uso de tecnologias. 

O processo de laminação a quente é uma das etapas da produção de chapas de aço 

inoxidável. Neste processo, os tambores das bobinas são peças críticas, devido a sua 

alta degradação por severas condições mecânicas e térmicas e por elevados custos 

de sua substituição. Assim, os autores propuseram o uso de sensores inteligentes no 

equipamento para coletar parâmetros em tempo real, e aplicaram técnicas de Internet 

das Coisas (IoT) para enviar os dados coletados para um servidor, também fizeram 

uso de Big Data para converter os dados e salvá-los em um banco de dados, e, por 

fim, esses dados são analisados com o objetivo de fazer o agendamento de 

manutenções. 

Iannino et al. (2019) apresentam uma simulação virtual com uma estrutura de 

um sistema de produção ciber-físico (CPPS) no contexto da fabricação de aço 

objetivando a melhoria da qualidade, do tempo e dos custos de produção. A aplicação 

simula uma produção otimizada da planta produtiva com base em dados da própria 

instalação. 

No trabalho de Lee et al. (2018) desenvolveu-se um algoritmo de visão 

computacional para reconhecer o número de identificação de placas produzidas na 

siderurgia. 

O Quadro 3 sintetiza as aplicações em indústrias siderúrgicas. 

 

Quadro 3 - Síntese das aplicabilidades de conceitos da I4.0 em siderúrgicas 

Autores  Aplicabilidade 

Abed et al. (2016) 
Jogos educativos como ferramenta de treinamento; Inclui 
recursos, tais como realidade virtual, sensor de movimentos e 
objetos conectados. 

Fumagalli et al. (2016) 
Automação do monitoramento de parâmetros do forno e 
refratário. 

Hsu et al. (2016) 
Captura de imagem dos lingotes de aço contínuos para detectar 
defeitos na superfície de tarugos de aço. 
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Autores  Aplicabilidade 

Neuer et al. (2016) 
Realocação de produtos inconformes com base em elementos 
da I4.0: agentes, arquitetura orientada a serviços e modelagem 
semântica. 

Demartini et al. (2017) Identificação e classificação precisas da sucata do aço. 

Hsu et al. (2017a) 
Rastreamento on-line por meio de chave de identificação 
automática correspondente a uma imagem com as 
características individuais do tarugo de aço. 

Hsu et al. (2017b) Inspeção automática por modelagem 3D dos tarugos de aço. 

Lee et al. (2018) 
Algoritmo de visão computacional para reconhecer o número de 
identificação de placas. 

Iannino et al. (2019) 
Simulação virtual de uma planta produtiva. Faz uso de dados da 
instalação para criar e otimizar cenários de produção. 

Ruiz-Sarmiento et al. 
(2020) 

Manutenção preditiva usando tecnologias como sensores, 
Internet das Coisas (IoT) e Big Data. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

2.4. Cultura 

 

 

Segundo Barney (1986), a cultura é definida como valores, crenças, premissas 

e símbolos, que têm a capacidade de determinar como os negócios são administrados 

e como alcançam vantagem competitiva. Tal vantagem competitiva se dá por uma 

cultura valiosa, rara e imperfeitamente imitável. Valiosa por ser capaz de agregar 

valor, rara por possuir características incomuns, e imperfeitamente imitável pela 

inviabilidade de ser replicada. 

 Já a definição fornecida por Schein (1985) acrescenta que a cultura é o 

aprendizado acumulado de um grupo e o seu compartilhamento entre os membros, 

sendo este aprendizado resultado das experiências do cotidiano organizacional; e, 

ainda, incluem-se aspectos comportamentais, emocionais e cognitivos do grupo. 

Segundo Armstrong (2006, p. 303), cultura organizacional “é o padrão de 

valores, normas, crenças, atitudes e suposições que podem não ter sido articuladas, 

mas moldam a maneira pela qual as pessoas nas organizações se comportam e as 

coisas são feitas”. Nesta perspectiva, a cultura é um elemento propulsor de mudanças 

e, portanto, fundamental para formar os alicerces da transição para I4.0. 
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Desse modo, a cultura é um formatador de comportamento, tanto no nível 

individual quanto coletivo, neste sentido, de forma implícita, a cultura pode criar 

referências a julgamentos e análises, ou seja, as argumentações dos indivíduos são 

influenciadas pela cultura que os cerca (SASTRE; MORILLAS; CANSADO, 2019). Os 

autores Sastre, Morillas e Cansado (2019, p. 445) reforçam essa abordagem refletindo 

que, “quando confrontadas com situações idênticas, sociedades diferentes fornecem 

respostas diferentes”.   

Uma classificação de cultura proposta por Cameron e Quinn (2006) apresenta 

quatro tipos de cultura que traduzem características organizacionais, especialmente, 

quanto a sua capacidade de ser flexível ou estável e quanto ao foco de suas 

interações, se é interno ou externo. Os tipos de cultura são: cultura hierárquica, cultura 

de mercado, cultura do clã e cultura da adhocracia. Na cultura hierárquica, a 

organização tem como base regras e procedimentos para coordenar e organizar o seu 

funcionamento. O foco está em manter-se estável, previsível e eficiente. Além disso, 

os trabalhos são especializados e existe uma conduta centralizadora. Na cultura de 

mercado, a preocupação está no desempenho e na participação no mercado, 

portanto, seu foco está nos resultados, na competitividade, na lucratividade e nas 

interações externas. Essa cultura demonstra estratégias agressivas e ambiciosas 

conduzidas por lideranças exigentes. Na cultura do clã, as organizações têm como 

prioridade seu ambiente interno, e as pessoas, assim, promovem uma gestão 

participativa, o trabalho em equipe e o desenvolvimento dos colaboradores. Nesta 

cultura, as pessoas demonstram grande comprometimento, tradição e lealdade. A 

cultura da adhocracia é movida pela inovação e por desafios. Portanto, favorece o 

desenvolvimento da organização para ser adaptável, flexível, empreendedora e 

criativa. Os líderes nesta cultura estão aptos para experimentar inovações e lidar com 

os riscos associados. De acordo com a classificação fornecida por Cameron e Quinn 

(2006), nota-se uma aderência da I4.0 às características da cultura adhocrática. 

Desenvolver uma cultura organizacional favorável para avanços tecnológicos 

reduz barreiras para as inevitáveis mudanças que ocorrem no ambiente.  Mittal et al. 

(2018), em seus estudos sobre a I4.0 em pequenas e médias empresas, citaram a 

cultura organizacional como fator significativo para incorporar inovações tecnológicas. 

Os autores Rezvani e Khosravi (2019) acrescentam que a cultura organizacional é um 

elemento intrínseco das organizações e pode agir na inteligência emocional dos 

indivíduos e modificar o desempenho nas tarefas.  
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Sastre, Morillas e Cansado (2019, p. 450) propõem o termo cultura corporativa 

digital para o contexto de I4.0, que é definido como “comportamentos, valores, 

costumes e filosofia que, com base na importância das tecnologias digitais, ocorrem 

em uma organização”. Segundo Sastre, Morillas e Cansado (2019), a cultura digital 

está orientada para atender as demandas dos clientes, para tanto, combina gestão de 

grande quantidade de dados, flexibilidade nos processos, trabalho colaborativo e 

incentivo à inovação. 

Uma extensa pesquisa foi realizada pelo Instituto de Transformação Digital 

Capgemini (BUVAT et al., 2017), na qual 1.700 pessoas foram entrevistadas, dentre 

elas executivos, gerentes, funcionários e especialistas acadêmicos de oito países. Os 

resultados indicaram que a cultura pode ser o principal elemento para transformação 

digital. Assim, a cultura pode ser uma barreira na transição para I4.0, caso ela se 

mostre resistente às mudanças e inovações (SASTRE; MORILLAS; CANSADO, 

2019). Para superar essa barreira é necessário um processo adaptativo na 

organização, que consiste em inserir progressivamente transformações digitais de 

modo a normalizar a rotina dos funcionários. Além disso, os autores destacam a 

importância do engajamento dos cargos de gerência para trabalhar este processo 

desde o início da transformação digital (SASTRE; MORILLAS; CANSADO, 2019). 

Portanto, quando os cargos estratégicos se comprometem com a nova cultura, esse 

fato pode ajudar a envolver os demais colaboradores, além de fornecer mais apoio às 

estratégias de mudança. Nafchi e Mohelská (2020) corroboram acrescentando que os 

gestores devem ser articuladores da cultura digital na organização.  

Ainda, para Mohelska e Sokolova (2018), a I4.0 exige inovação e educação 

continuada e depende de pessoas e da cultura organizacional, portanto, a cultura 

passa a ser uma cultura voltada para a inovação, devido ao acirramento da 

concorrência, a capacidade de inovar e a rápida colocação de produtos no mercado 

(ciclos de vida do produto cada vez menores). Segundo Gajsek et al. (2019), na cultura 

de inovação é necessário desenvolver os conhecimentos e habilidades dos 

colaboradores com o objetivo de incentivar práticas inovadoras na organização. 

Vladova, Ullrich e Sultanow (2017, p. 4427) acrescentam que “a capacidade humana 

de mudar é influenciada por competências e qualificações individuais”. 

Para Mazali (2018), a participação e corresponsabilidade do trabalhador nos 

processos resulta em um maior engajamento emocional e racional, o que contribui 

para atravessar as transformações da digitalização da indústria. De acordo com 
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Okatan e Alankuş (2017, p. 23), na cultura de inovação, é aconselhável uma gestão 

mais participativa, em que “a comunicação e o trabalho em equipe são mais 

apropriados e onde a flexibilidade estrutural, a capacitação dos funcionários, a 

assunção de riscos e falhas ocasionais são concebidas”. 

Portanto, a inovação nas organizações está sob influência da cultura (NAFCHI; 

MOHELSKÁ, 2020; OKATAN; ALANKUŞ, 2017), deste modo, a cultura pode 

incentivar e apoiar a criatividade, a inovação, a cooperação e o empreendedorismo. 

Ademais, a I4.0 exige uma nova cultura e desafia os profissionais a se 

adaptarem às mudanças, viver novas experiências e adquirir novos conhecimentos e 

habilidades, deste modo, aprimora as competências. Portanto, cultura e competências 

estão correlacionadas. Além disso, visto que conhecimentos e habilidades são partes 

integrantes das competências, reafirma-se a indissociabilidade entre a construção da 

cultura e o desenvolvimento das competências dos profissionais. 

Cabe destacar que a transformação da cultura pode aumentar o trabalho 

existente, pois exige dos profissionais aprendizado frequente e acrescenta novas 

responsabilidades em suas rotinas. 

 

 

2.5.  Competências 

 

 

O conceito de competências transformou-se à medida que os ambientes 

produtivos evoluíram (PASTRÉ; WEILL-FASSINA, 2001). No modelo taylorista, ser 

competente era saber executar o que foi planejado, e esse conceito caminhou para o 

que os autores Pastré e Weill-Fassina (2001) chamaram de inteligência estratégica 

da situação, o que abrange diagnóstico e solução de problemas de múltiplas 

dimensões do sistema produtivo.  

As competências se desenvolvem por meio da inteligência estratégica da 

situação presente na ação dos indivíduos (PASTRÉ; WEILL-FASSINA, 2001). A 

organização de uma ação é composta por ações estruturadas, ou seja, ações 

conhecidas em um contexto invariável, somadas às ações de adaptação em situações 

variáveis, ou seja, situações inesperadas e incomuns (PASTRÉ; WEILL-FASSINA, 

2001). Pastré e Weill-Fassina (2001) acrescentam que as competências não são 

associadas apenas a altos cargos dentro das organizações, elas estão em todas as 
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tarefas, mesmo aquelas que parecem ser somente de execução, como atividades 

manuais. 

Para Zarifian (2008), a definição de competência, com o termo apresentado no 

singular, compreende alguns aspectos, são eles: 

a) Assumir: é o estado pessoal do indivíduo que aceita o trabalho e suas 

responsabilidades, o quão estimulado em assumir efetivamente um trabalho 

um indivíduo está; 

b) Tomar iniciativa: pode relacionar-se a duas situações, uma delas é a 

iniciativa de fazer uma escolha entre determinadas opções, e a outra é a 

iniciativa frente a situações inesperadas e que requerem uma ação que não 

está previamente definida; 

 

O tomar iniciativa tem um sentido profundo. Significa que o ser humano não 
é um robô aplicativo, que possui capacidades de imaginação e de invenção 
que lhe permitem abordar o singular e o imprevisto, que o dotam da liberdade 
de iniciar alguma coisa nova, nem que de forma modesta (ZARIFIAN, 2008, 
p. 69). 

 

c) Assumir responsabilidade: significa que o indivíduo responde por suas 

ações profissionais, ou seja, pelas escolhas e iniciativas que faz e suas 

respectivas consequências. Além disso, a responsabilidade assumida pode 

ser em relação a um objeto (máquinas, equipamentos) ou alguém 

(pacientes, alunos); 

d) Situações: são circunstâncias de trabalho real, nas quais não se pode 

prever antecipadamente o comportamento do indivíduo que as vivenciará. 

A prática adquirida nas diversas situações forma a competência que é 

revisitada sempre que o indivíduo enfrenta uma nova situação, no entanto, 

sempre haverá um elemento atípico e inesperado. Essa lacuna entre a 

competência adquirida e as experiências que ainda estão por vir constrói o 

aprendizado; 

e) Entendimento prático: o entendimento prático constitui-se de duas 

dimensões, a cognição e a compreensão. A cognição relaciona-se à 

organização dos conhecimentos para agir em determinada situação. A 

compreensão abrange o contexto da situação, incluindo o entendimento dos 

seus componentes (objetos e humanos); 
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f) Conhecimentos adquiridos: é o conjunto de conhecimentos obtidos por meio 

das situações que o indivíduo vivencia. A cada nova situação, esses 

conhecimentos são mobilizados. A diversidade, e quão inédita é a situação, 

favorece o ganho de novos conhecimentos e desenvolve a competência do 

indivíduo; 

g) Transformação do conhecimento: uma determinada situação deve ser 

aprofundada e explorada com o objetivo de se extrair o máximo de 

aprendizado. Nesta dinâmica, tanto conhecimentos quanto competência 

são transformados; 

h) Diversidade das situações e modificações dos conhecimentos: a exposição 

à diversidade de situações permite adquirir novos conhecimentos e 

aprendizado; 

i) Mobilizar redes de atores: há situações que necessitam da competência de 

outros indivíduos, assim, mobiliza-se uma rede de indivíduos dedicados 

àquela situação de trabalho; 

j) Compartilhar as implicações de uma situação: trata-se de cooperação e 

compartilhamento de competência entre os indivíduos, entre áreas da 

empresa. Este compartilhamento precisa ser trabalhado no sentido de 

demonstrar a extensão das implicações da competência e incentivar o 

sentimento de coletividade no trabalho; 

k) Assumir campos de corresponsabilidade: o fato de compartilhar a 

competência e participar de uma situação coletivamente demandada define 

as responsabilidades individuais e as responsabilidades coletivas. 

Nesta abordagem, as estratégias das organizações devem ser externadas para 

os trabalhadores com o objetivo de reconhecer o arranjo de implicações. Este 

processo permite evidenciar a competência essencial para alcançar as estratégias 

(ZARIFIAN, 2008). O desempenho local de um trabalho é relevante para o 

desempenho da organização como um todo, ou seja, cada ação contribui para um 

propósito maior e comum (ZARIFIAN, 2008). 

Portanto, há competências organizacionais porque um conjunto de 

competências individuais existem, assim, evidencia-se o potencial deste conjunto para 

realizar as funções da organização (FURNISS; CURZON; BLANDFORD, 2018). Deste 

modo, as competências individuais são capazes de contribuir para o funcionamento 
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da organização, e, quando essas são reunidas estrategicamente para um objetivo, 

pode-se instituir uma competência organizacional altamente robusta e competitiva. 

O aprimoramento da competência é influenciado pelos processos de melhoria 

contínua das organizações (ZARIFIAN, 2008). No contexto da I4.0, há uma 

diversidade de mudanças com o objetivo de transformar digitalmente a indústria, 

portanto, simultaneamente, a competência poderá ser aprimorada. Um conceito que 

expressa esse desenvolvimento da competência em função de mudanças na 

organização é a plasticidade da competência (ZARIFIAN, 2008), que significa a 

adaptabilidade da competência em relação às necessidades emergentes. 

Assim, as competências se desenvolvem conforme emergem novas situações 

(PASTRÉ; WEILL-FASSINA, 2001), portanto, para um ambiente de alta flexibilidade e 

reconfiguração como a I4.0, é favorável o surgimento de novas competências. No 

dizer de Pastré e Weill-Fassina (2001, p. 8) sobre trabalho moderno, confirma-se que 

“uma mudança no sistema técnico, um aumento nos requisitos de qualidade, uma 

transformação na organização do trabalho são oportunidades para atores 

desconstruírem e reconstruírem suas competências”. 

Na concepção de Cuvillier, Canesi e Pastré (2010, p. 76), “uma competência, 

seja ela qual for, manifesta-se apenas na atividade que leva o sujeito a mobilizá-la”, 

por essa razão, há uma dificuldade de provar e discursar sobre as competências 

existentes. O mesmo autor exemplifica que, “em atividades de nível muito alto, muitas 

vezes acontece que atores muito competentes sabem fazer as coisas sem poder 

explicar como as fazem” (CUVILLIER; CANESI; PASTRÉ, 2010, p. 76). Nesta 

abordagem, quando as competências estão no nível consciente e internalizadas, sua 

tendência é automatizar, e, somente quando surgir uma situação diferente das 

conhecidas, a consciência é novamente despertada para o aprendizado (PASTRÉ; 

WEILL-FASSINA, 2001). 

Na opinião de Pastré e Weill-Fassina (2001), existem três formas de contribuir 

para o desenvolvimento de competências: uma delas é de fato vivenciar a ação no 

trabalho; as outras duas formas, nomeadas pelos autores de “didática profissional”, 

são a análise do fato ocorrido e o uso de simulação do cenário real.  

A didática profissional tem como objetivo desenvolver treinamentos e cultivar 

competências, essencialmente e prioritariamente, por meio da compreensão do 

trabalho (PASTRÉ, 2011). Segundo Pastré et al. (2009), a didática profissional na 

perspectiva de desenvolver treinamentos busca compreender a mobilização de 
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competências na solução de problemas no contexto de trabalho. Este autor destaca 

três aspectos da didática profissional. O primeiro deles diz que, diante de situações 

inconformes, os profissionais mobilizam competências que vão além das 

competências utilizadas habitualmente, e, por esse motivo, caracteriza uma solução 

de um problema. O segundo aspecto diz que existe uma forma implícita ou explícita 

pela qual os profissionais organizam a análise da situação-problema a fim de 

solucioná-la. Já o terceiro aspecto diz que é preciso compreender e identificar as 

competências e estratégias usadas por estes profissionais, por meio de simulação de 

situações de trabalho e modelagem da atividade (usando restrições ou conhecimentos 

dos profissionais). 

A aprendizagem profissional fundamenta-se no processo de aprender por 

situações (PASTRÉ, 2011). A cada situação há problemas com um grau de 

complexidade e dificuldade que podem ainda não ser contemplados pelo modelo 

operacional do indivíduo naquele momento, portanto, a resolução desses problemas 

propicia a ampliação e reestruturação do modelo operacional (PASTRÉ, 2011) e, 

consequentemente, desenvolve competências. 

Nesta perspectiva, existe um aprendizado conforme os sistemas produtivos 

recebem automação (NOSULENKO et al., 2005), ou seja, se antes um operador 

coletava dados do processo e agora essa atividade é automatizada, ele passa a 

exercer funções de análise dos dados, de controle do processo e de tomada de 

decisão, portanto, outras competências são incorporadas. Este ponto de vista 

corrobora com Pastré et al. (2009), que declara que profissionais de sistemas técnicos 

automatizados exercem, predominantemente, monitoramento e supervisão, além de 

serem ágeis diante de inconformidades. 

Na obra de Rabardel e Duvenci-Langa (2003) é explorado o tema competências 

no contexto de mudanças tecnológicas. O autor demonstra uma análise de 

substituição de máquina-ferramenta CNC (Comando Numérico Computadorizado) 

manual para digital. Segundo Rabardel e Duvenci-Langa (2003), com a máquina-

ferramenta digital as competências do operador tanto foram transformadas como 

emergiram novas, incitadas por situações reais do trabalho e por soluções de 

problemas inesperados do processo produtivo. Este caso corrobora com opinião de 

outros autores que destacam a importância de desenvolver o aprendizado através da 

prática (KARRE et al., 2017; PACAUX-LEMOINE et al., 2017; QUINT; SEBASTIAN; 

GORECKY, 2015). 
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As competências são intrínsecas a cada indivíduo e estão sob influência do 

histórico de experiências vivenciadas, da cultura, do contexto situacional e dos valores 

(SCHWARTZ, 1998). Tal consideração é capaz de explicar o porquê de diferentes 

pessoas ocupando o mesmo posto de trabalho, com tarefas e objetivos iguais, pode 

resultar em desfechos e entregas diferentes (SCHWARTZ, 1998). 

Neste sentido, as competências constituem-se da combinação de 

conhecimentos, habilidades e atitudes, ou seja, um repositório de recursos dos 

indivíduos (FLEURY; FLEURY, 2001; CODA, 2016; MULDER et al., 2009).  

O conhecimento é criado pelo ser humano por meio da junção de diversos 

fatores, tais como as informações, a experiência e o contexto que está inserido. A 

grande parte do conhecimento está internalizado nas pessoas (conhecimento tácito), 

e ele se expressa na subjetividade humana, como nas interpretações, ideias, 

experiências, emoções e valores (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). Por outro lado, o 

conhecimento explícito, em quantidade menos expressiva se comparado ao 

conhecimento tácito, se comunica por meios formais (escrita, manuais, instruções e 

fórmulas) (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). Portanto, o conhecimento é criado por 

pessoas em um processo iterativo de transformar o conhecimento tácito em 

conhecimento explícito (NONAKA; TAKEUCHI, 2008). 

Segundo Davenport e Prusak (2003), as informações são transformadas em 

conhecimentos a partir das relações que os indivíduos são capazes de estabelecer 

entre eles, dando-lhes uma interpretação, um significado. Isso tem implicação direta 

nas tomadas de decisões, ou seja, usar um ou outro conhecimento em uma decisão 

pode alcançar resultados diferentes. 

Para Nonaka e Takeuchi (1997) é inquestionável que o conhecimento é o 

recurso intangível mais valioso das organizações, o recurso que de fato agrega valor 

e é capaz de inovar nas organizações, portanto, se atribui a ele um grande potencial 

competitivo. Cabe destacar que, antes do conhecimento se tornar um conhecimento 

organizacional, primeiro ele nasce nos indivíduos e em seus grupos (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997). 

Por sua vez, as habilidades têm seu enfoque em realizar ações 

predeterminadas para atender as demandas da organização, ou seja, “como fazer” 

para executar o que foi pretendido (DUTRA, 2017). Portanto, ensinar uma habilidade 

consiste em transmitir “como se faz” algo, através da própria prática (NELSON; 
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WINTER, 2005). Isso pode incluir desde a supervisão de um instrutor ao uso de 

exemplos práticos e a instrução escrita. 

Ainda, por habilidade entende-se “a capacidade de ter uma sequência regular 

de comportamento coordenado que em geral é eficiente em relação a seus objetivos, 

dado o contexto em que normalmente ocorre” (NELSON; WINTER, 2005, p. 116). 

Nesta perspectiva, a habilidade exprime um escopo de ações predeterminadas para 

alcançar uma finalidade. 

Quando se adquire habilidade percebe-se que, ao mesmo tempo, a atenção 

aos detalhes no momento da ação diminui, ou seja, torna-se uma ação inconsciente 

(NELSON; WINTER, 2005). Isso representa que a habilidade foi incorporada. Por 

outro lado, quando há necessidade de ater-se aos detalhes, emerge uma 

oportunidade de adquirir uma nova habilidade que, tão logo, também se tornará 

inconsciente. As habilidades, portanto, relacionam-se ao encadeamento de etapas, à 

existência de um conhecimento implícito e a escolhas inconscientes durante a ação 

(NELSON; WINTER, 2005), além de serem teorias e modelos mentais postos na 

prática (CODA, 2016). 

Pinto, Doucet e Fernandez-Ramos (2008) resumem a diferença entre 

competências e habilidades esclarecendo que as competências são componentes 

mais abrangentes do que as habilidades, em que a própria habilidade está incluída, e 

as habilidades constituem-se de bases técnicas necessárias à atividade de trabalho. 

Ainda, Mulder et al. (2009) esclarecem que as competências não equivalem apenas à 

definição de um conjunto de habilidades aprimoradas. 

Entretanto, as competências e habilidades são medidas de desempenho 

indissociáveis. As habilidades sendo os atributos técnicos e as competências em 

gerenciar o trabalho individual e coletivo (CHAN; COLEMAN, 2004).  Para Chan e 

Coleman (2004), a competência tem um elemento de diferenciação, que é a 

personalidade do indivíduo. 

De acordo com a visão de Dutra (2017), existe uma valorização das 

competências, visto que transpor o que propõe as habilidades pode resultar em uma 

prática com maior êxito e agregar valor para organização. O mesmo autor enfatiza 

essa perspectiva ao afirmar:  

 

O investimento efetuado pela sociedade como um todo no desenvolvimento 
das pessoas será menos no conhecimento (saber) e na habilidade (saber 
fazer) e mais na competência (capacidade das pessoas na articulação de 
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conhecimentos, habilidades e atitudes no contexto em que se inserem) 
(DUTRA, 2017, p. 306).  

 

Segundo Nosulenko et al. (2005), características pessoais têm a capacidade 

de transformar o resultado de uma atividade. Dentre as características mencionadas 

pelo autor estão “depósitos hereditários e genéticos, características psicológicas, 

experiência de vida e, de um modo geral, toda a personalidade de um indivíduo” 

(NOSULENKO et al., 2005, p. 361).  

O indivíduo, em toda sua complexidade biológica, cognitiva, afetiva e 

sociocultural, é a estrutura capaz de transformar os objetivos prescritos no que 

efetivamente se realiza (MORAES; SCHWARTZ, 2017). Esta abordagem denota o 

componente “atitude” das competências. Portanto, analisar o comportamento dos 

indivíduos diz muito sobre o comportamento da própria organização (NELSON; 

WINTER, 2005).  

Ainda, para Winterton, Delamare-Le Deist e Stringfellow (2006, p. 5), 

conhecimento, habilidades e competências “se relacionam com resultados ou 

resultados da aprendizagem, independentemente das rotas de aquisição envolvidas”. 

A rota de aquisição pode ser formal (qualificação, treinamento e certificação) ou 

informal (experiência) (WINTERTON; DELAMARE-LE DEIST; STRINGFELLOW, 

2006). 

Ademais, a interação entre conhecimentos, habilidade e competências pode 

ser resumida por Winterton, Delamare-Le Deist e Stringfellow (2006, p. 17):  

 

[...] as capacidades intelectuais são necessárias para desenvolver o 
conhecimento e a operacionalização do conhecimento faz parte do 
desenvolvimento de habilidades, todos são pré-requisitos para o 
desenvolvimento de competências, juntamente com outros fatores sociais e 
de atitude. 

 

Nota-se que os termos competência, habilidade, conhecimento e atitudes se 

complementam e todos fazem parte das ações dos indivíduos. No entanto, conforme 

a literatura sobre o tema apresenta, as competências reúnem todos eles. Portanto, as 

competências são bastante exploradas na gestão contemporânea das organizações, 

por reconhecerem a relevância delas para o desempenho organizacional. 

De agora em diante, ressalta-se que, neste estudo, o termo competência será 

usado no plural, competências. 
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2.6. Competências na Indústria 4.0 

 

 

O ambiente da I4.0, composto por tecnologias avançadas e interconectadas, 

busca aumentar a produtividade através da minimização de custos, matérias-primas, 

energia e recursos humanos (PARK; HUH, 2018). Nesta perspectiva, em relação à 

força de trabalho, significa envolver quantidade mínima de trabalhadores, instituindo 

um dos paradigmas da I4.0, que se refere à ameaça de substituição do trabalho 

humano pela automação (WEISS et al., 2016; HIRSCH-KREINSEN, 2016; 

BENEŠOVÁ; TUPA, 2017).  

Há duas linhas de pensamento acerca das tecnologias do ambiente produtivo 

da I4.0 e seus impactos à empregabilidade. A primeira delas acredita no aumento da 

taxa de desemprego pela automação de diversas áreas. Por outro lado, existe a outra 

visão que prevê crescimento da taxa de emprego em função da necessidade de 

profissionais com novas capacitações (SALENTO, 2018).  

O desenvolvimento de tecnologias pode substituir os seres humanos, 

especialmente aqueles envolvidos com tarefas perigosas e rotineiras. Entretanto, se 

alguns postos de trabalho desaparecerem, novas atribuições surgirem, por 

conseguintemente, as habilidades mudam (JOHANSSON et al., 2017; SALENTO, 

2018; TORTORELLA; FETTERMANN, 2018; FANTINI; PINZONE; TAISCH, 2020). 

Nesta perspectiva, para Ras et al. (2017) e Salento (2018), a manutenção da 

empregabilidade pode ser alcançada por investimentos em educação, treinamentos, 

avaliação de desempenho e estratégias de recrutamento, para garantir as habilidades 

requeridas neste novo contexto. 

Apesar das discussões sobre a empregabilidade na I4.0, alguns autores 

presumem que o papel do ser humano no contexto da I4.0 permanece importante 

(BUHR, 2015; SCHALLOCK et al., 2018; SIEMIENIUCH; SINCLAIR; HENSHAW, 

2015). Como mencionado c as indústrias não são constituídas apenas por máquinas, 

existe o ser humano que projeta o sistema produtivo, controla os processos, 

desempenha tarefas, interage com interfaces de máquinas, carrega e descarrega 

máquinas, ou seja, os humanos continuam tendo papel central nos sistemas 

produtivos e implicando na produtividade e qualidade. 

Na visão de Rabardel (1995), ainda é impossível substituir na totalidade todo o 

trabalho por máquinas, com ausência total de humanos no processo. Por exemplo, a 
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capacidade humana de solucionar problemas pode parcialmente ser realizada por 

inteligência artificial, no entanto, tendo como premissa um sistema de produção ciber-

físico centrado no ser humano, como espera-se da I4.0: a tecnologia complementa a 

atuação humana, e não a substitui (ANSARI et al., 2018).  

As linhas de produção ágeis e flexíveis da I4.0 demandam requisitos cada vez 

mais customizados do mercado (GORECKY; KHAMIS; MURA, 2017). Deste modo, as 

atividades de trabalho tornam-se mais complexas e cresce a necessidade de 

adaptação, flexibilidade e qualificação dos trabalhadores (LONGO; NICOLETTI; 

PADOVANO, 2017). Neste contexto, a peça fundamental para alcançar a flexibilidade 

são os indivíduos (FLETCHER et al., 2020; MATTSSON et al., 2020; GORECKY; 

KHAMIS; MURA, 2017). Por isso, as tecnologias da I4.0 almejam um ambiente de 

ajuda recíproca entre humanos e tecnologias, onde não há intenção de desprezar as 

competências humanas, ao invés disso, buscam apoiar a execução de tarefas e 

aumentar a eficiência e a produtividade (ROMERO et al., 2016; GORECKY; KHAMIS; 

MURA, 2017; PERUZZINI; GRANDI; PELLICCIARI, 2020).   

Neste sentido, os novos papéis dos trabalhadores envolvem mais trabalhos de 

alta complexidade, mais autonomia e pluralidade de habilidades (WASCHULL et al., 

2020). Além disso, se ampliarão as demandas interdisciplinares e as 

responsabilidades e, ainda, as atividades se concentrarão em definir estratégias e 

especificações, analisar, planejar, monitorar, controlar, gerenciar, tomar decisões e 

solucionar problemas apoiados por sistemas de assistência e interfaces entre seres 

humanos e o sistema ciber-físico (QUINT; SEBASTIAN; GORECKY, 2015; GORECKY 

et al., 2014; KARRE et al., 2017; CARUSO, 2018; FANTINI; PINZONE; TAISCH, 

2020).  

Ainda, acrescenta-se sobre trabalhadores da I4.0 a relevância da capacidade 

de inovar, a criatividade, a proatividade e a comunicação (KYMÄLÄINEN et al., 2017; 

CARUSO, 2018; TAYLOR et al., 2020; FANTINI; PINZONE; TAISCH, 2020). Ressalta-

se que a criatividade e a capacidade de inovar dos trabalhadores podem ser 

enfatizadas, visto que as avançadas tecnologias estão desempenhando as tarefas de 

produção e de monitoramento (TAYLOR et al., 2020). Em uma discussão sobre I4.0 

em pequenas empresas, os autores Taylor et al. (2020) explicam que o conhecimento 

dos trabalhadores sobre os processos, os meios de trabalho e o usuário final do 

produto pode motivar a criatividade e a inovação. Os mesmos autores ainda 
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complementam que a produção em si pode ser automatizada, mas tanto a produção 

quanto os produtos estão disponíveis para criatividade e inovação pelo trabalhador. 

Por sua vez, as habilidades na I4.0 irão se desenvolver no aspecto técnico e 

social. As habilidades técnicas estão relacionadas à aprendizagem sobre as 

tecnologias e como o sistema produtivo opera, e as habilidades sociais voltadas à 

comunicação e cooperação neste ambiente de múltiplos agentes (WASCHULL et al., 

2020). Liboni et al. (2019) e Ras et al. (2017) ainda acrescentam as habilidades 

interculturais, a capacidade para liderar, gerenciar o tempo e pensar de forma crítica. 

No progresso para a industrialização 4.0 emergem tecnologias frequentemente, 

e, consequentemente, exige-se qualificação contínua dos trabalhadores sobre essas 

novas tecnologias (GORECKY; KHAMIS; MURA, 2017; MERKEL et al., 2017), além 

de conhecimento em áreas específicas como computação, matemática, arquitetura, 

engenharia, tecnologia da informação, ciência da computação e engenharia de 

produção clássica (QUINT; SEBASTIAN; GORECKY, 2015; CARUSO, 2018).  

Neste sentido, a mão de obra qualificada é indispensável, portanto, a 

capacitação e educação continuada criarão alicerces para as novas necessidades da 

I4.0 (BUHR, 2015; MERKEL et al., 2017; ANTOSZ, 2018). Neste sentido, segundo a 

visão de Wilkesmann e Wilkesmann (2018, p. 238), “a formação profissional e 

acadêmica será um fator essencial para a implementação bem-sucedida da 

digitalização no futuro”. Acrescentam, ainda, que as parcerias entre empresas e 

instituições educacionais podem auxiliar a suprir a lacuna de profissionais 

qualificados. Ademais, ressalta-se que o aprendizado dos profissionais deve 

contemplar situações reais do ambiente de trabalho com objetivo de proporcionar uma 

variedade de experiências, trabalhar a capacidade de tomar decisões e vivenciar os 

resultados das escolhas (QUINT; SEBASTIAN; GORECKY, 2015), deste modo, 

aprimorando suas competências.  

Neste sentido, de acordo com Salento (2018), a I4.0 cria uma fase de 

renovação do emprego, na qual trabalhadores com capacidade de operar altas 

tecnologias têm maior possibilidade de permanecer, e são essas mesmas tecnologias 

que desenvolverão novos postos de trabalho. Liboni et al. (2019) concordam ao 

afirmar que algumas ocupações de trabalho desaparecerão e outras serão criadas 

para atender a demanda da I4.0. Portanto, destaca-se a importância dos profissionais 

multidisciplinares e com capacidade de adaptação neste contexto (SALENTO, 2018). 
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À medida que a automação é capaz de coletar e processar informações em 

larga escala, a quantidade e complexidade do trabalho aumentará no sentido em que 

as atividades humanas passarão a se concentrar em tarefas de maior esforço 

cognitivo, como tomar decisões, implementá-las, intervir no sistema ciber-físico e 

inovar (WASCHULL et al., 2020). Taylor et al. (2020) corroboram com a ideia de que 

a automação da I4.0 irá aumentar a capacidade humana no trabalho, e que “medidas 

devem ser tomadas para garantir um papel mais intelectualmente ativo para os 

operadores” (TAYLOR et al., 2020, p. 4). 

Nesta perspectiva, se, por um lado, a tecnologia presente em um processo 

pode minimizar a ação humana, em função do nível de automação que um 

equipamento pode alcançar, por outro, é uma oportunidade de transformar 

positivamente a atividade de trabalho, em termos de aprimoramento e qualidade 

(CORBETT, 1988). Portanto, os indivíduos na relação homem-máquina atuam como 

agentes na configuração dos objetivos das tecnologias (SALENTO, 2018), e, 

consequentemente, isso pode contribuir para expandir e aprimorar as competências 

humanas, a partir das mudanças no trabalho. 

Outro ponto de vista quanto às implicações das tecnologias destaca que existe 

neste cenário de automação perda de capacidade do ser humano de interferir no 

processo e aumento da sua carga cognitiva e de atenção (CORBETT, 1988). A 

autonomia no trabalho pode ser reduzida em determinados níveis de trabalho, nos 

quais a automação é mais facilmente alcançada, por outro lado, pode aumentar a 

autonomia para os trabalhadores de atividades complexas (WASCHULL et al., 2020).  

Desde modo, a I4.0 tem dois pontos de vistas sobre o trabalho, um deles 

presume ambientes com profissionais altamente qualificados e com alto grau de 

autonomia e autodesenvolvimento (WILKESMANN; WILKESMANN, 2018; 

KYMÄLÄINEN et al, 2017). No entanto, no outro ponto de vista, o trabalhador será 

limitado pela própria digitalização, reduzindo sua margem de manobra e autoridade 

(WILKESMANN; WILKESMANN, 2018). 

Atividades no nível da operação e manutenção, por exemplo, terão enfoque no 

monitoramento e supervisão. No caso dos operadores, uma quantidade significativa 

de atividades poderá ser automatizada, prevalecendo-se o monitoramento; já no caso 

da manutenção, a automação se encarregará do diagnóstico, mantendo-se a 

interpretação e supervisão pelo operador humano (WITTENBERG, 2016). Segundo 

Wittenberg (2016), a vantagem dessa mudança é que o trabalhador será realocado 
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do chão de fábrica para o escritório, e como desvantagem a dificuldade em trabalhar 

com a quantidade de dados gerados e a pouca usabilidade das ferramentas de análise 

dos dados (como a ausência de comunicação entre softwares), portanto, tornando o 

trabalho mais complexo de ser executado. 

Outro exemplo, apresentado nos estudos de Antosz (2018) sobre as 

competências de trabalhadores que operam com manutenção, destacou que os 

avanços tecnológicos alcançaram a atividade industrial de manutenção, e, com isso, 

as necessidades de competências progrediram, no sentido de fazer uso eficiente das 

novas tecnologias e realizar manutenção em sistemas complexos e automatizados.  

Nesta abordagem, considera-se, ainda, que o desempenho do trabalho pode 

melhorar pelo apoio de tecnologias (BUHR, 2015). O estudo de Belkadia et al. (2020) 

indicou a relevância de sistemas de suporte à decisão para os trabalhadores futuros. 

Destacando que a informação necessária a cada operação de trabalho deverá 

encontrar-se prontamente disponível e com qualidade. Leyer, Richter e Steinhüser 

(2019) corroboram com essa visão, afirmando que o acesso a informações, recursos, 

apoio e oportunidades dão suporte aos trabalhadores. Além disso, citam que as 

tecnologias da informação e comunicação podem auxiliar nesse suporte.  

Um exemplo dos efeitos da tecnologia no desempenho de trabalhadores é 

encontrado nos estudos de Uva et al. (2018), cujos resultados mostraram que a 

utilização da realidade espacial aumentada em tarefas que exigem um 

sequenciamento criterioso de peças apresentou redução da carga cognitiva dos 

trabalhadores por dois motivos: somente as informações necessárias eram exibidas 

ao trabalhador e o espaço das informações e o espaço físico a ser trabalhado eram o 

mesmo. O mesmo estudo concluiu que as taxas de erros também foram reduzidas.  

Neste sentido, para atender à demanda da I4.0, a automação incrementará 

apoio físico, sensorial e cognitivo ao ser humano, podendo assim corresponder ao 

desempenho esperado (ROMERO et al., 2016; TAYLOR et al., 2020). Rauch, Linder 

e Dallasega (2020, p. 2) acrescentam que seres humanos e tecnologias contribuirão 

entre si, em uma relação que “suporta e melhora os conhecimentos, competências e 

capacidades do ser humano”. 

De acordo com Romero et al. (2016, p. 679), as interações dos sistemas ciber-

físicos centrados no humano terão como objetivo: 

 
(a) melhorar as habilidades humanas para interagir dinamicamente com 
máquinas nos mundos cibernético e físico por meio de interfaces homem-
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máquina 'inteligentes', usando técnicas de interação humano-computador 
projetadas para atender às necessidades físicas e cognitivas dos operadores 
e (b) melhorar as capacidades físicas, sensoriais e cognitivas humanas, 
através de várias tecnologias enriquecidas e melhoradas (por exemplo, 
utilizando dispositivos vestíveis). 

 

Algumas tecnologias podem apoiar o trabalho físico dos operadores, como a 

automação para diminuição do esforço físico, uso de robôs colaborativos seguros e 

leves para um trabalho colaborativo entre humano-robô e tecnologias vestíveis, por 

exemplo, exoesqueletos que podem fornecer ao corpo humano mais movimento, força 

e resistência (RAUCH; LINDER; DALLASEGA, 2020). Rauch, Linder e Dallasega, 

(2020, p. 13) acrescentam que “o sistema de produção será projetado de forma a 

facilitar o trabalho físico de forma ergonômica e auxiliar o operador em tarefas 

complexas ou de disposição, como coordenação, supervisão e tomada de decisão”. 

Neste sentido, Romero et al. (2016) propuseram o termo Operador 4.0, que 

consiste na visão antropocêntrica do ambiente da I4.0 abrangendo temas como 

interação homem-máquina, aperfeiçoamento do trabalho, qualificação e habilidades 

cognitivas (percepção, memória, raciocínio, resposta motora e tomada de decisão). 

Cabe destacar que há tarefas nas quais as habilidades essencialmente 

humanas, como percepção e cognição, e o conhecimento tácito intrínseco aos 

humanos são mais relevantes do que as tecnologias altamente avançadas têm a 

oferecer, portanto, por mais que os sistemas se encontrem avançados 

tecnologicamente, o ser humano ainda marca seu papel na I4.0 (TERZIYAN; 

GRYSHKO; GOLOVIANKO, 2018; ROMERO et al., 2016; EIMONTAITE et al., 2019). 

Ainda, Waschull et al. (2020) acrescentam que a responsabilidade final do sistema 

técnico da I4.0 continuará assumida pelos seres humanos, ou seja, ainda que os 

sistemas técnicos alcancem altos níveis de autonomia, a responsabilidade continua a 

cargo do ser humano. Visto que o sistema técnico, por si só, não assume 

responsabilidade por suas decisões. Isso atesta a hipótese de permanência de 

intervenção humana nos sistemas produtivos da I4.0.  

Além disso, os aspectos cognitivos da aprendizagem adquirida pela prática e 

experiência dos humanos são cruciais para tomadas de decisão em soluções de 

problemas emergentes ou atípicos do sistema produtivo (TERZIYAN; GRYSHKO; 

GOLOVIANKO, 2018). Ainda, no contexto da I4.0, considera-se também as 

experiências de interações entre mundo real e mundo virtual (QUINT; SEBASTIAN; 

GORECKY, 2015). 
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E, em consonância com esta abordagem, Mazali (2018, p. 410) evidencia: 

 

Uma das questões que o paradigma 4.0 compartilha com processos mais 
amplos de transformações socioeconômicas contemporâneas é a 
necessidade de reorientar a contribuição do trabalhador individual ao 
mecanismo, porque as habilidades do trabalhador (que agora podem ser 
adquiridas muito mais rapidamente; graças a dispositivos digitais e 
comunicação ambientes) não são mais os critérios mais importantes. Agora, 
de fato, a subjetividade do trabalhador assumiu um papel muito mais central. 

 

Apesar da expectativa positiva da digitalização das indústrias, nota-se também 

apreensão em relação às possíveis contrariedades deste contexto, como 

empregabilidade, aumento da carga de trabalho, privacidade e segurança das 

pessoas e mudanças nos hábitos de consumo (SALENTO, 2018). 

Por exemplo, as tecnologias digitais dos ambientes de trabalho da I4.0 

permitem amplo acesso às informações, contudo, podem aumentar a necessidade de 

disponibilidade do trabalhador às suas atividades, podendo gerar incerteza dos limites 

entre trabalho e vida privada, além de risco de estresse psicossocial em função do 

aumento da possibilidade de controlar e monitorar o indivíduo (JOHANSSON et al., 

2017).  

Nos estudos de caso apresentados por Weiss et al. (2016) sobre a implantação 

de robôs de assistência ao trabalho, mostrou-se que houve um aumento da carga 

cognitiva do trabalhador devido a maior necessidade de atenção visual, para operar 

simultaneamente os meios tecnológicos envolvidos (braço do robô, peça de trabalho 

e painel de toque). Além disso, esse estudo demonstrou algumas implicações sobre 

o trabalho através das avaliações dos usuários, tais como a segurança percebida, 

confiança, utilidade, alteração no ritmo de trabalho e preocupação diante de possível 

substituição por robôs.     

O estudo desenvolvido por Kymäläinen et al. (2017), que descreve o processo 

de prototipagem criativa de uma operação remota de um centro de controle do futuro, 

a partir das experiências dos usuários, indicou alguns aspectos relevantes em relação 

ao trabalho. O primeiro deles diz respeito à importância das inter-relações humanas. 

O segundo discute que, apesar do alto nível de automação proporcionado pelos 

avanços tecnológicos, deve existir certo nível de autonomia para a tomada de decisão 

humana, responsabilizando-o (o ser humano) pela operação. O terceiro corresponde 

ao desafio de externalizar os conhecimentos existentes com os operadores mais 

experientes para aprofundar a compreensão dos processos. 
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Ainda, Salento (2018) aponta um aspecto relevante da relação homem-

máquina: o fato das máquinas só existirem porque são desenvolvidas por pessoas, 

além disso, atenta para um complicador, a pessoa que desenvolve não é mesma que 

opera a máquina. Assim, os operadores podem ficar à margem das decisões. Nesta 

perspectiva, fica evidente a importância de estabelecer, desde o primeiro momento, a 

participação das pessoas no desenvolvimento de tecnologias e processos, 

especialmente aquelas que farão uso das máquinas. Neste sentido, no processo de 

mudança tecnológica, ter um representante dos trabalhadores pode ajudar nesta 

trajetória, para defender os interesses dos trabalhadores e transferir seus 

conhecimentos práticos do trabalho para os projetos da empresa (REUTER et al., 

2017). 

Diante do exposto neste capítulo, aspectos relacionados às competências no 

contexto da I4.0 encontrados na literatura foram sintetizados conforme Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Aspectos da força de trabalho na I4.0 

Autores Competências na I4.0 

Antosz (2018) 
Necessidade de progredir as competências em função dos avanços 
tecnológicos. 

Caruso (2018) 

Áreas promissoras no mercado de trabalho: computação, matemática, 
arquitetura e engenharia. 
 
Habilidade sociais, habilidades interpessoais e habilidades 
matemáticas são relevantes.  
 
Capacidade criativa, responsabilidade e autonomia na solução de 
problemas. 

Corbett (1988) 

No cenário de automação pode ocorrer perda de capacidade do ser 
humano de interferir no processo e aumento da sua carga cognitiva e 
de atenção. Por outro lado, também aprimora e qualifica a atividade de 
trabalho. 

Eimontaite et al. 
(2019) 

Habilidades essencialmente humanas, como percepção e cognição, 
continuaram necessárias nas indústrias futuras. 

Long (1987) apud 
Gregori et al. (2017) 

“Limitar os erros humanos e otimizar a carga mental” (LONG, 1987 
apud GREGORI et al., 2017, p. 437). 

Gorecky et al. 
(2014) 

Atividades se concentrarão em definir especificações, planejar, 
monitorar, propor estratégias, tomar decisões e solucionar problemas 
atípicos apoiados por sistemas de assistência e interfaces entre seres 
humanos e o sistema ciber-físico. 
 
O trabalhador assumirá mais responsabilidade. 
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Autores Competências na I4.0 

Johansson et al. 
(2017) 

Amplo acesso às informações e aumento da necessidade de 
disponibilidade do trabalhador às suas atividades. 

Kymäläinen et al. 
(2017) 

Presume uma maior autonomia e oportunidades de 
autodesenvolvimento no trabalho. 
 
Os trabalhadores serão proativos, comunicarão bem e definirão o 
próprio fluxo de trabalho. 
 
Destaca a importância das inter-relações humanas, a autonomia para 
tomada de decisão humana, a responsabilização pela operação e 
externalização dos conhecimentos. 

Liboni et al. (2019) 
Aumento das habilidades sociais, habilidades interculturais e 
habilidades de liderança. 

Mazali (2018) 
Redefinir o papel do trabalhador, visto que as habilidades perderam 
relevância para a importância da subjetividade do indivíduo. 

Pastré et al. (2009) 
Profissionais de sistemas técnicos automatizados exercem, 
predominantemente, monitoramento e supervisão, além de serem 
ágeis diante de inconformidades. 

Peruzzini e 
Pellicciari (2017) 

Movimentos de alta precisão e habilidades cognitivas reativas (reação 
ao contexto de trabalho), para melhorar sua resiliência natural. 

Quint, Sebastian e 
Gorecky (2015) 

Ser humano será o elemento mais flexível do sistema de produção, que 
planeja, controla, gerencia e soluciona problemas. 
 
Demandas amplas e interdisciplinares. 
 
Competências interdisciplinares de engenharia, tecnologia da 
informação e ciência da computação. 
 
Capacidade de gerenciar inter-relações entre objetos físicos e suas 
contrapartes digitais. 
 
Compreensão da engenharia de produção clássica e competências em 
internet, sensores e tecnologias de informação. 
 
Existência de interações físicas com informações digitais. 

Rauch, Linder e 
Dallasega (2020) 

Contribuição entre seres humanos e tecnologias para uma melhor 
atuação humana. 
 
Os sistemas de produção ajudarão a "facilitar o trabalho físico de forma 
ergonômica e auxiliar o operador em tarefas complexas ou de 
disposição, como coordenação, supervisão e tomada de decisão” 
(RAUCH; LINDER; DALLASEGA, 2020, p. 13). 

Romero et al. (2016) 

Melhorar as habilidades humanas para interagir com máquinas ciber-
físicas. 
 
Melhorar as capacidades físicas, sensoriais e cognitivas por meio de 
tecnologias. 
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Autores Competências na I4.0 

 
O Operador 4.0 consiste na visão antropocêntrica do ambiente da I4.0 
abrangendo temas como qualificação, interação homem-máquina, 
aperfeiçoamento do trabalho e habilidades cognitivas. 
 
Melhorias quanto ao estresse físico e mental e oportunidade de 
desenvolver habilidades criativas, inovadoras e de improviso. 
 
Ajuda recíproca entre humanos e tecnologias. 

Ras et al. (2017) 

Aumento da capacidade de liderar equipes, gerir o tempo e ter 
pensamento crítico. 
 
Preocupação com o bem-estar, com a ergonomia e em ter um ambiente 
de trabalho saudável. 

Salento (2018) 

Capacidade de operar altas tecnologias. 
 
Capacidade multidisciplinar e de adaptabilidade. 
 
Atuar como agente na configuração dos objetivos das tecnologias. 
 
Crescimento da taxa de emprego em função da necessidade de 
profissionais com novas capacitações. 

Taylor et al. (2020) 
Maior papel intelectual. 
 
Desenvolvimento da criatividade e da capacidade de inovar. 

Terziyan, Gryshko e 
Golovianko (2018) 

Soluções de problemas emergentes ou atípicos do sistema produtivo 
por aprendizagem adquirida pela prática e experiência. 
 
Relevância das habilidades cognitivas dos indivíduos. 

Tortorella e 
Fettermann (2018) 

Aumento das habilidades e especialização. 

Waschull et al. 
(2020) 

Aumento de trabalhos de alta complexidade, mais autonomia e 
pluralidade de habilidades. 
 
Tarefas de maior esforço cognitivo, como tomar decisões, implementá-
las, intervir no sistema ciber-físico e inovar. 
 
Redução da autonomia nas atividades em que a automação é 
facilmente alcançada e aumento da autonomia em atividades 
complexas. 
 
Importância de habilidades técnicas sobre as tecnologias e os sistemas 
produtivos e de habilidades sociais referentes a comunicação e 
cooperação com múltiplos agentes. 

Weiss et al. (2016) 

Aumento da carga cognitiva do trabalhador devido a maior 
necessidade de atenção visual, para operar simultaneamente diversos 
meios tecnológicos. 
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Autores Competências na I4.0 

Wilkesmann e 
Wilkesmann (2018) 

Prevê profissionais altamente qualificados e com alto grau de 
autonomia e, por outro lado, prevê que o trabalhador será limitado pela 
própria digitalização, reduzindo sua margem de manobra e autoridade. 

Wittenberg (2016) Enfoque em atividades de monitoramento, interpretação e supervisão. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O estudo de Gehrke et al. (2015) contribui com o tema, listando e classificando, 

quanto à prioridade (deve, deveria e poderia ter) as competências relevantes para o 

trabalhador da I4.0, conforme apresentado no Quadro 5: 

 

Quadro 5 - Aspectos da força de trabalho na I4.0 

 Deve Deveria Poderia 

Técnico ● Conhecimento e 
habilidades de TI; 

● Processamento e 
análise de dados e 
informações; 

● Conhecimento 
estatístico; 

● Entendimento 
organizacional e 
processual; 

● Capacidade de 
interagir com 
interfaces modernas. 

● Gestão do 
conhecimento; 

● Conhecimento 
interdisciplinar / 
genérico sobre 
tecnologias e 
organizações; 

● Sensibilização para 
segurança de TI e 
proteção de dados; 

● Conhecimento 
especializado de 
atividades e 
processos de 
fabricação. 

● Habilidades de 
programação e 
codificação de 
computadores; 

● Conhecimento 
especializado sobre 
tecnologias; 

● Consciência para 
ergonomia; 

● Compreensão dos 
assuntos jurídicos. 

Pessoal ● Autogestão do 
tempo; 

● Adaptabilidade / 
capacidade de 
mudar; 

● Habilidades de 
trabalho em equipe; 

● Habilidades sociais; 
● Habilidades de 

comunicação. 

● Confiança em novas 
tecnologias; 

● Melhoria contínua e 
aprendizagem ao 
longo da vida. 

 

Fonte: GEHRKE et al., 2015 

 

De acordo com a visão de Benešová e Tupa (2017), a maturidade da I4.0 não 

será abrupta devido aos custos incorridos nesta transformação e à lacuna de 

profissionais qualificados. Nesta perspectiva, os autores destacam a relevância das 

estratégias de gestão de recursos humanos no desenvolvimento da força de trabalho 

(BENEŠOVÁ; TUPA, 2017). 
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Neste sentido, ressalta-se que a própria gestão de recursos humanos será 

modificada pela I4.0 e terá seu foco no aprendizado colaborativo e no 

desenvolvimento de competências, além de reformular as estratégias de recrutamento 

e seleção (LIBONI et al., 2019). Assim, “as empresas terão que se esforçar ao máximo 

para ajudar os funcionários a melhorar suas habilidades e conhecimentos”. 

(BENEŠOVÁ; TUPA, 2017). Portanto, a exigência cada vez maior de competências 

dos profissionais não pode ficar a cargo apenas de recrutar aqueles que possuem as 

competências requeridas, mas também trabalhar o desenvolvimento de competências 

(PASTRÉ; WEILL-FASSINA, 2001). 

Além da gestão de recursos humanos, a gestão de competências é importante 

para sustentar as estratégias de negócio, dessa forma, é relevante mapear 

continuamente as competências existentes e as necessárias à organização 

(VLADOVA; ULLRICH; SULTANOW, 2017). O mapeamento de competências parte 

da descrição do perfil de competências desejado para uma função, e realiza-se uma 

comparação das competências desejadas com as existentes naquele momento na 

organização, e, assim, propõem-se medidas de qualificação profissional, bem como 

realocações dentro do quadro de funcionários (VLADOVA; ULLRICH; SULTANOW, 

2017). 
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3. METODOLOGIA  

 

 

3.1. Foco da pesquisa 

 

 

O foco da pesquisa é a compreensão dos impactos da I4.0 nas competências 

dos profissionais e aspectos culturais deste contexto. O objetivo geral desta pesquisa 

é identificar as competências dos profissionais de uma equipe que se dedica a 

processos de inovação em uma organização siderúrgica brasileira em transição para 

I4.0 e os aspectos culturais desta. Os objetivos específicos são: (a) identificar as 

competências dos profissionais desta equipe de inovação; (b) identificar as mudanças 

culturais decorrentes da estruturação para I4.0; (c) comparar as competências 

encontradas na literatura com as competências descobertas nos dados empíricos da 

equipe de inovação; e (d) identificar evidências que a siderúrgica pesquisada 

encontra-se em transição para I4.0. Para tanto, na coleta de dados, preconiza-se o 

uso de entrevistas semiestruturadas com os profissionais da equipe, além de 

questionário e observação direta. 

 

 

3.2. Questão de pesquisa 

 

 

Quais as competências de uma equipe de inovação em uma organização 

siderúrgica brasileira em transição para I4.0? E, quais as mudanças culturais 

decorrentes desta transição? 

 

 

3.3.  Caracterização da fundamentação teórica 

 

 

A fundamentação teórica desta pesquisa foi construída por meio de buscas nas 

bibliotecas eletrônicas Web of Science, Science Direct (Elsevier), Emerald e Google 

Scholar, SpringerLink, IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) Xplore 
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Digital Library e Taylor & Francis Group. As palavras-chave para busca foram “industry 

4.0”, “cyber physical systems”, “operator 4.0”, “steel industry”, “competencies”, “skills”, 

“know how”, “knowledge”, “cognition”, “ergonomics”, “human factors”, “technologies” e 

“culture”.  

Ressalta-se que, além de publicações em periódicos, a pesquisa usou como 

fonte de busca alguns livros, tais como dos autores Rabardel (1995), Nonaka e 

Takeuchi (1997), Nonaka e Takeuchi (2008), Davenport e Prusak (2003), Armstrong 

(2006), Winterton, Delamare-Le Deist e Stringfellow (2006), Zarifian (2008). Além 

disso, outros livros foram importantes para fundamentar a metodologia desta 

pesquisa, como Lüdke e André (1986), Eisenhardt (1989), Guérin et al. (2001), Yin 

(2001), Gil (2002), Voss, Tsikriktsis e Frohlich (2002), Santos e Candeloro (2006), 

Cameron e Quinn (2006), Miguel et al. (2012), Turrioni e Mello (2012) e Bardin (2016). 

 Inicialmente, o recorte de tempo para a pesquisa limitou-se aos anos de 2011 

a 2021, considerando que o termo “I4.0” surgiu em 2011 (SASTRE; MORILLAS; 

CANSADO, 2019; TORTORELLA; FETTERMANN, 2018). No entanto, houve 

necessidade de expandir este intervalo de tempo para incluir alguns conceitos e 

definições que se apresentam em publicações anteriores ao ano de 2011. Entretanto, 

nota-se, conforme Figura 3, que 74% das publicações usadas neste trabalho 

concentram-se entre os anos 2011 e 2020; tal fato reafirma a contemporaneidade do 

tema da pesquisa na literatura. 

 

 

Figura 3 – Quantidade de publicações utilizadas neste trabalho  
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Gráfico  SEQ Gráfico \* ARABIC 1 - Quantidade de publicações e ano de publicação 
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3.4. Caracterização da pesquisa 

 

 

Segundo Gil (2002, p. 17), uma pesquisa é "o procedimento racional e 

sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são 

propostos”. Assim, a pesquisa deve ser planejada e organizada para responder a um 

problema apresentado. 

A característica fundamental da pesquisa qualitativa é que ela atribui “ênfase 

na perspectiva do indivíduo que está sendo estudado” (MIGUEL et al., 2012, p. 52), 

ou seja, as informações obtidas do ambiente de pesquisa e dos indivíduos que o 

compõem são o enfoque do estudo. Além disso, “tem foco nos processos do objeto 

de estudo” (MIGUEL et al., 2012, p. 53). Neste sentido, Turrioni e Mello (2012, p. 81) 

acrescentam que “a pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre 

o mundo real e o sujeito”. 

De acordo com Miguel et al. (2012), a pesquisa qualitativa em engenharia de 

produção corresponde a visitas em organizações em que o pesquisador faz 

observações e coleta evidências para responder ao problema de pesquisa. 

Miguel et al. (2012, p. 54) complementa que: 

 

[...] a construção da realidade objetiva da pesquisa ocorre pela perspectiva 
do pesquisador, fundamentada na revisão bibliográfica, e pela realidade 
subjetiva dos indivíduos, capturada de múltiplas fontes de evidências no 
ambiente natural da pesquisa. 

 

 Além disso, este estudo é uma pesquisa exploratória. Para Turrioni e Mello 

(2012, p. 81), “a pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o 

problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses”.  

Adiante, o método proposto para essa pesquisa é o estudo de caso. Segundo 

Yin (2001, p. 32), o estudo de caso “investiga um fenômeno contemporâneo dentro de 

seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente definidos”. Yin (2001) acrescenta que o estudo de caso 

responde questões de pesquisa do tipo: “como?” e “por quê?”. 

De acordo com Turrioni e Mello (2012), o estudo de caso utiliza um conjunto de 

fontes de evidências, e a coleta e a análise de dados são norteadas por uma 

fundamentação teórica. Neste sentido, os resultados de um estudo de caso podem 

ser altamente significativos, permitindo descobertas novas e criativas, e isso é 
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favorecido pela flexibilização na coleta de dados, ou seja, fazem uso de múltiplos 

meios de coletas de dados, e não se limitam à rigidez de questionários e modelos 

(VOSS; TSIKRIKTSIS; FROHLICH, 2002). 

Nesta abordagem, as entrevistas são amplamente utilizadas como meio de 

coleta de dados nos estudos de casos, e, ainda, os autores Voss, Tsikriktsis e Frohlich 

(2002, p. 204) incluem a "observação pessoal, conversas informais, comparecimento 

a reuniões e eventos, pesquisas administradas dentro da organização, coleta de 

dados objetivos e revisão das fontes de arquivo". 

 Ademais, esta pesquisa se aproxima do campo de estudo da análise 

ergonômica do trabalho (AET), pois aprofunda o entendimento sobre uma atividade, 

as condições nas quais é realizada, e suas implicações (GUÉRIN et al., 2001).  

A análise ergonômica do trabalho preocupa-se com o fator humano em 

situações reais de trabalho, neste sentido, assemelha-se a esta pesquisa, que busca, 

igualmente, compreender as competências de uma equipe dedicada aos processos 

de inovação de uma siderúrgica em transição para I4.0 e quais as implicações para a 

cultura organizacional que os cercam. 

Segundo Guérin et al. (2001), alguns requisitos são necessários para 

prosseguir uma análise ergonômica do trabalho, tais como ter acesso a situações de 

trabalho, garantir sigilo dos dados dos participantes, poder realizar entrevistas com 

trabalhadores e fazer observações. Nota-se que, na metodologia do presente estudo, 

a coleta de dados apoia-se em entrevistas semiestruturadas, observação direta e 

questionários, recordando métodos da análise ergonômica do trabalho. Ainda, como 

ressaltado pelos autores Guérin et al. (2001), as “verbalizações”, ou seja, a fala dos 

entrevistados é de suma importância para a análise que se propõe, assim como para 

o presente estudo de caso.  

 

 

3.5. Seleção da unidade de análise  

 

 

O estudo de caso foi realizado em uma grande empresa siderúrgica. A 

siderúrgica em questão atua em diversos mercados: automotivo, construção civil, linha 

branca (eletrodomésticos), naval, óleo e gás, máquinas e equipamentos, distribuição 
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e energia. Os seus principais produtos são: galvanizados por imersão a quente, 

chapas grossas, tiras a quente, laminados a frio e eletrogalvanizados. 

A escolha deste caso foi motivada pela articulação da siderúrgica para 

promover a sua inovação, almejando evolução tecnológica em sua produção e, 

consequentemente, repercutindo em mudanças na sua cultura e nas competências 

requeridas aos seus colaboradores. A siderúrgica demonstra medidas em favor desse 

objetivo, tais como parcerias externas com startups, aumento da participação dos 

colaboradores no desenvolvimento de inovações, promoção de capacitação e 

realização de testes para verificar a viabilidade de implantação de tecnologias. Desse 

modo, o cenário desta empresa configura um processo de transição para I4.0, 

portanto, pode elucidar premissas dessa trajetória. 

Além disso, segundo o anuário estatístico do Instituto Aço Brasil (2019), o setor 

siderúrgico possui uma quantidade significativa de trabalhadores, cerca de 108 mil 

pessoas, evidenciando a importância do tema fator humano na I4.0 em empresas 

siderúrgicas. 

Ressalta-se que o fato de ser um único caso não prejudica o desenvolvimento 

do estudo. Voss, Tsikriktsis e Frohlich (2002, p. 201) ressaltam "quanto menos 

estudos de caso, maior a oportunidade de profundidade de observação". 

 

 

3.6. Coleta de dados 

 

 

Segundo Turrioni e Mello (2012, p. 81), na pesquisa qualitativa “o ambiente 

natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave”. 

Para os mesmos autores, a pesquisa de caráter exploratório caracteriza-se pela 

multiplicidade de métodos de coleta de dados que “envolve levantamento bibliográfico; 

entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado; análise de exemplos que estimulem a compreensão” (TURRIONI; 

MELLO, 2012, p. 81). 

As técnicas utilizadas para coletas de dados foram entrevistas 

semiestruturadas (Apêndice I e Apêndice II), questionário (Apêndice III) e observação 

direta. 
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Para Selltiz (1965, p. 286-295 apud MARCONI; LAKATOS, 2006, p. 93), a 

entrevista tem seis objetivos, são eles: “(a) averiguação de fatos; (b) determinação 

das opiniões sobre os fatos; (c) determinação de sentimentos; (d) descoberta de 

planos de ação; (e) conduta atual ou do passado; (f) motivos conscientes para 

opiniões, sentimentos, sistemas ou condutas”. 

A entrevista semiestruturada, ou também chamada de parcialmente 

estruturada, permite ao entrevistador conduzir a entrevista a partir de um escopo com 

alguns questionamentos de interesse da pesquisa, mas com flexibilidade para 

explorar o entrevistado à medida que a entrevista acontece (GIL, 2002). 

Segundo Santos e Candeloro (2006, p. 75), na entrevista semiestruturada:  

 

[...] o acadêmico dirige-se pessoalmente ao entrevistado e aplica questões, 
permitindo, com isso, que uma gama de respostas de teor qualitativo sejam 
inventariadas e analisadas pelo entrevistador. 

 

Para Gil (2002, p. 117), “a realização de entrevistas em levantamentos deve 

considerar duas etapas fundamentais: a especificação dos dados que se pretende 

obter e a escolha e formulação das perguntas”. Outros fatores importantes da 

entrevista são definir os entrevistados e realizar validação do roteiro de entrevista. 

A siderúrgica objeto deste estudo vem desenvolvendo iniciativas para fomentar 

a inovação tecnológica e, para isso, criou uma equipe dedicada à inovação. Os 

entrevistados são os profissionais que fazem parte dessa equipe, chamada pela 

empresa de equipe de inovação. Ela é composta por cinco profissionais com poder de 

decisão sobre questões dos projetos-piloto de inovação da empresa; desses, quatro 

participaram do estudo. Neste sentido, a aplicação das entrevistas possibilitou a 

compreensão e a variabilidade de percepções do contexto em estudo e permitiu 

reconhecer dados que convergem para evidências comuns. 

Os roteiros das entrevistas foram elaborados com base na revisão da literatura 

e informações identificadas nos contatos prévios com a empresa. As questões 

procuraram compreender as competências dos profissionais e dos aspectos culturais 

do contexto da siderúrgica. Destaca-se que um dos roteiros de entrevista foi elaborado 

especificamente para ser respondido pela gerente corporativa de inovação, e o outro 

roteiro de entrevista foi respondido por todos os participantes, inclusive a gerente. 

Assim, realizou-se cinco entrevistas semiestruturadas com variação de 42 a 

105 minutos de duração. Elas foram realizadas presencialmente e por videochamada. 
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Utilizou-se como recurso durante a entrevista um gravador para que toda informação 

fosse registrada para posterior registro e análise. Destaca-se que os participantes das 

entrevistas foram informados formalmente sobre a confidencialidade de suas 

informações e assinaram o TCLE - Termo de Consentimento Livre Esclarecido. Ainda, 

salienta-se que a pesquisa foi, obrigatoriamente, submetida e aprovada pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto, por envolver a 

participação de pessoas na coleta de dados. 

O questionário constitui-se de perguntas elaboradas cuidadosamente pelo 

pesquisador e deve ser respondido na ausência de um entrevistador (MARCONI; 

LAKATOS, 2006). Para Sampieri, Collado e Lucio (2006, p. 325), “um questionário 

consiste em um conjunto de questões com relação a uma ou mais variáveis a serem 

medidas”. 

O questionário foi elaborado após uma análise das entrevistas 

semiestruturadas na qual identificou-se temas potenciais para serem mais bem 

explorados. Deste modo, foram elaboradas 27 questões discursivas e disponibilizadas 

aos mesmos participantes da entrevista por meio da ferramenta Google Forms.  

Ademais, identifica-se nesta pesquisa por E1, E2, E3 e E4 as respostas 

gravadas na entrevista semiestruturada e por EQ1, EQ2, EQ3 e EQ4 as respostas ao 

questionário, conforme relação dos participantes constante no Quadro 6. 

 

Quadro 6 - Perfil dos entrevistados 

Entrevistado 
Respondente 
Questionário 

Cargo 
Formação 
Acadêmica 

Pós-Graduação 

E1 EQ1 
Gerente 
Corporativo 
de Inovação 

Ciências da 
Computação 

- MBA em Gestão 
Empresarial 
- Especialização 
em Manufatura 
Avançada (em 
andamento) 

E2 EQ2 
Analista de 
Inovação 
Sênior 

Sistemas de 
Informação 

MBA em 
Inovação (em 
andamento) 

E3 EQ3 
Analista de 
Inovação 
Júnior 

Sistemas de 
Informação 

- 

E4 EQ4 
Analista de 
Inovação 
Sênior 

Administração 
de Empresas 

Pós-graduação 
em Negócios 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2020. 
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A observação direta está presente na maioria das pesquisas qualitativas, pois 

“a experiência direta é o melhor teste de verificação da ocorrência de um determinado 

assunto” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 45). Nesta pesquisa, a observação é uma técnica 

pertinente para captar informações e também ajudar a confirmar e interpretar os dados 

obtidos na entrevista semiestruturada e questionário. Ademais, Lüdke e André (1986, 

p. 45) contribuem dizendo que “a observação permite também que o observador 

chegue mais perto da perspectiva dos sujeitos e se revela de extrema utilidade na 

descoberta de aspectos novos de um problema”. Para tanto, a realização das 

entrevistas semiestruturadas, no local de trabalho dos participantes, permitiu a 

observação direta ocasional do cotidiano de trabalho deles. 

Assim, as anotações de campo podem ter duas abordagens: uma delas é 

anotar tudo que é observado e a outra é anotar inserindo reflexões sobre o que foi 

observado (EISENHARDT, 1989). Estar atendo ao ambiente e buscar informações 

que podem contribuir para a pesquisa são atitudes significativas para enriquecer os 

resultados da pesquisa. 

Ressalta-se que, durante a pesquisa, emergiu a necessidade de adicionar 

coleta de dados, como a inclusão de perguntas em uma entrevista. Essa prática é 

aceita considerando que no percurso da pesquisa podem surgir oportunidades de 

coletar dados relevantes para melhorar os resultados da pesquisa (EISENHARDT, 

1989). 

 

 

3.7. Método de análise dos dados 

 

 

Em estudos de caso, uma forma de analisar os dados é a partir da criação de 

categorias ou dimensões para buscar similaridades e diferenças entre o conjunto 

coletado. Tais categorias e dimensões podem ser definidas a partir do problema de 

pesquisa, pela literatura ou por escolha do pesquisador (EISENHARDT, 1989). 

Segundo Bardin (2016), os dados devem ser fragmentados de acordo com categorias 

para análise categorial, onde é feita a seleção de elementos do material em análise 

em grupos que possuem características comuns. Na presente pesquisa, as categorias 

foram criadas a partir da literatura e das descobertas feitas em campo de pesquisa, 

são elas: competências e culturas. 
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Segundo Bardin (2016, p. 48), a definição de análise de conteúdo é  

 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter por 
procedimentos sistémicos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) dessas mensagens. 

 

O insumo da análise de conteúdo são as falas, e explora-se o conhecimento 

contido nelas. Neste sentido, a entrevista semiestruturada é uma técnica reconhecida 

como fonte de dados para a análise de conteúdo, e elas devem ser registradas e 

transcritas na íntegra (BARDIN, 2016). 

A análise de conteúdo é composta de três etapas de acordo com Bardin (2016): 

(a) pré-análise: fase de operacionalizar a análise, ou seja, escolher os dados que 

serão analisados, definir os objetivos e hipóteses e criar indicativos para interpretação; 

(b) exploração do material: efetivar o que foi elaborado na pré-análise e de fato 

explorar os dados; (c) tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação: é a 

etapa de reconhecer significados e validade dos dados. 

De acordo com Miguel et al. (2012), a análise dos dados em estudos de casos 

parte inicialmente da redução dos dados coletados das múltiplas fontes, como 

entrevistas, anotações, gravações e impressos. Esta etapa busca identificar os dados 

que, de fato, estão de acordo com os objetivos e constructos da pesquisa. A etapa 

seguinte consiste em codificar os dados selecionados de acordo com códigos 

previamente definidos, tais códigos remetem aos constructos desenvolvidos com base 

na literatura (MIGUEL et al., 2012). Posteriormente, os dados já categorizados são 

organizados em um painel demonstrativo que “apresenta um resumo das evidências” 

(MIGUEL et al., 2012, p. 142) e “permite identificar mais facilmente padrões e mostrar 

o relacionamento entre as variáveis de pesquisa” (MIGUEL et al., 2012, p. 142). A 

etapa subsequente analisa a convergência das evidências e as correlaciona com a 

teoria (MIGUEL et al., 2012). “A partir do entendimento do fenômeno, o pesquisador 

pode verificar a literatura existente para apoiar as evidências, empreendendo 

tentativas de enquadrar os resultados na literatura” (MIGUEL et al., 2012, p. 142). A 

Figura 4 representa esquematicamente as etapas. 
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Figura 4 – Etapas da análise dos dados 
Fonte: Elaboração própria com base em MIGUEL et al., 2012. 

 

Finalizadas as entrevistas semiestruturadas deste estudo, cada uma delas foi 

transcrita integralmente. O material resultou em aproximadamente 109 páginas de 

transcrição. Os textos das transcrições foram analisados individualmente, separando-

se os trechos de maior relevância para este estudo e construindo-se uma planilha de 

dados qualitativos. Ainda, acrescentou-se à análise os achados do questionário e da 

observação direta. Assim, a partir das descobertas empíricas e da literatura que apoia 

esta pesquisa, foram criadas as categorias: competências e cultura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ETAPA 5 

 
Analisar a convergência de evidências e correlacioná-las com a teoria  

 ETAPA 4 

 
Elaboração de um painel demonstrativo dos dados selecionados 

 ETAPA 3 

 
Codificar os dados selecionados 

 ETAPA 2 

 
Definir códigos com base na literatura 

 ETAPA 1 

 
Redução dos dados coletados das múltiplas fontes 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

4.1. Contextualização da empresa objeto de estudo 

 

 

A empresa siderúrgica objeto deste estudo de caso, em sua mobilização para 

o desenvolvimento tecnológico, percebeu que era necessário preparar a organização 

para as mudanças. Desse modo, desenvolveu uma estratégia para trabalhar a 

conscientização das áreas da empresa para identificar e entender seus desafios 

diários e propor projetos-piloto para solucioná-los. Segundo a entrevistada E1, o 

conceito desta estratégia é: “eu não defendo tecnologia, eu defendo a minha dor, o 

meu problema, e o quê que eu preciso resolver” (E1). Esta estratégia acelerou o 

desenvolvimento de tecnologias e incentivou uma cultura inovadora na empresa, 

despertando nos profissionais a criatividade para solucionar suas dificuldades e 

propor melhorias. Ressalta-se que a cultura inovadora está presente no contexto da 

I4.0 e, portanto, foi uma iniciativa da siderúrgica rumo à I4.0 (MOHELSKA; 

SOKOLOVA, 2018; OKATAN; ALANKUŞ, 2017). Além disso, destaca-se que a 

capacidade de solucionar problemas é uma das competências do profissional inserido 

na I4.0 (GORECKY et al., 2014; QUINT; SEBASTIAN; GORECKY, 2015; CARUSO, 

2018; TERZIYAN; GRYSHKO; GOLOVIANKO, 2018). 

Os motivos que levaram ao uso do projeto-piloto na siderúrgica indicam uma 

flexibilidade estrutural na organização, como previsto para cultura de inovação da I4.0 

(OKATAN; ALANKUŞ, 2017). Os motivos foram: a necessidade de simplificar 

processos burocráticos para aprovar investimentos em projetos e ampliar a autonomia 

para contratar parceiros.  

Para aprovar investimentos em projetos, a empresa exige uma análise de 

viabilidade completa, no entanto, a equipe de inovação identificou que elaborar esta 

análise, sem antes testar de fato a aplicação, além de ser difícil, incorre no risco de 

informar uma expectativa de retorno que pode não ser alcançada. Essa 

imprevisibilidade sobre os recursos necessários e os retornos dos projetos de 

tecnologia foi destacada pelo autor Sjödin et al. (2018) como um dos desafios para 

estruturação da I4.0.  
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Neste sentido, o projeto-piloto estuda, desenvolve e testa a tecnologia, e, a 

partir destes testes, há condições de prever os resultados. Cabe destacar que esta 

estratégia viabiliza a aprovação de investimento futuro para o projeto integral, visto 

que é possível demonstrar o retorno dele. A entrevistada E1 comprova em suas falas: 

 

A gente tinha muita dificuldade quando a gente tinha é… coisas mais 
inovadoras e que não tinha claro os benefícios antes da execução, muita 
dificuldade de aprovar isso (E1). 
 
Nesse modelo de piloto a gente fala assim, aprova uma grana reduzida para 
piloto, no final do piloto eu tenho análise de viabilidade, porque aí eu já medi, 
já sei o quanto que eu ganhei e em um contexto mais reduzido (E1). 

 

Ainda, no final de um projeto-piloto pode ser comprovada a inviabilidade dele, 

neste caso, a equipe explica que os prejuízos são menores, ou seja, utilizaram pouco 

recurso financeiro e de tempo, como fica claro na fala da entrevistada E1, em que se 

afirma: “pelo menos, eu gastei pouco, testei rápido né, perdi pouco dinheiro” (E1). 

Toda essa dinâmica de trabalho permite acelerar o processo de transformação 

tecnológica com redução dos riscos financeiros associados ao seu desenvolvimento. 

Portanto, auxilia a assegurar os altos investimentos dos projetos completos. 

Sobretudo os projetos-piloto representam uma significativa oportunidade de 

aprendizado para os colaboradores diretamente envolvidos. Visto que vivenciar 

resultados de tomadas de decisões em um contexto de experiência real gera 

aprendizado e desenvolvimento profissional (ZARIFIAN, 2008; PASTRÉ et al., 2009). 

Isto implica que as competências também são desenvolvidas. 

Diante dos esforços para aprovação de projetos, conforme anteriormente 

mencionado, instituiu-se a equipe de inovação. A entrevistada E1 explica: “a equipe 

ela foi sendo, ela foi sendo construída quando a gente via que tava muito difícil os 

obstáculos, a gente pensou uma forma diferente” (E1). Em resposta ao questionário, 

o respondente EQ3 acrescenta que a equipe interligou a siderúrgica com o 

ecossistema de inovação, ou seja, juntou-se às organizações parceiras engajadas no 

mesmo propósito de promover a inovação. Este relacionamento trouxe agilidade no 

desenvolvimento dos projetos e transferência de competências entre as partes 

envolvidas. 

Além disso, a equipe tem um papel de apoiar as áreas da empresa para 

demonstrar a viabilidade de suas soluções e, posteriormente, ajudar a aprovar o 

projeto completo para escalar o projeto-piloto. Neste sentido, a entrevistada E1 
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explica: “essa equipe trabalhar com estudos, estudos pequenos é... direcionados, que 

vão ajudar a área a aprovar aquele investimento grandão lá na frente e até falar para 

a área realmente se vale a pena aquele investimento” (E1).  

Ainda, a entrevistada E1 explica que a formação da equipe foi fundamental para 

uma mudança no processo de desenvolvimento de projetos na empresa, como 

destaca em sua fala: “até eu conseguir ser uma área delegada, eu gastei quase um 

ano, para mostrar que a gente tinha que ter alguma coisa mais acelerada senão ia 

matar nosso processo de inovação”. Portanto, a justificativa para alcançar mais 

independência para a equipe de inovação é pautada no custo da burocracia e no 

dispêndio de tempo de diretores para aprovar projetos de impacto financeiro baixo. 

Cabe destacar que a ideia de instituir uma equipe dedicada surgiu, inicialmente, 

no setor de tecnologia da empresa, quando a atual gerente da equipe trabalhava neste 

setor e identificou a necessidade de desenvolver aspectos que vão além de 

puramente tecnologias, como a cultura da empresa.  

No contexto de desenvolvimento tecnológico existe um relacionamento de 

parceria entre instituições fornecendo cooperação e apoio entre as partes. A empresa 

aqui estudada tem parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial), do sistema Fiemg (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais), 

com startups e universidades. Apesar das universidades serem consideradas 

parceiras potenciais, atualmente, existe uma dificuldade de fortalecer essa relação, 

como relata o entrevistado E2, “é muita burocracia, tempo de pesquisa é muito 

diferente do nosso, então eu não posso esperar” (E2). As afirmativas deste 

entrevistado atestam a necessidade de processos flexíveis e ágeis, como a cultura 

inovadora requer. 

Ainda, a empresa ampliou as relações com o ambiente de inovação, 

especialmente aproximando-se das startups, que ganham notoriedade nos projetos 

da empresa. A parceria com startups beneficia a empresa, por permitir acesso a 

soluções tecnológicas de forma mais rápida, como beneficia a própria startup, visto 

que ela poderá atuar e desenvolver seus projetos no contexto real de uma empresa. 

Outro aspecto que se destaca é a flexibilidade para fazer personalização conforme a 

necessidade da empresa, principalmente, se a customização também for de interesse 

da própria startup. Assim, como relata a entrevistada E1 é um relacionamento do tipo 

“ganha-ganha”, ou seja, ambas as partes usufruem dos resultados dessa parceria. A 



56 
 

 

entrevistada E1 ressalta sobre as parcerias: “a gente tem tido parcerias muito boas 

com startup” (E1). 

Observou-se nas entrevistas que, no primeiro momento, não houve confiança 

na parceria com as startups. O motivo era as equipes das startups formadas por 

profissionais muito jovens; não havia uma gestão estruturada e, com isso, temia-se 

que não cumprissem os prazos de entrega. A entrevistada E4 ressalta esta visão em 

sua fala: “muita gente tem esse conceito. Um bando de meninos né, mexendo com 

tecnologia, beleza, bacana, barato, mas não entrega” (E4). Além disso, a entrevistada 

E4 destaca um exemplo sobre uma das startups parceiras da empresa: “é um menino 

para fazer tudo, e ele é excelente, mas de gestão ele é péssimo” (E1). Neste sentido, 

nota-se a importância da troca de competências entre as parcerias. Portanto, se de 

um lado a startup possui o conhecimento sobre a tecnologia, de outro, a empresa lhe 

fornece suporte de gestão. Assim, as competências podem ser distintas, porém, 

complementares em uma visão geral.  

 

 

4.2. Tecnologias evidenciam um horizonte para I4.0 na siderúrgica 

 

 

O uso de tecnologias nos processos produtivos tem um impacto significativo 

sobre aspectos da produção, tais como qualidade e produtividade. Isso se deve a 

maior assertividade nas tomadas de decisão baseada na acurácia dos dados 

coletados automaticamente e continuamente por tecnologias nos processos. Além 

disso, é possível confiar tarefas a tecnologias altamente precisas. Como concordam 

os autores Peruzzini, Grandi e Pellicciari (2020), a tecnologia pode ajudar a tornar o 

trabalho mais eficiente.  

Neste sentido, conforme mencionou a entrevistada E1, a introdução de 

tecnologias na siderúrgica deste estudo de caso objetiva a segurança das pessoas, 

sustentabilidade, redução de custos e produtividade. 

Ainda, as tecnologias nos processos produtivos transformam as atividades do 

ambiente (RAUCH; LINDER; DALLASEGA, 2020; PASTRÉ et al., 2009; 

WITTENBERG, 2016). Nesta perspectiva, identificou-se na empresa projetos-piloto 

que acarretam mudanças nas atividades por meio de tecnologias.  
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Um dos projetos trata-se de um robô impresso em 3D para o processo de 

calibração de um equipamento. Neste caso, o uso desta tecnologia permitiu ao 

operador acompanhar e controlar o processo de calibração remotamente, 

dispensando as etapas manuais e de esforço físico que existem nesta atividade.  

Outro exemplo é a medição manual de temperaturas e o respectivo cálculo que 

envolve este parâmetro. A medição de temperatura, especialmente, exige esforços, 

por existir uma quantidade significativa de fornos para serem medidos com 

periodicidade ao longo do dia, assim, com essa grande demanda a medição é feita 

por amostragem. O projeto propõe implantar uma tecnologia que medirá 

automaticamente e continuamente a temperatura e irá gerar dados precisos para 

tomadas de decisão.  

Já na oficina de manutenção de motores, os deslocamentos dos motores pelas 

etapas de reparo são registrados manualmente, dessa forma, é necessário um 

colaborador para identificar o local do equipamento, anotar em um papel e, 

posteriormente, registrar as informações no sistema de gestão da empresa. Além 

disso, havia um dispêndio de tempo na comunicação entre a parte que solicita a 

manutenção e a gerência da oficina para informar a condição do equipamento em um 

dado momento. Este projeto envolve o uso de sensores para identificar 

automaticamente a localização dos motores e a etapa de reparo em que se 

encontram, permitindo agilidade, assertividade, e mantendo as partes envolvidas 

informadas em tempo real. Além disso, o sensoriamento proporcionou um resultado 

inesperado em relação ao layout da oficina. Nos testes realizados com os sensores 

notou-se que os colaboradores se deslocavam grandes distâncias para alcançar 

algumas ferramentas de trabalho, portanto, foram propostas mudanças de layout a 

partir desta identificação, conforme destaca a entrevistada E1: “eles fizeram duas 

propostas de novo layout para oficina, para diminuir esse deslocamento e ganhar em 

tempo, em tempo do pessoal” (E1).   

Outra tecnologia apresentada nas entrevistas foi o e-commecer. Apesar de ser 

uma tecnologia bastante difundida em empresas, foi considerada inovadora para a 

siderúrgica em análise, visto que seus produtos nunca haviam sido comercializados 

por esta ferramenta. Esta forma de comercializar seus produtos exigiu um processo 

de adaptabilidade no estoque e do setor de logística, especialmente, pelo 

comprometimento em entregar os pedidos em 24 horas na região na qual a empresa 

está localizada. Ressalta-se que, neste processo, profissionais da logística 
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participaram ativamente do processo de estruturação para garantir o sucesso do e-

commerce. Essa solução tecnológica permite maior disponibilidade e flexibilidade na 

compra de produtos, como evidenciado pelo autor Buhr (2015) sobre o avanço, cada 

vez maior, de experiências customizadas pelos clientes. 

Ainda, encontra-se em desenvolvimento na siderúrgica uma aplicação que será 

capaz de reduzir aproximadamente 12 a 14 horas de uma atividade que seleciona 

informações registradas em planilhas para auxiliar em tomadas de decisão e outra 

que eliminará o preenchimento manual em papel no posto de combustível instalado 

dentro da usina siderúrgica, conforme citado pelo entrevistado E2.  

Ademais, observa-se nas falas dos entrevistados a contribuição da tecnologia 

para minimizar ou eliminar riscos nas atividades dos operadores. O ambiente de 

trabalho da indústria siderúrgica é uma dimensão evidenciada, devido as suas 

condições agressivas, como altas temperaturas, poeira, sujeira, radiação e limitação 

de espaço de determinados locais de trabalho. Este achado está em sintonia com os 

estudos de Romero et al. (2016), os quais destacam as relações entre ergonomia, 

saúde e segurança dos trabalhadores e a I4.0.    

Nesta abordagem, identificou-se nas entrevistas um processo na produção cujo 

objetivo de calibrar um equipamento, atualmente, é realizado manualmente por um 

operador, com o risco de exposição à radiação. Neste caso, a solução proposta foi 

desenvolver um robô para evitar o possível contato do operador com a radiação. 

Assim, o operador irá acompanhar remotamente a atuação do robô. Nota-se com esta 

inserção tecnológica uma melhoria para segurança dos envolvidos no processo e uma 

diminuição do esforço físico, visto que o operador pode acompanhar a atividade 

remotamente em uma sala equipada com câmera.  

Soluções como esta fazem parte dos objetivos da empresa, que busca 

identificar pontos de melhoria para aumentar a segurança dos profissionais, como 

afirma a entrevistada E1: “tudo de segurança para... para as pessoas né, tudo que 

tem risco para o ser humano a gente tenta tirar esse risco” (E1).  

Ainda, esta mesma atividade manual de calibração oculta um outro problema, 

o de sobrecarga de trabalho. A entrevistada E4 narra o relato de um operador quando 

ele foi questionado sobre seu receio diante da possibilidade de substituição pelo robô: 

“Não [tenho medo da substituição]. Porque eu tenho muita coisa para fazer então, 

assim, na verdade, eu vou tirar o meu tempo aqui para eu conseguir fazer outras 
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coisas que hoje, às vezes, eu não consigo porque eu tô lá fazendo essa calibração” 

(E4).  

Outro exemplo sobre a implicação de robôs no processo produtivo e sua 

relação com a carga de trabalho dos operadores foi relatado pela entrevistada E1, em 

uma situação na qual a parada de um robô fez com que operadores realizassem essa 

atividade que originalmente era feita pelo robô. A entrevistada E1 descreve: 

 

Quando o robô pára, ele [operador] tem que fazer, como plano B, mas essa 
atividade já era feito com outro robô antigo e velho e... então assim, na 
verdade ele vai voltar, ele [operador] deve estar se desdobrando ali né, 
deixando de fazer alguma atividade que é menos crítica do que essa (E1).  

 

Este contexto destaca a existência de uma sobrecarga de trabalho e ressalta 

competências dos profissionais da I4.0: a capacidade de adaptação e flexibilidade do 

ser humano no sistema técnico (GORECKY; KHAMIS; MURA, 2017).  

A situação, anteriormente mencionada, na qual o operador realiza uma 

atividade que deveria ser desempenhada por um robô, refere-se à marcação de 

bobinas no processo de laminação a frio. Originalmente, a marcação era realizada por 

um robô antigo que, atualmente, está inutilizado. Por este motivo, um operador passou 

a executar essa atividade manualmente sob o risco de queimaduras devido a altas 

temperaturas da bobina. Nesta perspectiva, um projeto-piloto desenvolveu um robô 

colaborativo para retomar a automação dessa atividade. 

Ademais, no processo produtivo da siderurgia existem equipamentos que são 

críticos, o que significa que uma falha neles compromete o seguimento de toda a 

produção, causando perda de produtividade. Na empresa analisada, um exemplo 

desta situação são os ventiladores no processo de laminação de tiras a frio, em que 

uma falha neste equipamento pode acarretar uma parada da produção, podendo 

chegar a oito horas de inoperância, conforme relatado na entrevista de E1. Diante dos 

impactos deste equipamento para produção, desenvolveu-se um projeto-piloto para 

monitorar sua vida útil e permitir ações preventivas para manter sua operação. 

A entrevistada E1 destaca que apesar de existirem vários projetos-piloto com 

aplicação de tecnologias avançadas, existem também soluções para escritório com 

tecnologias do tipo plug & play, que tem a característica de alta disponibilidade para 

uso, ou seja, estão prontas para serem usadas, sem rígidas exigências de instalação 

e configuração nos equipamentos da empresa. Embora esse tipo de tecnologia pareça 
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mais simples se comparada a outras complexas, como a inteligência artificial, ela 

também apoia os funcionários em suas atividades. 

Ademais, diante da proposição de que a I4.0 é um ambiente com uma presença 

significativa de diferentes tecnologias, cabe destacar a relevância das tecnologias 

comunicarem entre si e sustentar o fluxo de dados pela empresa. Nesta perspectiva, 

inclui-se a correspondência entre bancos de dados que podem gerar informações 

estratégicas para o negócio da empresa. Como destaca a entrevistada E1, além dos 

dados coletados por tecnologias, também são utilizados dados que já existem na 

empresa para gerar informação e auxiliar em tomadas de decisão.  

Por fim, a gerente da equipe, entrevistada E1, evidenciou em sua fala que a 

tendência é automatizar cada vez mais os processos produtivos, de modo a reduzir 

atividades manuais, assim, afirma: “Cada vez mais caminha né, para... para 

automatização de atividades né, é o trabalho ele muda um pouco né, a sua 

característica, aos poucos ele... ele se torna menos braçal porque o trabalho braçal o 

robô faz isso né, com... com muita facilidade” (E1). Esta perspectiva está em 

consonância com achados do trabalho de Waschull et al. (2020), Taylor et al. (2020), 

Johansson et al. (2017), Nosulenko et al. (2005) e Corbett (1988).  

Portanto, nota-se que a empresa estudada apresenta estratégias que 

convergem para estruturação de uma I4.0.  

Conforme o Quadro 1, algumas das tecnologias da I4.0 foram mapeadas. Em 

resumo, o Quadro 7 relaciona as tecnologias e as aplicações dos projetos-piloto em 

desenvolvimento na siderúrgica, conforme mencionadas nas entrevistas. 

 

Quadro 7 - Tecnologias dos projetos-piloto 

Projetos-pilotos 

Tecnologia Aplicação 

Robô colaborativo 

Marcação de bonina na linha de tiras a frio (código 

industrial, similar ao QRCode) e identificação e 

localização de produtos. 

Robô impresso em 3D 
Medição de espessura para calibração de máquinas 

(robô da calibração). 

IoT, Inteligência Artificial 

e Analytics 

Automação na medição de variável (uso de sensor) na 

sinterização e coqueria. Tem capacidade de integrar 

com outras bases de dados da empresa. 
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Projetos-pilotos 

Tecnologia Aplicação 

Tag Identificação através do uso de tags (etiquetas com 

sensores) na oficina de manutenção de motores. 

E-commecer 
Venda de aço pela internet (inclusive para pessoa 

física) com entrega em 24h na região metropolitana 

onde a empresa está localizada. 

Sensores e sistema 

SaaS (uso de tecnologia 

na nuvem) 

Identifica vida útil de ventiladores no processo de 

laminação. Cálculo de vida útil de cilindros de 

laminação. 

Visão computacional Robô que realiza inspeção automática de bobinas com 

pontas amassadas. 

Bot (Internet bot ou web 

robot) 

Direcionamento de cotações recebidas pela página web 

com mais celeridade. 

Modelo matemático 

neural 

Predição de força de cilindros. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

4.3. Aspectos de transição da cultura para I4.0 

 

 

A cultura foi mencionada em todas as entrevistas como um fator desafiador e 

decisivo no sucesso dos projetos e na inovação da empresa. Este achado está em 

consonância com os estudos dos autores Armstrong (2006), Mittal et al. (2018) e Buvat 

et al. (2017), que evidenciam o impacto da cultura nas organizações. 

A equipe participante desta pesquisa notou no início de sua atuação que a 

cultura da empresa precisava, antes de tudo, ser trabalhada. Portanto, era necessário 

migrar para uma cultura de apoio à mudança e à inovação. Esta migração vem 

ocorrendo gradativamente por meio de medidas estratégicas, como, por exemplo, 

adquirir novos conhecimentos, envolver os colaboradores em ações de inovação e 

apresentar os resultados alcançados ao longo dessa trajetória. 

Segundo os entrevistados, a empresa acredita que a inovação não é 

responsabilidade apenas de um setor específico e, por esse motivo, incentiva suas 

áreas para que elas tenham independência para inovar. Neste sentido, a busca por 
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essa autonomia favorece uma cultura criativa e inovadora na organização 

(MOHELSKA; SOKOLOVA, 2018) e contribui para a consolidação da I4.0. As falas da 

entrevistada E1 demonstram o incentivo à inovação nas áreas:  

 

Uma área de inovação, ela não é responsável por fazer inovação na empresa, 
o que ela tem que fazer, é criar as condições e… e gerar cultura, e gerar os 
aprendizados, e as aberturas necessárias, então assim, se você for pensar, 
assim, no futuro todas as áreas deveriam ser empreendedoras, deveriam ser 
inovadoras e tudo (E1). 
 
As pessoas começaram a perceber que elas podem inovar, que elas não 
precisam de um montão de dinheiro, nem de três anos para fazer, para propor 
alguma solução diferente (E1). 

 

Em vista disso, a empresa disponibilizou uma plataforma para receber 

propostas de ideias dos colaboradores e parceiros. Esta plataforma ajuda 

significativamente no processo de mudança cultural da empresa, pelo fato de envolver 

ativamente a participação voluntária dos colaboradores. Isso ficou claro na entrevista 

de E1, em que se afirma: “ferramenta [plataforma] mais importante e mais efetiva 

nessa mudança cultural [...] foi um formatador cultural fantástico” (E1). Ainda, a 

entrevistada E3 acrescenta sobre a importância da participação dos colaboradores: 

“É ter voz, profissional tem que ter voz, a empresa tem que proporcionar isso para o 

profissional, tem que sentar escutar, porque nele pode tá resposta de metade dos 

seus problemas que tá tendo aí” (E3). Ademais, a equipe notou que a participação 

voluntária gera um empenho muito maior dos participantes, se comparada à estratégia 

anterior, na qual as equipes eram indicadas por gestores para conduzir projetos. A 

entrevistada E1 confirma: “as pessoas se inscrevem porque querem, e não porque 

foram indicadas, a gente sente que o engajamento é muito maior” (E1).  

 Esses achados estão em consonância com o estudo de Mazali (2018), que 

considera fundamental a participação e corresponsabilidade dos colaboradores, 

contribuindo com suas competências, para fortalecer a cultura. 

Após a inscrição das ideias na plataforma são realizadas etapas de seleção e 

classificação delas, inicialmente, pela equipe de inovação, e no segundo momento por 

gestores e especialistas das áreas. As ideias propostas devem atender alguns 

critérios segundo descrito pela entrevistada E1, são eles: relevância para empresa; 

grau de inovação; clareza na apresentação da ideia; abrangência da ideia; e potencial 

de benefício quantitativo. Além disso, deve se enquadrar em pelo menos um dos 

pilares: otimizar processos utilizando inovação; garantir a segurança de pessoas; 
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sustentabilidade usando inovação; e como atrair e reter clientes, conforme informado 

pela entrevistada E1. Nota-se que os critérios classificatórios das ideias obtidas por 

meio da plataforma estão em consonância com achados na literatura de Pinzone et 

al. (2020) e Fumagalli et al. (2016), que expressam a necessidade de desenvolvimento 

que combine saúde e segurança laboral e interesses da produção. 

Finalizadas todas as etapas de seleção é feita a prospecção e escolha das 

soluções para as ideias, portanto, é realizado um levantamento das possibilidades de 

solução junto aos parceiros, como as startups. Assim, seleciona-se ao menos cinco 

sugestões que serão apresentadas ao grupo proponente da ideia para refletirem e 

decidirem sobre a melhor opção. Este processo de escolha da tecnologia é destacado 

pela entrevistada E1: “eles [parceiros] falam aqui: eu posso usar a tecnologia A, B, C 

e D, eu vou trazer os dispositivos, e vou testar qual que é o melhor para essas 

condições, qual que funciona melhor” (E1). Ressalta-se que, por se tratar de um 

projeto-piloto, a tecnologia escolhida é implantada em condições mínimas necessárias 

para realizar os testes e verificar a funcionalidade da aplicação. Assim, se todas as 

condições forem aceitas e sua viabilidade for comprovada, o projeto é considerado 

para escalar em um projeto maior e completo.  

Destaca-se que a equipe de inovação tem uma participação crucial nos 

projetos-piloto. Exercem função de mentores ao longo de todo progresso e 

acompanham com diligência para garantir que exista uma entrega final. Neste sentido, 

o entrevistado E2 enfatizou: “a gente é maestro da inovação na organização [...] a 

gente tem que ferramentar essas pessoas com as metodologias que a gente toca, 

para que eles possam conduzir processos de inovação também internos às áreas” 

(E2). Os processos de inovação envolvem a proposta de inovação, elaborar o projeto-

piloto, contratar os parceiros para desenvolver soluções, realizar testes e avaliar 

viabilidade.  

Um aspecto destacado pela entrevistada E4 traz uma crítica ao processo de 

mudança cultural. Esta crítica refere-se à articulação de iniciativas para prover a 

cultura da inovação e a capacidade da empresa para atender a demanda por projetos-

piloto. Portanto, podem existir mais projetos do que a empresa é capaz de 

disponibilizar orçamentos para desenvolver. A entrevistada E4 explica: 

 

Porque a gente vai lá bombardeia as pessoas de conceito, de entusiasmo, 
disso, daqui, tal. Aí eles vão dar uma ideia, e alguém vai lá e poda. Aí ele não 
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tem orçamento para investir no piloto, ou se pede para a gente, a gente não 
consegue fazer tudo (E4). 

 

Não obstante, tal imposição é compreensível se considerar a existência de 

restrições de tempo e orçamento da empresa que limitam a quantidade de propostas 

que são transformadas em projeto-piloto. Ainda, a crítica reforça a incerteza quanto a 

futuras oportunidades para desenvolver as ideias que não passaram na seletiva. 

Ainda, no intuito de incentivar os colaboradores, a empresa realiza palestras 

com os temas tecnologias e o futuro das profissões, intraempreendedorismo, 

metodologias para solucionar problemas e treinamentos sobre inovação, tais como:  

processos de seleção e contratação de startups; framework de inovação; e 

governança de inovação. Além disso, promovem workshops, lives e palestras 

motivacionais. As iniciativas mencionadas são realizadas tanto por especialistas 

externos quanto por membros da equipe de inovação. Além disso, realizam visitas a 

centros de inovação parceiros para fazer uma imersão sobre desenvolvimento 

tecnológico e perspectivas do futuro da indústria.  

Observa-se que parte da mudança cultural da siderúrgica tem seu alicerce na 

aquisição de novos conhecimentos e habilidades, que são elementos das 

competências. Assim, as competências podem se desenvolver, ao passo que ocorrem 

ações visando uma nova cultura. Portanto, neste caso, observa-se indissociabilidade 

entre competências e cultura. A cultura dinamiza as competências, assim como estas 

consolidam a cultura. Nesta abordagem, como exemplo, podem-se citar as iniciativas 

culturais da siderúrgica que também envolvem capacitações, conforme demonstram 

as falas dos entrevistados E1 e E2:  

 

Primeiro que a gente divulgou, a gente deu palestra, a gente deu capacitação, 
aí a medida que eles entraram com as ideias [na plataforma] a gente foi 
fazendo funil (E1). 
 
A gente deu muita capacitação e a gente fez workshop com essas equipes 
(E1). 
 
A gente fez esse workshop de dois dias né, em que eles realmente eram 
convidados a criar uma startup interna [...] dentro desse workshop a gente ia 
dando capacitações (E1). 
 
A gente fez um ciclo de palestras chamado Future Inside, então, ele falava 
é... motivacionalmente, o que a gente tá vivendo no mundo. E falava das 
tecnologias que a gente tá implementando, e como que a gente pode usar 
essas tecnologias na área (E2). 
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Além disso, ressalta-se que o treinamento na empresa pode ter uma 

repercussão superior ao que ele se propõe. Nesta perspectiva, a entrevistada E4 

ressaltou que o treinamento corporativo pode impactar até mesmo a família dos 

colaboradores, do ponto de vista que eles irão transmitir às demais pessoas as 

quebras de paradigmas da indústria, como, por exemplo, a necessidade de novas 

mãos de obra especializadas. 

Adiante, identifica-se na siderúrgica analisada uma cultura onde predominam 

conceitos, tais como “acertar na primeira tentativa”, “não correr riscos” e “punição ao 

erro”, conforme mencionou a entrevistada E1. Estes termos traduzem uma dificuldade 

da empresa para migrar para uma cultura de inovação, uma vez que fazem parte do 

processo de inovação o risco e a falha. Portanto, se existir punição no caso de falhas 

na experimentação da inovação, como, por exemplo, descontinuidade do projeto, tal 

fato pode impedir a persistência por novas tentativas e pela própria inovação na 

empresa.  

Ainda, identificam-se nas entrevistas as citações: “tradicionalista”, “muito 

tradicional” e “muito conservador”, que revelam obstáculos na transição cultural da 

siderúrgica. Assim, demonstra-se uma necessidade de minimizar a resistência à 

inovação nos processos de trabalho e nas tecnologias já consolidadas. Os 

entrevistados E1, E2 e E4 citam: 

 

A gente vem de uma cultura forte qualidade total que é muito boa para o que 
está estabelecido, mas não é boa para experimentação (E1). 
 
A cultura é muito tradicionalista (E1). 
 
A não ser aberta o erro, a ser muito conservador (E2). 
 
É uma empresa muito tradicional, então assim, tem muita desconfiança do 
novo, medo de errar. É, a abertura para o novo, ela quase que não acontece. 
Não acontecia, na verdade (E4). 

 

Complementando, o entrevistado E2 ressaltou que existe na empresa, 

predominantemente, uma cultura de valorização técnica e operacional, conforme 

aponta sua fala: “Se eu não faço trabalho operacional, parece que eu não trabalho” 

(E2) e, ainda, acrescenta: “Existe hoje ainda um conceito de que o trabalho deve ser: 

eu tenho uma atividade específica operacional que eu devo fazer todo dia do mesmo 

jeito” (E2). Esta valorização técnica e operacional pode se tornar desfavorável quando 

as demais formas de trabalho deixam de ser igualmente reconhecidas e valorizadas. 
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Nesta perspectiva, hoje, mais do que antes, um profissional realiza uma maior 

diversidade de atividades em sua rotina, em outras palavras, não se dedica 

exclusivamente a uma atividade. Isso ficou claro na entrevista de E4, em que se 

afirma: 

 

A gente tem que fazer tudo, coisas assim, desde o momento de prospectar 
um desafio, de arrumar uma solução, de fazer um cadastro no SAP [sistema 
integrado de gestão empresarial], fazer um pagamento, de viabilizar um 
serviço de TI [tecnologia da informação], de viabilizar uma entrada na usina, 
equipamento, enfim, é isso (E4). 
 
Eu vou normalmente para a área que eu estou fazendo um trabalho, [...], aí, 
fico no escritório lá, eu fico conversando com o pessoal, indo lá para conferir, 
ou senão, eu estou fazendo alguma reunião, prospectando alguma coisa, 
acompanhando (E4). 

 

Neste contexto, segundo a análise de tipos de cultura dos autores Cameron e 

Quinn (2006), observa-se que a cultura da siderúrgica se aproxima da cultura 

hierárquica, por apresentar um perfil conservador, pela busca em manter a 

estabilidade, por valorizar a especialização do trabalho e por não assentir riscos em 

função da inovação. No entanto, demonstra mudanças na cultura que a aproximam 

da cultura adhocrática, que é mais adaptável, flexível, empreendedora, criativa e 

inovadora. 

A empresa vem trabalhando, persistentemente, a sua cultura, e, para avaliar a 

percepção dos colaboradores, foi disponibilizado um questionário em dois momentos 

diferentes: um no início das iniciativas e o outro meses depois. O questionário 

investiga a percepção dos colaboradores sobre quão inovadora a empresa lhes 

parece. O resultado indicou um aumento de 17% nesta percepção, conforme relata a 

entrevistada E1.  

Não obstante, os entrevistados relataram que notam resistência dos 

colaboradores à mudança cultural, e isso fica claro nas entrevistas de E1 e E2, em 

que se afirma:  

 

Cultura não é uma coisa que você muda de um dia para noite (E1). 
 
Água mole em pedra dura né, vai falando, vai falando, vai mostrar resultados, 
vai é, convencendo não só pelo discurso, mas também pelos resultados e 
pelas práticas, então assim, é um desafio constante porque o tempo todo tem 
pessoas que desacreditam e aos pouquinhos você vê que as pessoas vão se 
convertendo, algumas vão continuar resistentes né, grande parte vai se 
convertendo à medida que a gente vai entregando [resultados] (E1). 
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As pessoas são extremamente resistentes a querer simplificar um processo 
(E1).  
 
Tem interpretações muito erradas do que que é inovação (E1).  
 
A cultura ainda não tá preparada, as pessoas ainda não acreditam, acham 
que isso aqui é só marketing, acha que isso daqui vai passar, é uma onda 
(E1). 
 
A única certeza que a gente tem é que não vai ser de um ano para o outro a 
mudança (E2).  

 

Portanto, ressalta-se que o comportamento dos colaboradores tem relação com 

o processo de mudança da cultura.  Uma transformação cultural demanda tempo para 

tornar-se intrínseca aos envolvidos, portanto, trata-se de um processo extenso e 

gradual. Nesta perspectiva, as mudanças na organização do trabalho e no sistema 

técnico, em função da I4.0, progressivamente, constroem uma nova cultura. 

Ademais, o apoio e comprometimento da diretoria da siderúrgica é fundamental 

para a mudança cultural e tem relação direta com a forma como a equipe de inovação 

é vista na empresa. Neste sentido, a entrevistada E3 destacou: “nosso diretor, apoiar 

a inovação é, abertura para o novo, tá no discurso do CEO da empresa, então, 

querendo ou não, isso faz com que abre mais as portas para a gente” (E3). Nas 

respostas ao questionário, os respondentes EQ1, EQ2, EQ3 e EQ4 também 

evidenciaram a importância do envolvimento da alta gestão para apoiar a mudança 

de cultura da siderúrgica em sua transição para a I4.0. Portanto, quando há incentivo 

à nova cultura pelos cargos estratégicos da empresa, isso pode ajudar na 

receptividade das mudanças pelos demais colaboradores. 

Ainda sobre a aceitação da equipe de inovação pelas demais áreas, destaca-

se que, inicialmente, ela estava sob a coordenação da Gerência de Tecnologia da 

Informação da empresa, posteriormente, foi transferida para Gerência de Recursos 

Humanos, e, com isso, estreitou-se a interface entre essas áreas. Desse modo, como 

citado pelo entrevistado E2, a interface da equipe é abrangente: “eu acho que a área 

de inovação não tem braço assim, tipo, é uma área muito multidisciplinar, então, não 

tem braço” (E2), e acrescenta que “nossa equipe interfaceia com, da última vez que a 

gente contou, 37 áreas da empresa” (E2). 

Além disso, o relacionamento da equipe com as áreas da empresa progride à 

medida que percebem que a equipe tem o propósito de ajudar na solução de 

problemas que os interessam, como ressaltado pela entrevistada E1 sobre a 



68 
 

 

concepção dos colaboradores: “aquele pessoal [equipe de inovação] ali faz algo que 

pode... pode me ajudar né” (E1). 

Ademais, a participação dos colaboradores nos projetos e nos eventos foi 

fundamental para equipe conquistar seu espaço para atuar e progredir com o trabalho 

ao longo do tempo, como alega a entrevistada E3: 

 

Eu acho que a participação do colaborador efetivamente nos nossos desafios, 
é, na cultura, é, em eventos que a gente faz, a gente faz muito workshop né. 
Eu acho que isso é fundamental para a gente ter uma abertura maior e uma 
aceitação também maior (E3). 

 

Neste sentido, ainda identifica-se que a credibilidade da equipe na empresa 

está diretamente ligada à comprovação de resultado do seu trabalho, ou seja, à 

medida que a equipe conclui projetos, aumenta-se a confiança. Esse aspecto é 

evidenciado pela entrevistada E1:  

 

A gente viu que esse trabalho tinha que passar muito fortemente por... por 
cultura de inovação enfim é... e... é... catequizando o pessoal, trazendo, 
mostrando com... com palestras, com workshops e... e também com 
resultados (E1).  

 

Portanto, apresentar resultados é capaz de gerar significativo impacto sobre a 

percepção do trabalho da equipe, como declara a entrevistada E1: “resolvemos um 

desafio de uma área, entregar uma solução e ver que os olhos brilharam quando 

receberam” (E1). Esse retorno ajuda a propagar por toda a empresa a cultura da 

inovação. Similarmente, Zarifian (2008) aponta que os objetivos da empresa devem 

ser entendidos por todos, para que exista amplo empenho em alcançá-los.  

Por fim, foi possível perceber que a extensiva interação da equipe com demais 

áreas da siderúrgica permite que eles compreendam a cultura da organização, e isso 

é fundamental para elaborar as medidas para impulsionar mudanças culturais.  

Com base nas descobertas, verifica-se que a cultura exerce grande influência 

na empresa. Tendo compreendido isto, a empresa vem trabalhando sua cultura para 

alcançar seus objetivos voltados à inovação, bem como romper com antigos 

paradigmas, como o comportamento conservador, que inibe o desenvolvimento de 

uma cultura de inovação. 

Assim, as medidas concentram-se em proporcionar maior participação dos 

colaboradores nas ações de inovação e fornecer conhecimentos e habilidades por 
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meio de capacitação sobre os temas de interesse. Tais medidas são fundamentais 

para expandir a nova cultura e, também, desenvolver competências nos profissionais. 

 

 

4.4. Indicativos das competências inseridas na I4.0 

 

 

O trabalho da equipe de inovação é marcado pela ausência de rotina, como 

confirma a fala da entrevistada E1: “não existe é... monotonia, nenhum dia é igual ao 

outro né, assim, todos os dias são diferentes” (E1). Esta dinâmica de trabalho de alta 

variabilidade permite, segundo visão dos autores Pastré e Weill-Fassina (2001), que 

as competências se desenvolvam, pois são desafiados a lidar com novas situações 

frequentemente. Ainda, nas respostas ao questionário, os respondentes EQ1, EQ3 e 

EQ4 destacaram que essa característica favorece criatividade, autonomia, 

comprometimento, aprendizado e permite alcançar a melhor produtividade de cada 

membro da equipe.  

Ainda, nas entrevistas ficou evidente que não há uma divisão de atividades na 

equipe, todos desenvolvem as demandas do setor, como mostram as falas da 

entrevistada E4: “porque aqui, todo mundo faz tudo igual [...] não tem uma coisa que 

eu faço, que o pessoal não faça” (E4). Neste sentido, complementando essa 

informação, a entrevistada E3 destaca que na equipe há uma tendência pela estrutura 

hierárquica horizontal, como afirma: “tem a [E1] que nossa gestora aqui, que é o nosso 

ponto focal, mas nós quatro, nós conseguimos administrar as coisas ali de maneira, 

de forma horizontal, igual, independente se o cargo é mais alto, se o cargo é mais 

baixo, a gente consegue tratar isso de forma igual” (E3). Estas afirmativas destacam 

uma competência marcante dos profissionais da equipe de inovação que é ser 

multitarefa, como a entrevistada E1 reforçou em sua fala: “A equipe toda tem que ter 

esse perfil né, são pessoas multitarefas mesmo né. Na equipe não cabe assim… não 

é que não cabe, mas assim, uma pessoa que gosta de fazer só uma coisa” (E1). A 

entrevistada E2 ainda acrescenta: “Quando a gente vê uma pessoa muito 

procedimental, muito organizada, que não se sente confortável com mudanças, não 

tem jeito, impossível, né” (E2). Este achado corrobora com os autores Gorecky et al. 

(2014), que mencionaram que uma das competências do profissional da I4.0 é que 

ele assumirá mais responsabilidades no trabalho.  
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Adiante, as transformações do cenário industrial tornam-se cada vez mais 

rápidas e exigem constante atualização dos profissionais, como destacou a 

entrevistada E1: “um conhecimento hoje ele dura muito pouco [...] mesmo eu sendo 

né, uma profissional mais sênior, assim, eu sinto que eu preciso continuar estudando” 

(E1). Essa fala vai de encontro com a descoberta de que três dos entrevistados já 

cursaram ou cursam atualmente pós-graduação, nas áreas de manufatura avançada, 

inovação, gestão empresarial e negócios. A entrevistada E1 cursa pós-graduação, 

MBA (Master of Business Administration) em Manufatura Avançada, cujo tema traz 

referências à I4.0. Esta especialização destaca-se por seu conteúdo, que perpassa 

por diferentes tecnologias encontradas na I4.0, com o objetivo de apresentá-las ao 

aluno, e não capacitar tecnicamente sobre cada uma delas, como destacado pela 

entrevistada E1: “um curso que... que me dá assim uma... uma noção mínima de 

gestão é... para tomar decisão” (E1). Além disso, nas falas desta mesma entrevistada, 

E1, foi ressaltado que o curso tem correlação com sua atuação dentro da siderúrgica 

e contribuiu para atualizá-la quanto às inovações em tecnologias. Com o relato desta 

entrevistada, notou-se convergência com os achados da literatura de Gorecky, 

Khamis e Mura (2017) e Karre et al. (2017), que mostram a necessidade de treinar 

continuamente sobre novas tecnologias no contexto da I4.0. Portanto, ressalta-se a 

importância da qualificação contínua do profissional inserido na I4.0 para aprimorar 

suas competências. 

Nesta abordagem, como já mencionado neste trabalho, a siderúrgica realiza 

palestras, workshops, lives e treinamentos, que proporcionam oportunidade de 

capacitação profissional. Além disso, o setor corporativo de Recursos Humanos da 

siderúrgica encarrega-se de questões sobre o desenvolvimento dos colaboradores. 

Desse modo, conforme citado pela entrevistada E3, existe uma área dedicada aos 

treinamentos, que preocupa-se com treinamentos obrigatórios para os colaboradores 

da empresa, treinamentos para traineers ingressos, iniciativas das gerências para 

capacitar suas equipes, capacitação para uso de novas ferramentas de trabalho, 

programas de pós-graduação e participação dos colaboradores em eventos 

pertinentes às suas áreas. Ainda, o colaborador pode solicitar uma capacitação 

diretamente para seu gestor, que irá avaliar a viabilidade. Observa-se que o apoio de 

superiores hierárquicos é destacado como importante para o desenvolvimento dos 

profissionais, assim como para impulsionar a cultura da organização.  
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Não obstante, na empresa existe uma diferença quanto às oportunidades de 

capacitação, como ressaltado pela entrevistada E3: 

  

Quando é área administrativa é mais fácil, mas como é uma área operacional 
que tem muita gente embaixo de um só gerente, aí eu acredito que tem uma 
restrição, uma limitação de quantidade de coisas que consegue fazer, ou isso 
tá no orçamento (E3).  

 

Este fato destaca a restrição imposta pelo orçamento disponibilizado 

anualmente para os gestores das áreas atuarem em capacitação dos colaboradores.  

Ainda, alguns aspectos foram destacados nas entrevistas como relevantes para 

atuação da equipe de inovação e que podem ser desenvolvidos por meio de 

capacitação, como domínio da língua inglesa, oratória, gestão, negociação, 

ferramentas de gestão da inovação e projetos de inovação.     

Ademais, cabe destacar que participar de capacitações externas pode 

acompanhar a responsabilidade de replicar o conhecimento adquirido. A entrevistada 

E3 resumiu: “às vezes, uma pessoa vai lá fora, faz um curso, ele vem replica para 

mais colaboradores aqui dentro” (E3). Essa transferência de conhecimento entre os 

colaboradores pode contribuir para a construção de competências, visto que adquirir 

conhecimento, e colocá-lo em prática, faz parte do processo de desenvolvimento de 

competências. Além disso, essa prática pode ajudar na disseminação de uma nova 

cultura.  

Todavia, por mais que existam iniciativas por parte da empresa que possam 

aprimorar as competências, foi defendido pelos entrevistados que o colaborador deve                        

se responsabilizar por seu desenvolvimento profissional. Esta descoberta corrobora 

com os autores Kymäläinen et al. (2017), que presumem do profissional da I4.0 

autonomia e autodesenvolvimento. Isso ficou evidenciado nas entrevistas de E1 e E4, 

conforme destacado nas falas: 

 

Você não deve depender só daquilo que a empresa oferece, você tem que ir 
buscando coisas novas (E1). 
 
Eu acho que hoje o nosso desenvolvimento profissional tem que ser uma 
responsabilidade nossa (E1). 
 
A gente faz alguns eventos assim, para as pessoas começarem a abrir a 
mente delas para, para pensar, para aprender outras coisas, para elas 
buscarem por conta própria, sabe? (E4). 
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Você tem que ofertar o conhecimento, mas também engajar a pessoa a 
buscar por si própria, e oferecer oportunidade para ela (E4). 

 

Diante dos indicativos sobre autodesenvolvimento profissional, destaca-se, 

novamente, a importância do apoio da empresa àqueles profissionais que buscam 

desenvolvimento por iniciativa própria, como, por exemplo, avaliando a viabilidade de 

ajuda financeira em capacitações.  

Adiante, em função da celeridade das inovações, notou-se que a busca de 

conhecimento faz parte do cotidiano da equipe de inovação e ocorre de maneira 

independente, ou seja, o profissional identifica a necessidade de um aprendizado novo 

e busca recursos para adquiri-lo rapidamente. A busca por conhecimento é feita por 

meio de pesquisas por materiais de estudo na internet ou perguntando a um 

profissional experiente. Trata-se de um processo muito dinâmico na equipe de 

inovação. Esse dinamismo é favorecido pela ausência de uma rotina rígida na equipe, 

o que permite autonomia para os membros gerenciarem suas demandas. A 

entrevistada E3 explicou em sua fala: “se a gente não sabe, a gente aprende de um 

dia para o outro” (E3), e acrescentou: 

 

Porque chega um desafio para a gente de uma área de produção onde a 
gente não conhece, então, a gente tem que pesquisar, a gente tem que 
estudar, a gente tem que ir na área perguntar, questionar né, para conseguir 
entender qual que é aquele cenário, para gente conseguir atuar (E3). 

 

Portanto, o processo de aprendizado dos profissionais da equipe inicia com 

uma situação nova no trabalho, provocando uma necessidade de conhecimento, 

gerando aprendizado e aprimorando as competências. Este achado está em 

consonância com o estudo de Pastré et al. (2009) sobre a relação da aprendizagem e 

a construção das competências. 

Adiante, a maioria dos projetos-piloto em desenvolvimento não tem o propósito 

de substituir postos de trabalho existentes, como afirmado pela entrevistada E1. 

Contudo, a realocação para outras atividades é uma realidade, e, com isso, novas 

competências são requeridas, como fica evidenciado nas falas das entrevistadas E1 

e E3:  

  

Mas a gente tenta explicar que ele [operador] não vai mais medir a 
temperatura, mas ele vai estar em um lugar que vai ser necessário a expertise 
dele para ver se aquela temperatura está acima, tá baixo, que tem que ser 
feito, então, ele vai trabalhar com outro ponto de vista, a gente tenta mostrar 
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isso para eles, que a tecnologia não veio para substituir, mas sim para 
agregar valor né (E3).  
 
A tomada de decisão ela pode ser nossa e a máquina veio para... para captar 
os dados de forma mais otimizada, menos esforços, e a gente pode trabalhar 
mais estrategicamente (E3).  
 
Pode ser que haja troca de perfis, de pessoas, até redução, mas o nosso foco 
aqui realmente é ganho de qualidade nas tomadas de decisão e na qualidade 
do produto né, produtividade dos insumos e automatização dessas atividades 
com uso de tecnologia e redução de custo, redução de custo baseada em 
insumos, né (E1). 

 

Tais achados vão de encontro à literatura de Nosulenko et al. (2005), Terziyan, 

Gryshko e Golovianko (2018) e Belkadia et al. (2020) sobre tomadas de decisão 

apoiadas por tecnologias. 

Nesta abordagem, há uma discussão quanto ao progresso tecnológico nas 

empresas e as mudanças no trabalho. Na empresa estudada, a entrevistada E1 

apresenta a seguinte reflexão em relação a este cenário: “para esse novo mundo 

conectado de tecnologia faltam pessoas capacitadas para, para as novas profissões, 

então, por que não capacitar né?” (E1). Essa afirmativa corrobora com os achados de 

Merkel et al. (2017) e o estudo da CNI (2016) que destacam a escassez de 

profissionais qualificados para atuar na I4.0, reforçando a necessidade de capacitação 

contínua dos profissionais e o desenvolvimento de competências.  

Assim, apesar das tecnologias terem possibilidade de substituir postos de 

trabalho, não afasta a atuação humana por completo. Na fala da entrevistada E1, isso 

fica explícito quando ela menciona que é necessária uma “gestão de funcionamento”, 

executada por um operador. Por exemplo, no caso do robô colaborativo citado pela 

entrevistada E1, esta gestão de funcionamento consiste em garantir que o robô 

mantenha-se abastecido de insumos para funcionar, neste exemplo, trata-se do 

insumo tinta para o robô realizar a marcação de boninas. 

Outra perspectiva, expressada pela entrevistada E1, indica que o quadro de 

colaboradores da empresa é enxuto e, por esse motivo, diante da inserção 

tecnológica, é maior a probabilidade de adaptações e realocações. No entanto, se 

houver a necessidade de dispensar colaboradores, será uma consequência do 

processo de inovação.  

Nota-se o significativo empenho da empresa em busca de melhores resultados 

na produtividade, em contrapartida, menor atenção aos fatores humanos presentes 

neste contexto. Sobretudo, cabe destacar que a produtividade tem relação direta com 
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o desempenho dos colaboradores em suas atividades, como apresenta a literatura de 

Longo, Nicoletti e Padovano (2017), Gregori et al. (2017), Mazali (2018) e Peruzzini, 

Grandi e Pellicciari (2020), fortalecendo a relevância de tratar fatores humanos no 

contexto da I4.0. Nas falas dos entrevistados E2 e E3, isso é demonstrado: 

 

Trazendo para a realidade da empresa de redução de custo, vai chegar uma 
hora que, infelizmente, é redução de custo... a tecnologia está sendo 
implementada, um dos pontos de viabilidade da tecnologia vai ser se reduzir, 
entendeu, então, faz parte (E2). 
 
Dado que a gente está em um ambiente industrial vai acontecer que, às 
vezes, é redução mesmo (E2). 
 
As pessoas têm muito medo de falar que esse resultado vai ser, por exemplo, 
a não necessidade (E3).  

 

Ainda, como relatado pelo entrevistado E2, o questionamento de um gerente 

de área: “o gerente falou: quantos postos de trabalho que vai reduzir?” (E2), o mesmo 

entrevistado ainda acrescenta: “hoje a gente não tem essa preocupação, acho que a 

gente deva ter, acredito que a gente deva ter” (E2).  

Neste sentido, a entrevistada E1 acrescenta que é necessária uma consciência 

social quando se pensa em implantação de tecnologias, visto que podem ocupar 

postos de trabalho. Uma consciência que irá considerar os impactos envolvidos, como 

desemprego gerado. Isso fica claro na entrevista de E1, em que se afirma: “porque é 

muito confortável eu encher isso aqui de robô, vou mandar todo mundo embora, mas 

essa consciência social de: Nossa! É…Eu não posso” (E1). Segundo Hirsch-Kreinsen 

(2016), esta argumentação está emergindo na transição para I4.0. 

Ainda, nesta abordagem, a entrevistada E3 apresenta uma reflexão: “a gente 

forma em TI [tecnologia da informação], geralmente, a gente fica mais pelas máquinas 

né, não pelo que a gente chama de usuários, são os clientes, são as pessoas que 

trabalham com sistema”. Este fato corrobora com achados na literatura de Corbett 

(1988), que destaca a existência de uma dedicação eminente nas fases de 

desenvolvimento das tecnologias se comparada às considerações sobre a interação 

humana e organizacional relacionada a elas. Portanto, reforça a relevância de tratar 

fatores humanos no contexto da I4.0. 

Os projetos-piloto conduzidos pela equipe entrevistada têm as seguintes 

etapas: inicialmente eles realizam o projeto-piloto, fazem os testes e, posteriormente, 

se comprovados os ganhos em termos de produtividade, qualidade e segurança, 
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solicitam-se investimentos para escalar o projeto-piloto para o projeto 

completo. Assim, é no projeto completo que são considerados treinamentos de 

equipes e possíveis realocações de colaboradores. Entretanto, segundo entrevistada 

E1, esperam-se poucas medidas quanto à capacitação dos colaboradores, visto que 

a maioria das soluções desenvolvidas são compradas e mantidas por parceiros, 

dispensando a necessidade de qualificar uma equipe especificamente para manter a 

tecnologia operando, como explicado pela entrevistada E1: “a gente não precisa 

manter uma equipe interna para, por exemplo, manter aquela solução que quase 

que... que o desenvolvimento é feito por um parceiro e você fica comprando aquele 

serviço do parceiro” (E1).  

Apesar disso, há necessidade de capacitação quando a tecnologia é 

desenvolvida especificamente dentro da empresa e permanecerá com uso restrito à 

siderúrgica, conforme destacou a entrevistada E1. O entrevistado E2 explica que, 

durante o processo de desenvolvimento e testes das soluções do projeto-piloto, os 

colaboradores têm a oportunidade de aprender neste percurso, o que define como 

capacitação indireta, e complementa: “talvez não estou te ensinando, mas dentro das 

dinâmicas, dentro de tudo, ele tem a oportunidade de se desenvolver” (E2). Por outro 

lado, na fala da entrevistada E4 é destacada a importância da capacitação: “a gente 

joga lá um robô e ninguém ensina como que mexe, né? Então, faz parte sim, à gestão 

do conhecimento ali, de como utilizar a tecnologia está sendo colocada” (E4).  

A participação dos colaboradores das áreas nos projetos-piloto é 

reconhecidamente importante devido às competências adquiridas ao longo de anos 

de experiência desses profissionais. De tal maneira que um requisito obrigatório para 

classificar uma ideia submetida na plataforma é a participação, no grupo proponente, 

de pelo menos um integrante que atua na área na qual a solução será implantada. 

Essa medida garante que colaboradores que de fato entendem do processo possam 

contribuir com sua experiência e competências para o desenvolvimento de uma 

inovação em sua área. Conforme apresentam as falas das entrevistas de E1, E2 e E3, 

em que se afirma: 

  

A gente não toca nenhum desafio se a área não colocar uma pessoa 
[profissional experiente], porque assim, tem uma parte de conhecimento 
técnico ali, do processo, que nós não temos (E1). 
 
No tempo de concepção do desafio você precisa do conhecimento daquele 
cara [profissional experiente] lá, para digitalizar esse conhecimento (E2). 
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Ele [profissional experiente] tá vivenciando aquele problema, então, ele 
consegue trazer a solução de uma melhor forma do que qualquer pessoa 
(E3). 
 
Os operadores, geralmente o pessoal de área que mais conhece. Quando a 
gente vai conversar com o gerente, e depois vai conversar com operador, é 
completamente diferente a visão, isso é real (E2). 

 

O fato de adquirir competências ao longo de anos de experiência profissional 

vai de encontro com achados similares na literatura sobre o desenvolvimento de 

competências por meio de experiências de trabalho, como Schwartz (1998) e Zarifian 

(2008). Achados nos estudos de Corbett (1988) e Salento (2018) também apontam, 

respectivamente, para essa discussão sobre considerar aspectos humanos desde o 

início do projeto e incluir a participação daqueles que lidam diretamente com o 

problema a ser solucionado.  

A equipe de inovação foi formada há aproximadamente um ano, apesar disso, 

alguns dos integrantes já possuem um grau de experiência proporcionado por 

vivências profissionais em outras empresas ou mesmo na empresa em que estão. 

Neste sentido, a entrevistada E1 ressalta que toda sua experiência de anos de 

trabalho tem ajudado a desenvolver seu trabalho atual, principalmente, suas 

experiências com projetos, que a fizeram compreender: “a importância de cumprir 

prazos, ou seja, esse senso de urgência, é… essa abertura e a flexibilidade, de fazer 

acontecer independente das dificuldades” (E1). O entrevistado E2 acrescenta que sua 

experiência inclui o relacionamento com startups, ministrar palestras e treinamentos, 

trabalhar com métodos de inovação, métodos de criação, frameworks de inovação e 

as bases de startups.  

Segundo a entrevistada E1, a própria contratação dos integrantes da equipe de 

inovação foi motivada pelas competências que eles adquiriram em experiências de 

trabalhos anteriores. Além disso, unanimemente, os respondentes do questionário 

(EQ1, EQ2, EQ3 e EQ4) informaram que o aprendizado de novos conhecimentos e 

habilidades é mais significativo quando adquirido na experiência diária de trabalho, 

portanto, concorda com a teoria. 

Segundo a entrevistada E1, as competências relevantes para a admissão dos 

integrantes da equipe são:  relacionamento com parceiros; conhecimento em 

prospecção de parceiros; habilidade para conduzir eventos; experiência com gestão 

de inovação; conhecimento técnico em TI (Tecnologia da Informação); e habilidades 

para produzir conteúdos de comunicação. Este achado possui similaridade com 
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achados do estudo de Vladova, Ullrich e Sultanow (2017), que apresenta a 

importância de gerir as competências necessárias para organização. 

Assim, essa descoberta reafirma a relevância das competências adquiridas 

pela experiência para I4.0, além de fortalecer o pressuposto da importância da 

permanência do ser humano nos sistemas produtivos.   

O entrevistado E2 relatou que não era algo habitual trabalhos em equipes 

formadas por colaboradores de áreas distintas, no entanto, com a iniciativa da 

plataforma para propor ideias essa prática foi motivada e desenvolvida. Neste sentido, 

o entrevistado E2 afirmou: “eu acho que a gente proporciona oportunidades de 

desenvolvimento em habilidades interpessoais e técnica” (E2). Portanto, neste caso, 

o trabalho em equipe indica o desenvolvimento de uma habilidade interpessoal, e, 

consequentemente, agrega às competências. Além disso, a inclusão do trabalho em 

equipe aponta uma mudança cultural, visto que não era uma prática comum na 

empresa. Tais achados vão de encontro com achados similares na literatura, como 

Okatan e Alankuş (2017), que destacam que o trabalho em equipe é desejável na 

cultura de inovação da I4.0. Ademais, é possível notar nessa descoberta a 

indissociabilidade entre cultura e competências relacionadas ao trabalho em equipe 

na siderúrgica, na qual, como já foi dito, as competências mobilizam a cultura e a 

cultura promove as competências. 

Ainda sobre habilidades interpessoais, a gerente da equipe, entrevistada E1, 

evidenciou a importância das habilidades intrapessoais para a equipe de inovação, 

como destacado em sua fala: “às vezes, ela [habilidade interpessoal] se sobrepõe a 

uma habilidade puramente técnica” (E1), e acrescenta: “eu não fico pedindo uma 

pessoa que conhece de IoT, de sensor, de inteligência artificial, não!” (E1). O 

entrevistado E2 também enfatizou que as habilidades interpessoais tendem a ganhar 

notoriedade e serem requeridas nas empresas em transição para I4.0. Considera-se 

habilidades interpessoais a maneira como as pessoas se relacionam umas com as 

outras, ou seja, o comportamento nas interações sociais. Um exemplo de habilidade 

interpessoal é a capacidade de se comunicar. 

A importância do conhecimento técnico, no contexto da equipe de inovação, 

relaciona-se ao conhecimento suficiente para proporcionar melhores tomadas de 

decisões, e não simplesmente conhecer com profundidade a técnica. Neste sentido, 

o entrevistado E2 destacou: 
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O profissional do futuro vai ser uma pessoa que depende muito mais de 
características pessoais do que técnicas, porque a informação está em todo 
lugar (E2).  

 

Tais achados estão em consonância com estudos apresentados por Terziyan, 

Gryshko e Golovianko (2018), Romero et al. (2016), Eimontaite et al. (2019), Fantini, 

Pinzone e Taisch (2020), Nonaka e Takeuchi (1997), Nosulenko et al. (2005), Chan e 

Coleman (2004) e Dutra (2017). 

De acordo com as falas da entrevistada E3, nas próximas décadas os 

profissionais estarão presentes nas atividades de administração das tecnologias, no 

desenvolvimento, monitoramento e nas tomadas de decisões estratégicas. Esses 

achados apontam competências dos profissionais inseridos no contexto da I4.0 e vão 

de encontro com achados similares na literatura, como Peruzzini, Grandi e Pellicciari 

(2020). 

Conforme destacado pela gerente da equipe de inovação, entrevistada E1, 

grande parte de suas atividades é gerir, simultaneamente, projetos, pessoas e 

eventos. Neste sentido, a entrevistada E4 sintetizou o trabalho da equipe como: “o 

nosso trabalho aqui, ele é muito mais de gestão do que de desenvolvimento” (E4). 

Ressalta-se que a palavra “desenvolvimento”, na fala da entrevistada E4, se refere à 

criação da tecnologia propriamente dita. Esta descoberta está em consonância com 

os autores Liboni et al. (2019) e Quint, Sebastian e Gorecky (2015), que mencionam 

que a capacidade de liderança e gerenciamento está presente no profissional da I4.0.  

Uma característica dos profissionais da I4.0 é a capacidade de se adaptar e ser 

flexível no sistema técnico (QUINT; SEBASTIAN; GORECKY, 2015). Essa 

característica foi encontrada em um relato da entrevista de E1, no qual menciona que 

a parada de uma máquina da empresa fez com que operadores realizassem uma 

atividade que originalmente já era feita por um robô. Isto demonstra que os 

profissionais inseridos na I4.0 possuem competências para agir no sistema técnico 

diante de situações inesperadas e inconformes, ou seja, os profissionais mobilizam 

competências que vão além das competências utilizadas habitualmente para 

solucionar problemas (FANTINI; PINZONE; TAISCH, 2020; PASTRÉ et al., 2009), 

portanto, são resilientes (HOLLNAGEL; WOODS; LEVESON, 2006). Neste sentido, 

foi mencionado pela entrevistada E1 que o profissional do futuro deverá ter: 

“capacidade de rapidamente aprender coisas novas, isso vai ter muito valor, porque o 
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tempo todo as coisas mudam muito rapidamente” (E1), e acrescenta: “profissional que 

não se adaptar ele não vai ficar no mercado de trabalho” (E1). 

Ademais, conforme relacionado no Quadro 8, os informantes-chave (E1, E2, 

E3 e E4) levantaram tópicos sobre as competências que consideram importantes para 

atuação na equipe de inovação e que refletem sobre o desempenho e resultado do 

trabalho da equipe.  

 

Quadro 8 - Competências fundamentais para equipe de inovação 

E1 E2 E3 E4 

 Apoiar 
mudanças e 
inovações; 

 Ter boa 
comunicação; 

 Habilidade 
interpessoal; 

 Ser persistente; 

 Capacidade de 
trabalhar em 
equipe; 

 Colaborar; 

 Pensar 
coletivamente; 

 Ter experiência 
com startups; 

 Ter entusiasmo 
para aprender; 

 Assentir arriscar 
e falhar; 

 Ser curioso; 

 Ter capacidade 
de resolver 
situações difíceis 
(solucionar 
problemas); 

 Habilidades de 
negociação; 

 Capacidade de 
influenciar 
pessoas; 

 Ter empatia; 

 Gostar de 
desafios; 

 Ser multitarefas; 

 Gerenciar 
pessoas; 

 Gerenciar a 
equipe; 

 Cooperar na 
equipe; 

 Ser resiliente; 

 Ser proativo; 

 Ter boa 
comunicação; 

 Habilidade 
interpessoal; 

 Habilidades de 
negociação; 

 Ser inovador; 

 Ter pensamento 
crítico; 

 Trabalhar com 
equipes 
multidisciplinares. 

 Ser dinâmico; 

 Ter empatia; 

 Gostar de 
desafios; 

 Ter boa 
comunicação; 

 Ser corajoso; 

 Ser proativo; 

 Manter-se 
atualizado; 

 Se 
autoadministrar; 

 Ser autodidata; 

 Colaborar. 

 Habilidade 
interpessoal; 

 Ser bom ouvinte; 

 Ter entusiasmo 
para aprender; 

 Ser resiliente; 

 Ser confiante; 

 Ser persistente; 

 Ser 
multidisciplinar; 

 Tomar decisões 
baseadas em 
dados; 

 Ser dinâmico; 

 Ser adaptável; 

 Habilidades em 
tecnologias da 
informação; 

 Gerenciar. 



80 
 

 

E1 E2 E3 E4 

 Ser bom ouvinte; 

 Capacidade de 
persuadir; 

 Ser criativo; 

 Ser inovador; 

 Ter habilidades 
sociais; 

 Ser prestativo; 

 Aprender 
continuamente. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Destaca-se que três dos quatro entrevistados citaram os tópicos: ter boa 

comunicação e habilidade interpessoal. A recorrência desses tópicos releva a 

importância das competências intrínsecas a cada indivíduo para a I4.0. Estas 

competências são diferentes de outras como: ter experiência com startup, gerenciar 

pessoas, gerenciar a equipe, habilidades com tecnologias da informação, que não são 

intrínsecas, mas podem ser aprendidas. Outras competências se destacaram, embora 

com recorrência menor nas entrevistas, sendo citadas por pelo menos dois dos quatro 

entrevistados. Essas competências são: capacidade de trabalhar em equipe, 

colaborar, entusiasmo para aprender, habilidades de negociação, ter empatia, gostar 

de desafios, ser multitarefa/multidisciplinar, capacidade de gerenciar, ser bom ouvinte, 

ser proativo, ser resiliente, ser dinâmico e ser inovador. Ainda, na perspectiva da 

equipe participante, foi possível perceber que as competências transcendem o saber 

técnico. 

Ao correlacionar as competências descobertas na análise dos dados empíricos 

com as competências identificadas na literatura verifica-se que há uma coerência, 

conforme demonstra o Quadro 9.  

 

Quadro 9 - Correlação das competências da literatura e dos dados empíricos 

Competências na Literatura 
Competências citadas nas 

entrevistas 
Competências Autores 

Habilidades 
interpessoais 

Caruso, 2018;  
Kymäläinen et al., 2017 

Habilidade interpessoal (E1, E2 e 
E4) 

Proatividade Kymäläinen et al., 2017 Ser proativo (E2 e E3); 
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Competências na Literatura Competências citadas nas 
entrevistas 

Competências Autores 

Boa comunicação 
Kymäläinen et al., 2017; 
Waschull et al., 2020 

Ter boa comunicação (E1, E2 e E3) 

Importância da 
subjetividade dos 
indivíduos 

Mazali, 2018 

Ser curioso (E1);  
Ter empatia (E3);  
Ser bom ouvinte (E1 e E4);  
Ser corajoso (E3);  
Ser resiliente (E2 e E4) 

Capacidade de 
gerenciar 

Quint, Sebastian e Gorecky 
(2015) 

Gerenciar pessoas (E1);  
Gerenciar a equipe (E1) 

Capacidade de inovar 
Romero et al., 2016;  
Taylor et al., 2020;  
Waschull et al., 2020 

Ser inovador (E1 e E2) 

Cooperação Waschull et al., 2020 Cooperar na equipe (E2) 

Habilidades sociais 
Caruso, 2018;  
Liboni et al., 2019 

Ter habilidades sociais (E1) 

Ser criativo 
Caruso, 2018;  
Romero et al., 2016;  
Taylor et al., 2020 

Ser criativo (E1) 

Autodesenvolvimento Kymäläinen et al., 2017 
Se autoadministrar (E3);  
Ser autodidata (E3) 

Pensamento crítico Ras et al., 2017 Ter pensamento crítico (E2) 

Solucionar problemas 

Caruso, 2018;  
Gorecky et al., 2014; 
Quint, Sebastian e Gorecky 
(2015) 

Ter capacidade de resolver 
situações difíceis - solucionar 
problemas (E1) 

Multidisciplinar Salento, 2018 Ser multidisciplinar (E3) 

Pluralidade de 
habilidades 

Tortorella e Fettermann, 
2018;  
Waschull et al., 2020 

Ser multitarefas (E1)  

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Portanto, constata-se que as descobertas deste estudo verificam 

competências previstas para os profissionais da I4.0 segundo a literatura.  

Todavia, algumas competências encontradas na literatura não possuem 

correspondência com as identificadas nas entrevistas. A literatura antecipa que os 
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profissionais da I4.0 desenvolverão competências em áreas de conhecimento técnico, 

como ciências da computação, tecnologia da informação, matemática, arquitetura e 

engenharia. Entretanto, nas entrevistas ficou evidente que o conhecimento técnico 

utilizado pelos membros da equipe de inovação em suas atividades não é 

aprofundado, principalmente aquele voltado às tecnologias. Como exemplo, apenas 

um dos entrevistados mencionou a habilidade em tecnologias da informação como 

importante para a equipe de inovação. Cabe destacar que essas competências podem 

ser adquiridas por meio de incentivos a capacitação e qualificação dos profissionais. 

Ainda, nesta abordagem, a literatura ressalta a competência para operar e 

configurar altas tecnologias, para interagir na relação homem-máquina e intervir no 

sistema ciber-físico. Novamente, notam-se aspectos que destacam competências 

técnicas. Portanto, é válido refletir sobre a importância de desenvolvê-las na empresa. 

Outras competências também não foram identificadas nas entrevistas sob os 

mesmos termos encontrados na literatura, são elas: planejar; monitorar; supervisionar; 

interpretar; controlar; propor estratégias; ser ágil e flexível. No entanto, tendo em vista 

o trabalho da equipe de inovação na siderúrgica, é possível inferir que essas 

competências fazem parte do seu trabalho, como, por exemplo, no próprio 

desenvolvimento dos projetos-piloto da empresa. Ainda, ressalta-se que a agilidade e 

flexibilidade são competências que encontram-se em desenvolvimento na siderúrgica, 

incitadas pela mudança cultural. Deste modo, constata-se que, apesar das 

competências não terem sido citadas pelos entrevistados, tal como apresentadas na 

literatura, o aprimoramento delas é importante na I4.0. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

Este estudo destacou a relação da cultura e das competências no contexto de 

uma empresa siderúrgica no Brasil em transição para I4.0.  

A coleta de dados apoiou-se em entrevistas semiestruturadas com integrantes 

de uma equipe de inovação, reunindo um material de aproximadamente 109 páginas 

de transcrição de entrevistas. Além disso, completou-se a coleta de dados com outras 

duas técnicas, o questionário e a observação direta. Os dados foram analisados de 

forma categorial observando-se os temas: competências e cultura. 

Este trabalho se difere dos demais por abordar a relação de competências e 

cultura na I4.0 por meio das descobertas de análises dos dados empíricos e 

correlacioná-las com os achados da literatura existente. Além disso, registra o 

contexto de uma empresa brasileira. 

O primeiro objetivo específico deste estudo, que é identificar as competências 

dos profissionais da equipe de inovação, foi respondido descobrindo-se as 

competências fundamentais desta equipe. São elas: ter boa comunicação; habilidade 

interpessoal; capacidade de trabalhar em equipe; colaborar; entusiasmo para 

aprender; habilidades de negociação; ter empatia; gostar de desafios; ser 

multitarefa/multidisciplinar; capacidade de gerenciar; ser bom ouvinte; ser proativo; 

ser resiliente; ser dinâmico; e ser inovador. Ainda, observa-se que as competências 

que se destacam na equipe de inovação sobressaem às questões exclusivamente 

técnicas. 

O segundo objetivo específico, que procurou identificar as mudanças culturais 

decorrentes da estruturação para I4.0 na siderúrgica, foi atendido ao se verificar ações 

da empresa para incentivar uma nova cultura, tendo esta seu foco em promover uma 

cultura voltada à inovação e transpor as barreiras conservadoras da atual cultura, tais 

como resistência à mudança e burocracia. As evidências descobertas envolvem o 

aumento da participação direta dos colaboradores no desenvolvimento de inovações, 

capacitações fornecidas aos colaboradores e a própria formação da equipe de 

inovação na empresa. 

Quanto ao terceiro objetivo específico, comparar as competências encontradas 

na literatura com as competências descobertas nos dados empíricos da equipe, 

constatou-se que parte das competências encontradas na pesquisa de campo 
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possuem correspondência com a literatura. Tal achado mostrou que as competências 

intrínsecas a cada indivíduo, tais como ter boa comunicação e habilidade interpessoal, 

foram as mais citadas nos dados coletados e também se apresentam na literatura. 

Entretanto, as competências voltadas às áreas de conhecimento técnico, também 

mencionadas na literatura, não foram destaque nos dados. 

O quarto e último objetivo específico, que procurou identificar evidências de 

que a siderúrgica pesquisada encontra-se em transição para I4.0, foi respondido ao 

se verificar as tecnologias encontradas nos projetos-pilotos com transformação em 

vários pontos da produção e as iniciativas para incitar uma cultura de inovação, que é 

desejável à I4.0. Portanto, a empresa deste estudo de caso é relevante para elucidar 

premissas sobre a transição para I4.0. 

A conclusão a que se chega é que as mudanças na cultura são o ponto de 

partida para transcorrer da transformação digital da indústria, tendo ela a capacidade 

de moldar comportamentos favoráveis a este processo, como estabelecer uma cultura 

de incentivo à inovação. Combinadas à cultura, as descobertas deste estudo 

mostraram que as competências presentes no contexto da I4.0 se sobressaem às 

questões exclusivamente técnicas deste mesmo ambiente. Neste sentido, as 

competências dos profissionais, como comunicação, criatividade, proatividade, 

resiliência, persistência, habilidades interpessoais, colaboração, empatia, motivação 

por desafios, solução de problemas e aprendizado, são fundamentais para o 

desenvolvimento da I4.0. Salienta-se que as descobertas deste estudo verificam 

competências previstas para os profissionais da I4.0, segundo a literatura referência 

deste estudo, portanto, tanto dados empíricos quanto a literatura corroboram. 

Como resultado, notou-se que a participação humana se mantém 

imprescindível na I4.0, apesar dos avanços do seu sistema técnico. Nesse sentido, 

destaca-se a necessidade de se considerar abordagens culturais e de competências 

nos planos de estruturação de uma I4.0.  

Assim, os resultados das entrevistas com informantes-chave, questionário e 

observação direta, combinados com uma revisão da literatura, demonstraram que a 

cultura e as competências têm relação com a transição para I4.0 na siderúrgica deste 

estudo de caso.  

O presente estudo contempla contribuições no âmbito teórico, acrescentando 

à teoria, por meio da verificação dos dados empíricos, a relevância do ser humano 
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como parte integrante da I4.0, e agrega reflexões sobre os impactos às competências 

dos profissionais e à cultura de um ambiente em transição para I4.0.  

Como implicações práticas, o estudo evidencia a importância das organizações 

incluírem a interação humana nos planos de estruturação dos sistemas técnicos de 

produção, atentando-se para as novas competências requeridas aos profissionais e 

as mudanças fundamentais na cultura das organizações para favorecer um ambiente 

4.0. 

As limitações do estudo refletem questões de abrangência e generalização. Em 

termos de abrangência, o estudo é limitado à análise aprofundada dos dados de uma 

organização. Portanto, houve implicações em relação à generalização, ou seja, não é 

possível generalizar as conclusões deste estudo para cenários de outras 

organizações, pois elas podem apresentar resultados complementares aos obtidos 

neste estudo.  

Dadas essas limitações, encoraja-se que sejam realizadas pesquisas futuras 

envolvendo uma amostra com a participação de mais siderúrgicas. Além disso, 

trabalhos posteriores poderiam analisar os mesmos aspectos, cultura e competências, 

em outra atividade econômica. E, ainda, abre caminhos para pesquisas sobre 

mapeamento de competências na I4.0. 
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APÊNDICE I - Roteiro de Entrevista Semiestruturada 

 

 

I – Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias / Inovação 

 

1. Atualmente, na organização há projetos voltados ao desenvolvimento de 

tecnologias? Se sim, quais são esses projetos. 

2. Qual o objetivo e os resultados esperados com essas tecnologias? 

3. Qual a fase de desenvolvimento dos projetos? 

4. Qual ou quais as tecnologias estão envolvidas em cada projeto? 

5. Como foi o processo para selecionar os projetos de tecnologia com potencial para 

incorporação na organização? 

6. Foi realizada alguma análise sobre as competências e habilidades necessárias para 

operar as tecnologias de cada um dos projetos? 

7. Há envolvimento de startups nos projetos? Se sim, como é o processo de escolha 

das mesmas? 

8. Quais foram ou são os maiores desafios desse processo de inovação? 

9. Qual projeto está mais próximo de finalização? 

 9.1. Em qual fase de desenvolvimento ele se encontra? 

 9.2. Qual a tecnologia presente neste projeto? 

9.3. Existe alguma análise para integrar os operadores envolvidos com a 

tecnologia desse projeto? 

 

II - Equipe  

 

1. Há alguma equipe de profissionais dedicada a esses projetos de desenvolvimento 

de tecnologias? 
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2. Qual foi a motivação para criar essa equipe?  

3. Quais profissionais fazem parte dessa equipe? Quais são suas especialidades? 

4. Quais competências e habilidades você considera fundamentais aos profissionais 

desta equipe?  

5. Como foi selecionado os profissionais para compor a equipe? 

5.1. Quais foram os critérios de seleção?  

5.2. O que foi levado em consideração para ocupar as vagas? 

6. A equipe será permanente na organização? 
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APÊNDICE II - Roteiro de Entrevista Semiestruturada 

 

 

I - Integrante da equipe 

 

Formação:  

Ano de formação:  

Cursos de pós graduação e o seu ano de conclusão (pós-graduação, MBA, mestrado, 

doutorado):  

Cargo: _________________________________________________________ 

1. Como você se tornou parte integrante da equipe? 

2. Como você descreve o seu trabalho na organização? 

3. Quais as funções do seu cargo? 

4. Qual o tempo de experiência nas funções que exerce atualmente? 

5. Quais competências e habilidades você considera fundamentais às funções que 

desempenha?  

6. Quais foram ou são seus maiores desafios no trabalho? 

7. Você percebeu nos últimos anos necessidade de atualização profissional? Em qual 

área de conhecimento? 

8. Em sua opinião, de que forma a empresa pode contribuir para o desenvolvimento 

do profissional? 

9. Você nota iniciativas da organização para formação, qualificação e capacitação dos 

profissionais? 

9.1. Qual o enfoque dessas iniciativas? 

10. Quais as mudanças você observou nos últimos anos, no âmbito empresarial, em 

relação ao uso de tecnologias avançadas? 

11. Você conhece o termo "I4.0"? Se sim, o que você entende sobre ele? 
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12. Como você imagina o profissional do futuro?  

13. Quais as principais competências e habilidades você acredita que o profissional 

do futuro terá? E como a organização poderá ajudar a desenvolvê-las? 
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APÊNDICE III - Questionário 
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