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APRESENTAÇÃO
Os Centros de Inovação Sesi (CIS) desenvolvem soluções em Saúde e Segurança
no Trabalho (SST) com alto valor agregado para atender às necessidades da
indústria brasileira. Seu objetivo principal é promover a saúde dos trabalhadores
e aumentar a eficácia das práticas nas empresas.
Os centros possuem importância estratégica para a indústria nacional por
trabalharem os seguintes objetivos:
y •

Redução do número de acidentes de trabalho.

y •

Diminuição dos custos por acidentes e doenças vinculadas ao trabalho.

y •

Aperfeiçoamento da performance do trabalhador da indústria.

y •

Melhoria da saúde e segurança dos funcionários.

y •

Expansão da cultura de prevenção e gestão de riscos.

y •

Contribuição no aumento da produtividade das empresas e do
trabalhador da indústria.

Distribuídos em nove estados, os Centros de Inovação Sesi trabalham, cada
um, em uma temática de interesse da indústria. Eles atuam em rede e podem
atender empresas de todo o país por meio das unidades do Sesi. A atuação pode
ser segmentada por porte da empresa ou por setor de atividade, sempre com
foco na segurança e saúde do trabalhador e no aumento da produtividade e
competitividade da indústria nacional. Atualmente, uma agenda endereçada a
todos os centros trata-se da temática indústria 4.0.
O Centro de Inovação Sesi (CIS) Longevidade e Produtividade, no Paraná,
desenvolve estudos, pesquisas e consultorias que têm como pilar principal
a segurança e saúde do trabalhador, levando em conta a diversidade e a
manutenção da capacidade para o trabalho, em toda a sua jornada dentro de
uma organização. Nessa publicação, tem como missão gerar e ofertar à sociedade
conhecimentos e soluções capazes de assegurar a longevidade ativa e saudável
dos trabalhadores, otimizando assim a competitividade da indústria nacional.
A chamada quarta revolução industrial trouxe aos cidadãos do século XXI um
conjunto de tecnologias de impactos sem precedentes históricos, materializadas
na ampla digitalização e convergência tecnológica dos mais diversificados
aspectos do cotidiano. Nas organizações, esse quadro desenha a indústria 4.0, na
qual o setor industrial cede cada vez mais espaços às ‘fábricas inteligentes’.

APRES EN TAÇÃO

Nesses novos ambientes, a interação entre profissionais e tecnologias inovadoras
é intensificada, ocorrendo transformações profundas nas relações sociais e de
produção. Por consequência, certos postos funcionais se tornam obsoletos, mas,
ao mesmo tempo, outras posições emergem, cercadas por novas necessidades.
Dado o impacto dessa transformação, o CIS Longevidade e Produtividade acredita
ser necessário agir no presente para garantir um futuro de empregabilidade às
pessoas e de produtividade às empresas. Imbuído por esse desafio, o Centro
compartilha, com a indústria e a sociedade, o estudo Skills 4.0: Habilidades
para a Indústria, orientado à estruturação de ampla grade de informações sobre
as referidas habilidades.
Esse constitui, sem dúvida, um tema muito debatido na atualidade. Entretanto,
o CIS identificou nesse quadro uma lacuna merecedora de atenção: a ausência
de análise e organização criteriosas dessas habilidades, com base em evidência
científica e em estudos de entidades globais que são referência no tema. Nesse
sentido, a presente publicação foi desenhada buscando a identificação e
sistematização de habilidades para a indústria 4.0 recomendadas pela literatura
especializada.
Para alcançar esse objetivo, o CIS trabalhou neste estudo com a cooperação
técnica do Observatório Sistema Fiep – área de planejamento de longo prazo
e inteligência do Sistema Fiep. A metodologia de pesquisa foi estruturada em
quatro macroetapas: pesquisa e sistematização de conceitos fundamentais;
elaboração de diagnóstico sobre o tema; identificação e sistematização de
habilidades para a indústria 4.0 por pilar tecnológico; integração e consolidação
das habilidades para a indústria 4.0.
Espera-se que os resultados dessa investigação fortaleçam o desenho de
estratégias inovadoras em direção à tratativa e incorporação de habilidades
para a indústria 4.0. Os esforços coletivos nessa direção são prioridade para
o fortalecimento da indústria, a garantia da empregabilidade e o pleno
desenvolvimento das pessoas.
A intenção do CIS, com este trabalho, é compartilhar informações de fronteira
com todos os interessados na valorização do potencial humano no contexto
da quarta revolução industrial. Não há a ilusória pretensão de prescrever um
conjunto determinista de habilidades, mas sim apresentar conteúdos qualificados
para cada leitor refletir sobre as subjetividades e os desafios que permeiam seu
contexto de atuação.
Boa leitura!
José Antonio Fares
Superintendente do Sesi e IEL no Paraná e
Diretor Regional do Senai no Paraná
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INTRODUÇÃO
Desde o surgimento da Internet, o mundo do trabalho vem experimentando transformações
substantivas. Nos últimos anos, essas mudanças têm se acelerado e também se aprofundado,
delineando a chamada quarta revolução industrial. É nesse contexto que emerge a indústria 4.0,
cuja marca reside na ampla e irrestrita digitalização que, junto da robusta convergência tecnológica,
deve alterar de maneira sem precedentes o modus operandi de todos os setores produtivos.
Desse processo, a expectativa é que as denominadas ‘fábricas inteligentes’ se tornem cada vez mais
presentes e imprescindíveis. O funcionamento pleno delas, entretanto, não depende apenas da
adesão às novidades tecnológicas. Para que haja êxito, tais inovações deverão ser necessariamente
combinadas ao provimento de novos perfis profissionais.
Dessa maneira, dos trabalhadores inseridos nas ‘fábricas inteligentes’ será requerida a combinação
complexa de variadas capacidades, concomitantemente técnicas, gerenciais e atitudinais. O
mapeamento desse conjunto de habilidades ingressará em definitivo, portanto, na agenda de
empresários, gestores, pesquisadores, entre outros atores impactados por essa transformação de
monta.
Buscando respostas ao referido contexto, a publicação Skills 4.0: Habilidades para a Indústria
apresenta informações estruturantes sobre habilidades para a indústria 4.0, provenientes de
um amplo esforço de pesquisa, capitaneado pelo Centro de Inovação Sesi Longevidade e
Produtividade, com a cooperação técnica do Observatório Sistema Fiep.
Com enfoque industrial e abrangência nacional, o estudo foi elaborado por meio de quatro
grandes etapas de pesquisa, cujos resultados dão origem a quatro capítulos nesta publicação,
bem como a um mapa sintético.

MACROETAPAS DA PESQUISA

Pesquisa e
sistematização de
conceitos fundamentais
para o estudo

Elaboração de
diagnóstico sobre
o tema

Identificação e
sistematização de
habilidades por pilar
tecnológico

Integração e
consolidação das
habilidades para a
indústria 4.0

IN T RODUÇÃO

MACROETAPA I
PESQUISA E SISTEMATIZAÇÃO DE CONCEITOS FUNDAMENTAIS
Esta etapa de pesquisa teve como objetivo o conhecimento do campo ‘habilidades
para a indústria 4.0’ em nível macro.

ETAPAS E ATIVIDADES DA MACROETAPA I DE PESQUISA
ETAPA

ATIVIDADES

Planejamento

y Definição da abrangência do estudo e dos termos de busca relativos à
‘indústria 4.0’ e ‘habilidades’.

Desenho dos procedimentos de pesquisa.

y Execução de testes de resultado e aderência.
y Seleção de termos e bases com resultados mais significativos.
y Definição da Web of Science, Scopus e instituições de referência no tema
como fontes da pesquisa.
Execução e Processamento

y Execução da pesquisa nas fontes de consulta.

Desenvolvimento da pesquisa, com
compilação e tratamento das informações
levantadas.

y Filtragem de documentos.

Análise e Sistematização

y Leitura e análise dos documentos selecionados.

Exame pormenorizado dos dados, bem
como sistematização e produção de
conteúdos.

y Produção e sistematização dos conteúdos.

y Organização e seleção de documentos por critérios de aderência, coerência
e consistência.

y Aprofundamento nos temas relativos à indústria 4.0 e às habilidades.

O conhecimento do campo do estudo em nível macro resultou na identificação
de uma série de conteúdos estruturantes para a compreensão do cenário das
habilidades para a indústria 4.0 e elaboração do diagnóstico sobre o tema,
apresentado na Macroetapa II.
Duas inferências principais, dentre os achados dessa fase, fundamentaram a
construção da Macroetapa III, dedicada à identificação de habilidades para a
indústria 4.0. São elas:
y Identificação das tecnologias habilitadoras para a indústria 4.0, tratadas neste
trabalho como pilares estruturantes. Estes atuaram como elementos norteadores
para a pesquisa, que se dedicou a extrair e examinar, para cada pilar tecnológico, as
habilidades profissionais mais citadas.
y Definição da estrutura de análise das habilidades em categorias temáticas (gestão,
técnica e sociocomportamental) e quanto à hierarquia (nucleares e orbitais).
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MACROETAPA II
ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SOBRE O TEMA
A etapa em questão teve como objetivo a construção de diagnóstico panorâmico
sobre o tema. Para tanto, duas questões orientadoras guiaram a investigação:
y Qual é o panorama mundial de publicações na bibliografia disponível sobre indústria
4.0 e habilidades?
y Quais são os grupos de pesquisa com foco em indústria 4.0 no Brasil?

ETAPAS E ATIVIDADES DA MACROETAPA II DE PESQUISA
ETAPA

ATIVIDADES

Organização e Planejamento
Desenho dos procedimentos de pesquisa.

y Gestão das informações coletadas na Macroetapa I.

Execução e Processamento
Desenvolvimento da pesquisa, com
compilação e tratamento das informações
levantadas.

y Organização e fichamento de documentos de referência.

Análise e Sistematização
Organização de protocolos e geração de
resultados gráficos.

y Pesquisa aprofundada sobre interpretações possíveis, criação dos
protocolos e geração de gráficos2.

y Organização e planejamento da Macroetapa II.

y Processamento das bases de documentos em softwares de análise de
dados.
y Identificação de grupos de pesquisa vinculados ao Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico1, que pesquisam a temática da
indústria 4.0 e/ou seus pilares tecnológicos.

y Análise dos resultados obtidos.
y Produção e sistematização dos conteúdos.

1
2

CNPq (2019).
VAN ECK; WALTMAN — VOSviewer (2019).

IN T RODUÇÃO

MACROETAPA III
IDENTIFICAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DE HABILIDADES POR PILAR TECNOLÓGICO
A presente etapa teve como objetivos a identificação e a sistematização de
habilidades para a indústria 4.0 por pilar tecnológico mais frequentes na literatura
especializada.
ETAPAS E ATIVIDADES DA MACROETAPA III DE PESQUISA
ETAPA

ATIVIDADES

Organização e Planejamento
Desenho dos procedimentos de pesquisa.

y Definição do recorte conceitual a partir dos resultados da Macroetapa I.
y Definição dos termos de busca com base em nove pilares tecnológicos.
y Execução de testes de resultado e aderência.
y Seleção de termos e bases com resultados mais significativos.
y Definição da Web of Science, Scopus e de instituições de referência no
tema como fontes da pesquisa.

Execução e Processamento
Desenvolvimento da pesquisa, com
compilação e tratamento das informações
levantadas.

y Execução iterativa da pesquisa, por pilar tecnológico.

Análise e Sistematização
Exame pormenorizado dos dados, bem
como sistematização e produção de
conteúdos.

y Leitura e análise dos documentos selecionados.

y Filtragem de documentos.
y Organização e seleção de documentos por critérios de aderência, coerência
e consistência.
y Sistematização dos dados por meio de softwares de análise de dados
qualitativos.
y Estruturação de conteúdos relativos a habilidades para os pilares
tecnológicos da indústria 4.0.
y Contabilização das frequências das habilidades, a partir dos documentos
em que cada termo foi identificado.

Validação

y Seleção de especialistas com vivência em indústria 4.0.
y Submissão dos resultados da pesquisa para revisão e validação com os
especialistas selecionados.
Os achados de pesquisa foram organizados em fichas, sendo cada uma destas
orientadas a cada um dos nove pilares tecnológicos da indústria 4.0.
Cada ficha se encontra organizada da seguinte forma:
y Conceituação do pilar tecnológico.
y Aplicações na indústria 4.0.
y Concentração de literatura científica por área do conhecimento.
y Distribuição de habilidades nucleares identificadas na literatura científica organizadas
por categorias temáticas.
y Ranking das habilidades nucleares mais frequentemente citadas na literatura
científica.
y Habilidades nucleares mais frequentes por categorias temáticas e respectivas
habilidades orbitais identificadas na literatura científica.

13

HABILIDADES PARA A INDÚSTRIA

14

MACROETAPA IV
INTEGRAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS HABILIDADES PARA A INDÚSTRIA 4.0
Esta etapa de pesquisa foi direcionada para o agrupamento dos resultados,
consolidação e análise integrada das habilidades identificadas, com vistas a oferecer
uma visão sistêmica da indústria 4.0.
ETAPAS E ATIVIDADES DA MACROETAPA IV DE PESQUISA
ETAPA

ATIVIDADES

Organização e Planejamento
Desenho dos procedimentos de pesquisa.

y Gestão das informações coletadas nas Macroetapas I, II e III.

Execução e Processamento
Compilação, integração e tratamento das
informações levantadas.

y Desenvolvimento de testes e análises visuais dos resultados obtidos.

Análise e Sistematização
Exame pormenorizado dos dados, bem
como sistematização e produção de
conteúdos.

y Leitura e análise dos documentos selecionados.

y Organização e planejamento da Macroetapa IV.

y Pesquisa aprofundada sobre interpretações possíveis.
y Organização dos resultados gerais.

y Modelagem dos resultados e concepção da estrutura dos conteúdos da
publicação e do mapa.
y Curadoria de habilidades e posicionamento dos conteúdos na publicação
e no mapa.
y Desenvolvimento das considerações finais.

Os resultados obtidos sob a ótica integrada da indústria 4.0 foram sistematizados de
forma a apresentar:
y Ranking das 30 habilidades nucleares mais frequentes para a indústria 4.0.
y Matrizes com as habilidades nucleares transversais mais frequentes aos pilares
tecnológicos.
y Habilidades nucleares mais frequentes por categorias temáticas e respectivas
habilidades orbitais.

IN T RODUÇÃO

RECORTES ADOTADOS

RECORTE TEMÁTICO
O tema indústria 4.0 foi tratado sob a perspectiva conceitual alemã, a partir da
exploração de termos de pesquisa, tais como:
y ‘advanced manufacturing’;
y ‘industry 4.0’;
y ‘industrie 4.0’;
y correlatos.
A partir dos resultados sobre indústria 4.0, a pesquisa foi aprofundada, incorporando
o conceito de pilares tecnológicos, ou tecnologias habilitadoras, proposto pelo
Boston Consulting Group3 e adotado pela União Europeia, governos e instituições
de referência. Os pilares tecnológicos são:
y Big Data & Analytics.
y Cibersegurança.
y Computação na Nuvem.
y Integração de Sistemas.
y Internet das Coisas.
y Manufatura Aditiva.
y Realidade Aumentada.
y Simulação.
y Sistemas Autônomos.
A abordagem do tema habilidades ocorreu, por sua vez, por meio de documentos e
frameworks4 internacionais consolidados.
RECORTE TEMPORAL
O levantamento e a revisão de literatura compreenderam documentos a contar do
ano de 2011, seguindo a historicidade do tema até 2019.
RECORTE TERRITORIAL
Por se tratar de uma temática em desenvolvimento, com diferentes graus de
maturidade entre países, as buscas realizadas tiveram abrangência global.

3
4

BCG (2019).
ESTADOS UNIDOS — O*Net Framework (2019a), COMISSÃO EUROPEIA — ESCO Handbook (2017).
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BALANÇO METODOLÓGICO E PRINCIPAIS RESULTADOS

4.863

45

DOCUMENTOS
PESQUISADOS

ESTUDOS DE REFERÊNCIA
CONSULTADOS

2.435
ARTIGOS CIENTÍFICOS
ANALISADOS

9

1.485

PILARES TECNOLÓGICOS
ESTUDADOS

HABILIDADES NUCLEARES
IDENTIFICADAS E ANALISADAS*

621
HABILIDADES ORBITAIS
IDENTIFICADAS E ANALISADAS**

1
LIVRO PRODUZIDO

1
MAPA-SÍNTESE COM
HABILIDADES PARA A
INDÚSTRIA 4.0

*Com base na quantificação de frequência dos resultados da literatura científica investigada.
**Com base na quantificação de frequência dos resultados da literatura científica investigada.

IN T RODUÇÃO

ORGANIZAÇÃO DOS RESULTADOS

Os resultados de todas as etapas de pesquisa são organizados nesta publicação e
em um mapa-síntese com informações selecionadas.

A publicação Skills 4.0: Habilidades para a
Indústria contempla os seguintes capítulos:
y Introdução.
y Conceitos fundamentais.
y Diagnóstico sobre o tema.
y Habilidades para a indústria 4.0 por pilar
tecnológico.
y Habilidades para a indústria 4.0: visão sistêmica.

O mapa-síntese Skills 4.0: Habilidades para a
Indústria contempla os seguintes conteúdos:
y Apresentação do projeto e resumo
metodológico.
HABILIDADES PARA A INDÚSTRIA

y Conceitos fundamentais.
y As 30 habilidades nucleares mais frequentes
para a indústria 4.0.
y Habilidades nucleares transversais mais
frequentes aos pilares tecnológicos.
y Principais achados bibliométricos.
y Habilidades nucleares mais frequentes para
a indústria 4.0 por categorias temáticas e
respectivas habilidades orbitais.
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CONCEITOS FUNDAMENTAIS
INDÚSTRIA 4.0

Este capítulo apresenta o

O ingresso das primeiras tecnologias da informação no dia a dia

conhecimento do campo

corporativo, a partir dos anos 70, alterou radicalmente a maneira de se

‘habilidades para a indústria

fazer negócios. Os computadores situaram-se como os protagonistas

4.0’ em nível macro. Para

dessa vultosa mudança, configurando o que se convencionou

tanto, exibe fundamentação

chamar de terceira revolução industrial5.

teórica sobre conteúdos

Esse fenômeno sucedeu outras enormes modificações aos

relacionados diretamente
à indústria 4.0 e às
habilidades.

procedimentos fabris ao redor do mundo, tais como a mecanização
e a eletricidade, sucessivamente. Por seu caráter impactante e
transformador, tanto nos modos quanto nas relações de produção,
todos esses eventos são compreendidos como revoluções6.
Nesse decurso, o século XXI é palco do que se entende por quarta
revolução industrial, na qual uma das principais personagens é a
Internet. A rede mundial de computadores abriu caminhos para
a digitalização integral, junto da ampla sinergia tecnológica, dos
processos produtivos7.
Isso pressupõe a possibilidade de criar pontes até então inexistentes
entre empresas, entre etapas de produção, entre máquinas, bem
como entre pessoas e máquinas, por meio da presença ubíqua e
convergente de tecnologias de informação e computação de última
geração, independente do setor de atuação ou do porte empresarial8.
Trata-se de um divisor de águas em relação às revoluções anteriores.
Se antes a grande inovação residiu na possibilidade de aumentar a
produção em escala, agora não só é possível manter essa natureza
massiva como também fabricar linhas de produtos customizadas,
conforme demandas de nichos de mercado, equilibrando custo,
personalização e qualidade9.
O LEGADO CONCEITUAL ALEMÃO
A Alemanha é o país onde esse estado de coisas encontra suas
origens e, atualmente, demonstra status mais avançado. Desde 2006,
o governo alemão vem realizando investimentos no que passou
5
6
7
8
9

BMWI (2019a; 2019b).
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
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a denominar a partir de 2011 de ‘indústria 4.0’. Esse termo traduz uma estratégia
cujo objetivo está em alavancar a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação e a
competividade, explorando todo o potencial das interfaces digitais, por intermédio
do fomento de parcerias interinstitucionais10.
Nesse cenário, os Estados Unidos também passam a ocupar uma posição de
destaque, a contar de 2012, quando esse país lança seu plano estratégico de
‘manufatura avançada’, com o intuito de impulsionar a inovação na indústria
nacional. A ‘manufatura avançada’ consiste em um conjunto amplo de tecnologias,
procedimentos e práticas a serem adotados pelos setores produtivos para aprimorar
o desempenho. Nesse leque, a indústria 4.0 aparece associada à biotecnologia, à
nanotecnologia, aos materiais avançados, entre outros conhecimentos de fronteira11.
Embora se reconheça a importância dos Estados Unidos em tal panorama, este
projeto optou por se pautar na acepção alemã de indústria 4.0, em virtude de seu
pioneirismo, como também por sua maior objetividade de recorte conceitual. Sob
essa luz, chama-se indústria 4.0 a conexão inteligente entre pessoas, máquinas e
processos industriais. A digitalização profunda aliada à convergência tecnológica
são as responsáveis por essa fina articulação, que passa a ser definitiva ao ciclo de
vida dos produtos como um todo: desde a concepção, passando pela fabricação,
uso e manutenção, até o descarte e a reciclagem12.
A FÁBRICA INTELIGENTE
O princípio-chave da indústria 4.0 é a ‘fábrica inteligente’. Nessa estrutura, as unidades
de produção, antes passivas, tornam-se ativas graças à combinação de sensores e
componentes digitais de ponta: os primeiros operam como ‘olhos e ouvidos’ e os
segundos como ‘mãos e pés’ de ferramentas, máquinas e veículos integrantes das
plantas industriais13.
A orquestração desse conjunto fica a cargo de uma central equipada com diversos
sistemas de tecnologias da informação e comunicação. Na execução desse arranjo,
pessoas trabalham lado a lado com robôs de serviço, cada parte realizando as tarefas
que lhe são mais oportunas ao objetivo final14.

10
11
12
13
14

SCHUH et al. (2017); RODRIGUES et al. (2019); BMWI (2019a); ESTADOS UNIDOS (2019b).
Idem.
BMWI (2019b).
BMWI (2019a; 2019b).
Idem.
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A ‘fábrica inteligente’ constitui, assim, uma ideia guarda-chuva, que se define pela
associação de uma série de elementos: a produção flexível, as soluções centradas no
cliente, a logística otimizada, o uso extenso de dados e a economia circular15.
Big Data & Analytics, Cibersegurança, Computação na Nuvem, Integração de
Sistemas, Internet das Coisas, Manufatura Aditiva, Realidade Aumentada, Simulação
e Sistemas Autônomos. Essas são as inovações a dar forma às ‘fábricas inteligentes’ e
das quais os trabalhadores, se munidos da gama adequada de skills, poderão operar
adequadamente na revolução industrial em curso16.
ÍNDICES DE MATURIDADE
Entre os maiores desafios de implantação da indústria 4.0 não está apenas o acesso
a avançadas tecnologias da informação e comunicação, que pode diferir entre
países e também entre empresas de um mesmo território nacional. Há que se levar
em conta, nesse quadro, a estrutura administrativa e a cultura organizacional, que
também precisam se transformar e nem sempre se modificam no mesmo ritmo da
inovação tecnológica17.
Sensível e permanente, esse duplo olhar – ora ao ambiente tecnológico, ora ao
terreno do dia a dia dos negócios – assegura que todas as organizações, sejam
elas grandes, médias ou pequenas, possam caminhar, a seu tempo, em direção às
‘fábricas inteligentes’. Isso significa que a indústria 4.0 pode ser uma realidade para
qualquer empresa, independente do porte18.
Disso advém a necessidade de se considerar índices de maturidade, variáveis
conforme os diversos contextos em que a indústria 4.0 vai ganhando forma. Nesse
cenário, a maturidade de uma organização será diretamente proporcional à sua
capacidade de: gerar conhecimento significativo com base em dados coletados
pelas interfaces digitais; tomar decisões ágeis, a partir disso, como adaptação de
processos de produção e estratégias de negócio; abraçar, por fim, o aprendizado
contínuo como uma vantagem competitiva em um universo de inovação disruptiva19.

15
16
17
18
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BMWI (2019a; 2019b).
BANCO MUNDIAL (2018); BURNING GLASS, BHEF (2018); RUBMANN et al. (2015).
SCHUH et al. (2017); ISSA et al. (2018); GLASS et al. (2018).
Idem.
Idem.
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O FATOR HUMANO
A ‘fábrica inteligente’ não pressupõe empresas esvaziadas de pessoas. Esta, por
sua vez, diz respeito a um ambiente que demanda um contingente maior de
colaboradores altamente qualificados. Logo, está em jogo um decisivo fator
humano, que necessita de adequada conjugação aos intervenientes tecnológicos.
De modo bastante geral, são os profissionais dotados de conhecimentos transversais,
preparados para coordenar trabalhos desenvolvidos em fluxos e capazes de tomar
decisões a um só tempo, perspicazes e ágeis, vistos como fundamentais para
assegurar o amadurecimento da indústria 4.0 em suas realidades específicas20.
Trata-se de um modo de trabalhar completamente diferente do convencional,
que exige novos e arrojados modelos de formação e de treinamento continuado,
orientados para a aprendizagem ao longo da vida, dado que as novidades digitais
não dão sinais de estagnação, mas sim de inovações ainda por vir21.

HABILIDADES
Na literatura científica hoje disponível, o conceito de habilidades não encontra uma
definição pactuada e tampouco desmembra-se em uma taxonomia consensual.
Nesse âmbito, ao lado da pluralidade de acepções, importante num primeiro
esforço investigativo, verifica-se a manutenção de generalidades, divergências e
inconsistências, a dificultar o aprofundamento analítico22.
O presente estudo funda-se no pressuposto de que evoluir em direção a um
embasamento teórico mais sólido e compartilhado é um passo imprescindível no
atual estágio, a fim de impulsionar a aprendizagem entre indivíduos, organizações,
instituições e países em tal campo temático. Nesse sentido, para designar habilidades,
essa investigação adota o termo skills, cujo significado remete-se mais diretamente
às capacidades relacionadas ao exercício do trabalho23.
Em tal contexto, uma vez intrinsecamente associadas a conhecimentos e
atitudes, as skills dão forma a competências de alta performance profissional. Se os
conhecimentos constituem o patrimônio de saberes de um indivíduo para entender
e interpretar o mundo ao redor, as habilidades tornam possível o ato de colocar esse
20
21
22
23

PWC (2016); BMWI (2019); DELOITTE (2018a).
Idem.
PENHAKI (2019).
WORLD ECONOMIC FORUM (2016).
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conjunto em ação, por intermédio de um estilo pessoal assertivo de agir, que abarca
as atitudes24.
Aplicado de forma circunstanciada e dinâmica, esse tripé pode cristalizar, portanto,
as competências necessárias à apropriada operação de processos, tecnologias,
interações e relacionamentos nos ambientes corporativos. Este estudo concentra
holofotes nas habilidades, compreendidas como sinônimo de skills, isto é, o
saber-fazer, que assegura o alcance exitoso das competências25.
HARD E SOFT SKILLS
De modo geral, a literatura caracteriza as skills como hard ou soft26. As primeiras
possuem caráter técnico: são aquelas tradicionalmente descritas nos currículos, em
tópicos, tais como a formação acadêmica, o nível de especialização e a experiência
profissional. No decurso das três primeiras revoluções industriais vividas no Ocidente,
o avanço da democratização educacional facilitou sobremaneira a aquisição das
hard skills entre os trabalhadores27.
Entretanto, no despontar da quarta revolução, que vem se corporificando na
chamada indústria 4.0, as soft skills emergem, ao lado das hard, como fundamentais.
De natureza interpessoal, historicamente não aprendidas de modo formal nos
universos educativos institucionalizados, as soft skills tendem a se tornar cada vez
mais parte dos currículos. Contemplam, por exemplo, o pensamento crítico, a
criatividade, a comunicação, o trabalho em equipe e a liderança. A adesão do corpo
funcional às soft skills configura, assim, um dos principais desafios às organizações
neste século28.
CENÁRIOS DE FUTURO
A ‘fábrica inteligente’, que materializa a indústria 4.0, tem por marca o aprofundamento
da digitalização e da convergência tecnológica, responsáveis por transformar
radicalmente as interações entre máquinas, entre pessoas e máquinas e entre as
próprias pessoas. Isso altera, de modo sem precedentes, não só os processos
produtivos em si, mas também exerce impactos sobre a formação, o recrutamento e
a capacitação continuada dos trabalhadores29.
24
25
26
27
28
29

DURAND (2000); FLEURY, FLEURY (2001); FRANÇA (2014).
Idem.
A grosso modo, em português, ‘duras’ ou ‘maleáveis’.
ROBLES (2012); COTET et al. (2017); PENHAKI (2019).
Idem.
LORENZ et al. (2015); SCHWAB (2015).
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Logo, a característica vultosa dessa mudança tem levantado preocupações de
uma rede de atores, a respeito do controle de contingências e também acerca da
repartição de benefícios, de modo que a tecnologia atue a serviço das pessoas e não
o contrário30.
Nessa perspectiva, há que se considerar dois cenários possíveis de futuro, este
compreendido como um horizonte não pré-determinado, capaz de ser moldado do
melhor modo, a partir de esforços conjugados de diversos segmentos da sociedade.
O cenário não otimista e, logo, não desejável é o da escassez de postos de trabalho.
Graças à dispersão da inteligência artificial, diversas tarefas de natureza simplificada
e repetitiva ou ainda que demandem emprego de força física deixariam de ser
executadas por humanos, tornando-se totalmente automatizadas31.
O cenário promissor, entretanto, segue uma linha completamente oposta, pois
vislumbra justamente a abertura de novas posições funcionais no contexto das
‘fábricas inteligentes’. Nessa perspectiva, a ampla digitalização e a sinergia tecnológica
permitirão, juntas, o incremento da produtividade do trabalho e da qualidade dos
produtos obtidos dele. A demanda por esses artefatos de valor agregado deve
aumentar e, consequentemente, exigir o crescimento da capacidade de produção,
o que alavancaria a contratação de mão de obra32.
Contudo, é certo que, nesse cenário auspicioso, os empregos criados já não terão
as mesmas características daqueles do passado. Na indústria 4.0, a tecnologia torna
mais complexos os modos e também as relações de produção. Isso se concretiza na
interconexão de todas as etapas produtivas, ordenação esta que se espelha no perfil
funcional a ser buscado33.
APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA
Aos trabalhadores, não serão mais delegadas tarefas específicas à sua formação
profissional, concentradas em apenas uma etapa isolada da linha de produção.
Diferentemente, deles serão requisitadas a supervisão de processos transversais, a
capacidade de trabalhar em equipes dinâmicas, o gerenciamento de consideráveis
volumes de dados digitais, além da tomada de decisões ágeis e perspicazes a partir
desse conteúdo, seja para resolver problemas, seja para implantar inovações na
cadeia produtiva34.
30
31
32
33
34

LORENZ et al. (2015); SCHWAB (2015).
INSTITUTE FOR THE FUTURE (2011, 2016).
Idem.
Idem.
Idem.
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Nesse panorama, as pessoas trabalham lado a lado com robôs, mas continuarão
sendo as responsáveis por uma série de escolhas estratégicas não passíveis de
informatização. Logo, os dados se tornam a matéria-prima do exercício profissional
e os trabalhadores deverão possuir altos níveis de habilidades para lidar com eles
adequadamente35.
Posto isso, o elemento-chave para evitar taxas massivas de desemprego aparece no
investimento em educação, seja na requalificação dirigida de funcionários sêniores,
seja na formação apropriada de jovens colaboradores. No caso de países em
desenvolvimento como o Brasil, isso pressupõe, de saída, dar conta de defasagens
educacionais presentes na Educação Básica, referentes à obtenção de conhecimentos
mais consolidados em língua portuguesa, matemática e ciências em meio ao
alunado. Esse esforço se faria conjugado ao redesenho de currículos existentes
no Ensino Superior, em níveis de graduação e de pós-graduação, junto de outras
iniciativas de capacitação permanente. O impacto de um aporte educacional como
esse dependerá, certamente, de uma aliança sólida entre pessoas, organizações,
instituições de ensino e governos36.
O desafio dessa rede de atores será o de colocar em curso, num curto espaço de
tempo, políticas e programas educacionais consistentes e duráveis, norteados
pela aprendizagem ao longo da vida. A natureza disruptiva da quarta revolução
industrial não permite, desse modo, postergar medidas de ação. Nesse esforço,
será fundamental ainda considerar as especificidades de cada setor produtivo,
região, país ou continente, para que as diferenças existentes se tornem ativos e não
desvantagens ao longo do processo de mudança37.

35
36
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INSTITUTE FOR THE FUTURE (2011, 2016).
WORLD ECONOMIC FORUM (2016); BRICS BUSINESS COUNCIL (2016).
Idem.
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DIAGNÓSTICO SOBRE O TEMA
Este capítulo apresenta

A compreensão global da interface entre indústria 4.0 e habilidades

um panorama atual da

iniciou-se pelo levantamento de publicações com esse recorte na

produção científica sobre o

literatura científica mundial recente. Isso se deu por meio da verificação

tema no Brasil e no mundo.

minuciosa do conteúdo de bases de dados internacionalmente

O capítulo organiza os

reconhecidas e pela busca de documentos desenvolvidos por

resultados a partir de bases

instituições de referência, principalmente da Europa e das Américas.

científicas internacionais

Os resultados considerados mais consistentes desse inventário

e grupos de pesquisa
brasileiros.

foram submetidos à análise pormenorizada. Esta, por sua vez,
revelou os arcabouços conceituais de recorrência, as localidades
a concentrar o maior volume de investigações, como também os
autores mais referenciados em tal escopo bibliográfico. As bases de
dados escolhidas serviram para dar um panorama sobre a produção
científica do tema em questão.
Afora isso, o diagnóstico mapeou os grupos de pesquisa existentes em
indústria 4.0, segundo suas características de localização geográfica,
pertencimento institucional, vinculação de área acadêmica e
enquadramentos privilegiados de investigação.

QUAL É O PANORAMA MUNDIAL DE PUBLICAÇÕES NA
BIBLIOGRAFIA DISPONÍVEL SOBRE INDÚSTRIA 4.0 E
HABILIDADES?
As buscas realizadas nas bases de dados Web of Science e Scopus,
consideradas referências no meio científico, evidenciaram a existência
de 2.435 artigos, publicados entre 2011 e 2019, a entrecruzar
‘indústria 4.0’ e ‘habilidades’ enquanto temáticas38. Nesse esforço, as
combinações de termos de varredura que geraram resultados mais
significativos foram as seguintes:
(i) ‘industr*+ skill* ou competenc* ou trainning’;
(ii) ‘advanced manufact* + skill* ou competence’.

38

Em 2019, setembro foi o mês de corte desse levantamento.
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DINÂMICA DA ESTRUTURA CONCEITUAL DO CAMPO DE ESTUDO
Os dados das duas bases consultadas indicam que o debate acadêmico internacional sobre indústria 4.0 começa
a preponderar em 2013, na Scopus, mas avulta a partir de 2017 na Web of Science. No universo mais atual, as
preocupações dos autores conectam temas tais como internet, digitalização, tecnologia, inovação, conhecimento,
pesquisa industrial, empregabilidade e perspectivas de futuro. Os pilares tecnológicos com maior ênfase, por sua vez,
são Big Data, Internet das Coisas e Realidade Aumentada.

ESTRUTURA CONCEITUAL DO CAMPO DE ESTUDO
A PARTIR DA WEB OF SCIENCE
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Fonte: Web of Science (2019).

ESTRUTURA CONCEITUAL DO CAMPO DE ESTUDO
A PARTIR DA SCOPUS
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Fonte: Scopus (2019).
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PAÍSES QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO DO TEMA
O acoplamento bibliográfico por localidade demonstra que os estudos no recorte em vitrine aqui têm início
concentrado na Alemanha e nos Estados Unidos. Inicialmente, distribuem-se principalmente pelo continente europeu.
Mais recentemente, alcançam nações tais como Canadá, África do Sul, Índia e também o Brasil. Como os demais países
em desenvolvimento, mais receptores que produtores de inovação, a produção científica do Brasil é bastante diminuta
em relação aos centros hegemônicos. Nesse último universo, afora a contribuição alemã e estadunidense, revela-se
digno de nota o desempenho da Itália.

PAÍSES QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO DO TEMA
A PARTIR DA WEB OF SCIENCE
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Fonte: Web of Science (2019).

PAÍSES QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO DO TEMA
A PARTIR DA SCOPUS
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AUTORES MAIS INFLUENTES NAS PESQUISAS EM PERIÓDICOS
Da base de dados Web of Science, houve a captação de 8.737 autores, enquanto da Scopus originaram-se 21.548.
Por meio do critério de cocitação, os gráficos abaixo revelam em maior destaque os pesquisadores mais influentes
nos artigos de periódicos, como também suas relações com outros investigadores. Importante notar que, afora os
estudiosos singularizados, emerge a significativa contribuição de autoria coletiva da Comissão Europeia, enquanto
representante institucional dos interesses da União Europeia.

AUTORES MAIS INFLUENTES DA WEB OF SCIENCE

Mourtzis, D.

Comissão
Europeia
OECD

Lasi, H.

Wagner, U.

Kagermann, H.

Monostori, L.

Abele, E.

Prinz, C.

Schuh, G.

Gorecky, D.

Tisch, M.

Fonte: Web of Science (2019).
O tamanho dos círculos diz respeito ao nível de influência dos pesquisadores nos artigos de periódicos,
considerando o critério de cocitação. As diferentes cores e espessuras das linhas representam clusters e
graus de relação entre os investigadores.

AUTORES MAIS INFLUENTES DA SCOPUS

Anderl, R.

Hermann, M.
Schuh, G.
Otto, B.

Abele, E.

Kagermann, H.

Jeschke, S.

Metternich, J.

Wahlster, W.
Sihn, W.
Helbig, J.

Lorenz, M.

Chryssolouris, G.

Lee, J.
Bagheri, B.
Gorecky, D.
Fonte: Scopus (2019).
O tamanho dos círculos diz respeito ao nível de influência dos pesquisadores nos artigos de periódicos,
considerando o critério de cocitação. As diferentes cores e espessuras das linhas representam clusters e
graus de relação entre os investigadores.
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QUAIS SÃO OS GRUPOS DE PESQUISA COM FOCO EM
INDÚSTRIA 4.0 NO BRASIL?
Nas grandes empresas brasileiras, a indústria 4.0 já se coloca como uma
realidade palpável. Nesse âmbito, as organizações de maior porte estão fazendo
experimentações: isso pressupõe primeiro promover a implantação contextual das
tecnologias existentes para, adiante, buscar paridade internacional em termos de
inovação. Esse estado das coisas mostra-se bem próprio da posição do Brasil enquanto
nação emergente, com investimentos ainda insuficientes em pesquisa aplicada robusta.
Mesmo com um panorama de escassez de investimentos na área de educação
e pesquisa, o Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil, mantido pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), indica a existência
de 74 coletivos de investigação com algum grau de aderência às temáticas ‘indústria
4.0’, ‘Manufatura Avançada’ ou respectivos pilares tecnológicos. Desse total, 18
grupos abraçam tal enfoque de maneira privilegiada39.
DISTRIBUIÇÃO PELO TERRITÓRIO NACIONAL
Dos grupos de pesquisa identificados, a maior parte se encontra em operação no
Sudeste do país (36,5%). Em seguida, aparecem as regiões Sul (27%) e Nordeste
(25,5%). Sob uma perspectiva estadual, São Paulo se destaca com quase 25% dos
coletivos elencados. Na sequência, surgem Rio Grande do Sul (10,8%), Pernambuco
(9,5%), Minas Gerais (9,5%), Santa Catarina (8,1%), Paraná e Bahia (6,8%).
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INSTITUIÇÕES COM MAIS GRUPOS DE PESQUISA
Os coletivos de investigação levantados se encontram distribuído por 51 instituições.
A maioria delas – 36 – conta com apenas um único grupo dedicado ao estudo da
indústria 4.0, enquanto 10 emergem com dois cada uma. As instituições de maior
destaque nesse quesito são: o Instituto Federal de São Paulo (IFSP), com cinco grupos
cadastrados; o Instituto Federal da Paraíba (IFPB), com quatro; além da Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE), da Universidade de Brasília (UnB) e da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), com três cada uma.

I N S T I T U I ÇÕES D E
EN S I N O E PES QUI S A

IFSP

5

GRUPOS DE
PESQUISA

IFPB

4

GRUPOS DE
PESQUISA

3

GRUPOS DE
PESQUISA

UNB
UTFPR
UFPE

2

GRUPOS DE
PESQUISA

IFMA
Cesar
UFPel
UFAM
Senai-BA
UFSC
UFU
UFABC
Mackenzie

D IAGN ÓST ICO S OBRE O TE M A

ÁREAS ACADÊMICAS COM MAIOR DEDICAÇÃO AO TEMA
A maior parte dos grupos de pesquisa em indústria 4.0 mapeados encontra-se alocada
no campo de conhecimento da Ciência da Computação (50%). Em seguida, os
coletivos aparecem proeminentemente nas seguintes áreas acadêmicas: Engenharia
Elétrica (19%), Engenharia de Produção (14%) e Engenharia Mecânica (12%).
CIÊNCIA DA
COMPUTAÇÃO

ENGENHARIA
ELÉTRICA

ENGENHARIA
DE PRODUÇÃO

ENGENHARIA
MECÂNICA

OUTROS
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14

10

9

4

CURSOS

CURSOS

CURSOS

CURSOS

CURSOS

ENQUADRAMENTOS INVESTIGATIVOS MAIS PRESENTES
A maioria dos coletivos de investigação – quase 25% – informa dedicar-se ao estudo
da indústria 4.0 de modo geral. Não elenca, portanto, subtemas de investigação em
seus descritivos disponíveis no Diretório de Grupos do CNPq. Aqueles grupos que, por
seu turno, detalham interesses de pesquisa, em sua maior parte sinalizam enfoque em
‘Internet das Coisas’ (18,9%), seguida por ‘Inteligência Artificial’ (14,9%), ‘Automação e
Robótica’ (10,9%) e ‘Realidade Virtual/Aumentada’ (9,5%).

Indústria 4.0
Internet das Coisas
Inteligência Artificial
Automação e Robótica
Realidade Virtual e Aumentada
Manufatura Aditiva
Computação na Nuvem
Big Data
Integração de Sistemas
Sistermas Autônomos
Cibersegurança

40

40

18
14
11
8
7
4
4
3
2
2
1

Grupos de Pesquisa (GP) em valores absolutos.
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HABILIDADES PARA A INDÚSTRIA 4.0
POR PILAR TECNOLÓGICO
HABILIDADES PARA A INDÚSTRIA 4.0: A VISÃO DO ESTUDO

Este capítulo apresenta e

Após o olhar aprofundado sobre as outras etapas desta publicação, a

sistematiza habilidades para

pergunta que naturalmente se levanta é: quais são, concretamente,

a indústria 4.0 provenientes

as habilidades necessárias para se trabalhar na indústria 4.0?

do arcabouço teórico

Como exposto ao longo da pesquisa, são muitos os estudos a

da pesquisa. O capítulo
organiza as habilidades
identificadas para cada um
dos nove pilares tecnológicos
da indústria 4.0.

discutirem esse tópico, porém, sem pragmatismo, ou seja, não
fornecem conteúdo que auxilie simultaneamente governos,
empresas e universidades a traçarem planos de ação conjuntos,
tangíveis e contextualizados.
Dessa forma, o presente capítulo oferta subsídios que contribuem
no preenchimento dessa lacuna. Para tanto, apresenta habilidades
consideradas imprescindíveis para os nove pilares tecnológicos
compreendidos como essenciais à Indústria 4.041. São eles: Big Data
& Analytics, Cibersegurança, Computação na Nuvem, Integração
de Sistemas, Internet das Coisas, Manufatura Aditiva, Realidade
Aumentada, Simulação e Sistemas Autônomos42.
Ao relacionar as habilidades demandadas a cada uma dessas
tecnologias, o conteúdo exibido trabalha, de um lado, com unidades
de análise condensadas, o que não só facilita, mas traz o detalhamento
ainda inexistente na literatura a esse exercício reflexivo. De outro, não
perde a visão do todo, uma vez que as tecnologias e as habilidades
só fazem sentido à indústria 4.0 se operarem de modo conectado e
integrado.
O estudo compreende habilidades ou skills como o ‘saber-fazer’,
que assegura o alcance bem-sucedido de competências de
alto desempenho no ambiente de trabalho. As skills, em suas
caracterizações descritas nas páginas que seguem, são atributos
fundamentais para empresas e profissionais que desejam uma
orientação concreta para as transformações advindas da indústria 4.0.

41
42

RUBMANN et al. (2015); ERBOZ (2017); VAIDYA et al. (2018).
BANCO MUNDIAL (2018); BURNING GLASS, BHEF (2018); RUBMANN et al. (2015).
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CATEGORIZAÇÃO DAS HABILIDADES PARA A INDÚSTRIA 4.0

Os sistemas de classificação e categorização de características profissionais
que englobam habilidades são, em sua maioria, modelos complexos que interrelacionam elementos pessoais, de função, de atividade, entre outros.
A literatura disponível sobre o tema ‘habilidades’ reúne diversas classificações e
nomenclaturas na tentativa de tornar inteligíveis essas capacidades. Para assegurar
sua viabilidade e consistência, este estudo precisou selecionar, em meio a essa
pluralidade, o ordenamento que mais potencializasse o cruzamento de dados sobre
‘habilidades’ e ‘indústria 4.0’.
A partir da delimitação conceitual do que seria investigado, da constituição e análise
do arcabouço teórico delimitado e do estudo de frameworks de referência, foram
concebidos níveis distintos de análise como fundamento para a identificação e
classificação das informações. São eles: categorização das habilidades quanto à
hierarquia; categorização temática das habilidades.

CATEGORIZAÇÃO DAS HABILIDADES QUANTO À HIERARQUIA

Este nível de categorização diz respeito à hierarquia das habilidades, compreendendo
duas categorias distintas: (i) habilidades nucleares; (ii) habilidades orbitais. Ambas
as habilidades surgem, por conseguinte, interdependentes, posto que suas
potencialidades frutificam da existência recíproca.
HABILIDADES NUCLEARES
São aquelas identificadas em maior frequência na literatura científica referente à
cada um dos pilares tecnológicos da indústria 4.0. Estas explicitam a capacidade
de realização ou prática de determinada atividade, sendo classificadas também na
categorização temática.
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O critério metodológico adotado para identificação dessas habilidades foi orientado
pela mensuração quantitativa, evitando juízos de valor, como a avaliação de
importância. Dessa forma, a frequência foi considerada a partir do número de
documentos científicos nos quais cada habilidade foi identificada, desconsiderandose a quantidade de repetições dentro de cada documento. Assim, foi possível elencar
as habilidades mais frequentemente citadas dentro do campo de estudo.
HABILIDADES ORBITAIS
São aquelas habilidades, identificadas na literatura científica, que podem exercer
impacto complementar ou específico na constituição das habilidades nucleares
referentes à cada um dos pilares tecnológicos da indústria 4.0.
Ao mesmo tempo que as habilidades orbitais complementam as habilidades
nucleares, também desempenham um papel transversal, na medida em que
podem ser aplicadas para habilidades nucleares distintas. Elas, de fato, orbitam as
habilidades nucleares e compõem um sistema de multirrelações, aproximando
habilidades nucleares complementares.
Embora possibilitem suporte às habilidades nucleares, as habilidades orbitais não
estão classificadas na categorização temática, visto que desempenham papéis
circunstanciais no estudo.
A título de exemplo, toma-se a habilidade de Comunicação. Essa habilidade foi
identificada em grande número na literatura científica, ora como uma habilidade
essencial, mais genérica, ora como uma habilidade específica, emergindo vários
tipos de comunicação, como verbal, escrita, visual etc. Assim, optou-se por classificar
a habilidade de Comunicação como uma habilidade nuclear e seus diferentes tipos
(comunicação verbal, escrita, visual etc.) como habilidades orbitais.
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CATEGORIZAÇÃO TEMÁTICA DAS HABILIDADES
Este nível de categorização diz respeito às temáticas de cada habilidade, ou seja,
quais os grandes temas que emergiram a partir dos resultados obtidos. Nesse nível,
foram definidas três categorias distintas: (i) sociocomportamental, (ii) de gestão e
(iii) técnica.
HABILIDADES SOCIOCOMPORTAMENTAIS
Compreende um vasto conjunto de skills que contribuem para as relações interpessoais
do indivíduo, da esfera pessoal à profissional, entre as quais destacam-se comunicação,
mentalidade digital, resolução de problemas, pensamento crítico, aprendizagem ativa
e inteligência emocional. Essas capacidades englobam tanto aquelas inerentes ao
indivíduo, relacionadas ao seu comportamento e às suas atitudes, como também as
sociais, voltadas à comunicação e interação com outras pessoas43.
Em uma primeira análise, esse tipo de habilidade pode parecer não trazer nada de
inovador para o mercado de trabalho. Porém, estarão entre as mais buscadas nos
profissionais, inclusive em ambientes empresariais com alto impacto de digitalização
e convergência tecnológica44.
Desse modo, as habilidades sociais e comportamentais atuam como complemento
à aplicação de conhecimentos técnicos e acadêmicos no contexto industrial,
fortalecendo as relações de trabalho e o desempenho do profissional45.
HABILIDADES DE GESTÃO
Configura o agrupamento de skills relacionadas ao planejamento, à organização e ao
gerenciamento de pessoas, recursos, atividades e projetos, de acordo com objetivos
predefinidos. Gestão de projetos, gestão da inovação, gestão de pessoas são alguns
exemplos desse tipo de habilidade46.
Para atuar no modelo de indústria 4.0, o profissional precisará dominar habilidades
que ultrapassem competências técnicas. Dessa maneira, o domínio de skills de
gestão agrega diferencial a projetos desenvolvidos, contribuindo para a criação
de novas oportunidades de negócio e colaborando com o alcance do sucesso nas
múltiplas atividades de um ambiente de trabalho47.

43
44
45
46
47

TESSARINI JUNIOR; SALTORATO (2018); DELOITTE (2018b).
BURNING GLASS, BHEF (2018).
LIPPMAN et al. (2015).
BURNING GLASS, BHEF (2018); MOREIRA (2019).
DELOITTE (2018b).
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HABILIDADES TÉCNICAS
Diz respeito ao conjunto de skills relacionadas à utilização de tecnologias e ao
emprego específico destas no dia a dia empresarial, assim como de habilidades em
programação, análise de dados, análise avançada, entre outros aspectos mais voltados
à tecnologia da informação48. Esta categoria, portanto, é composta pelas habilidades
em que a técnica e a tecnologia são preponderantes. Com o avanço da digitalização
na indústria, essas habilidades técnicas serão cada vez mais demandadas, desde os
níveis básicos até os avançados da cadeia produtiva.
O cenário da indústria 4.0 exigirá um profissional mais generalista, ou seja, com
aptidões que englobem vários campos do conhecimento, ao invés do
aperfeiçoamento em uma área isolada49. Diante disso, considerada a grande
variedade de conhecimentos que a habilidade técnica abrange, a compreensão
básica sobre conceito, operação e funcionamento da tecnologia será um diferencial
no mercado de trabalho50.

48
49
50

BURNING GLASS, BHEF (2018).
VDI (2015).
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL (2018).
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FICHAS DE HABILIDADES POR PILAR TECNOLÓGICO
As habilidades identificadas no estudo são a seguir apresentadas em sua vinculação
específica a cada um dos noves pilares tecnológicos essenciais à operação da
indústria 4.0.
Essa análise se apresenta por meio de ‘fichas’, tituladas por pilar tecnológico. Cada
uma dessas fichas reúne:
i.

O que é (conceituação do pilar tecnológico).

ii.

Aplicações na indústria 4.0.

iii.

Concentração de literatura científica por área do conhecimento.

iv.

Distribuição de habilidades nucleares identificadas na literatura científica 		
organizadas por categorias temáticas.

v.

Ranking das habilidades nucleares mais frequentemente citadas na literatura
científica.

vi.

Habilidades nucleares mais frequentes por categorias temáticas e respectivas
habilidades orbitais identificadas na literatura científica.

Uma maneira adequada de ler as representações visuais a seguir consiste em
pensá-las a exemplo de um sistema planetário. As skills apresentadas graficamente
no centro constituem as habilidades nucleares de cada pilar tecnológico, ou seja,
aquelas que apresentam relação direta com cada pilar e que constituem a essência
daquele tipo de habilidade, segundo o número de vezes em que foi identificada
na investigação. Habilidades nucleares, portanto, representam as habilidades mais
centrais e de maior envergadura, que explicitam a capacidade de realização ou
prática de determinada atividade. Já aquelas que circundam as nucleares configuram
as habilidades orbitais, isto é, que exercem impacto sobre as habilidades nucleares
a partir de uma skill específica. Dessa forma, habilidades orbitais podem constar em
diferentes habilidades nucleares, visto que sua aplicação e influência dependerão de
seu vínculo e composição com outras habilidades. Esse conjunto, ao mesmo tempo
em que evidencia inter-relações possíveis, dota-se de dinamismo contextual.
Logo, é importante colocar em relevo que o conteúdo apresentado nas próximas
páginas não constitui um receituário a ser empregado de modo literal. O fichário
construído agrega achados bibliográficos da literatura especializada, demonstrando
o estado da arte sobre o tema e contribuindo, por sua vez, no aprofundamento das
reflexões sobre as habilidades necessárias à indústria 4.0.
Desse modo, as fichas são ferramentas a serem exploradas conforme as
especificidades de cada setor industrial, empresa ou posto funcional e de acordo
com as transformações experimentadas pelas tecnologias, pelos mercados e pelos
ambientes de trabalho.
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L E I T U R A D A S F I C H A S D E P I L A R E S T E C N O LÓ G I CO S

Concentração de
literatura científica,
por área do
conhecimento, para o
pilar tecnológico.

Compreensão
conceitual do pilar
tecnológico neste
estudo.

Áreas específicas
com maior frequência
de publicações
científicas sobre
habilidades
relacionadas ao pilar
tecnológico.

Possibilidades de
aplicações do pilar
tecnológico na
indústria 4.0.

Ranking das habilidades
nucleares, para o pilar
tecnológico, mais
frequentemente citadas na
literatura científica.

Distribuição de habilidades
nucleares para o pilar tecnológico,
identificadas na literatura
científica, organizadas por
categorias temáticas.

Modelização com
o conjunto de
habilidades para o
pilar tecnológico.

Habilidades orbitais
identificadas na
literatura científica
que podem
exercer impacto
complementar
ou específico
na constituição
das habilidades
nucleares referentes
ao pilar tecnológico.
Cada número no
quarto círculo
concêntrico é uma
habilidade orbital,
possível de ser
identificada na lista
inferior ao lado.

Habilidades
nucleares
relacionadas
à imagem pela
numeração e
categoria temática.

Habilidades orbitais
relacionadas
à imagem pela
numeração.
Habilidades nucleares mais frequentes na literatura científica
organizadas por categorias temáticas. Cada número no
terceiro círculo concêntrico refere-se a uma habilidade
nuclear, possível de ser identificada na lista superior ao lado.
O tamanho da seção ocupada e a intensidade da cor utilizada
traduzem a correlação de frequência de citação de cada
habilidade nuclear.
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B I G DATA & A N A LYT I CS

BIG DATA & ANALYTICS – CONCENTRAÇÃO DE LITERATURA CIENTÍFICA POR
ÁREA DO CONHECIMENTO

Linguística, Letras e Artes

26,3%

Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Humanas

5,1%
12,0%

Engenharias

49,9%

Ciências Exatas e da Terra
Ciências da Saúde
Ciências Biológicas

BIG DATA &
ANALYTICS

5 ÁREAS ESPECÍFICAS
MAIS FREQUENTES

1,4%

3,1%
2,2%

1

Ciência da Computação

2

Negócios, Gestão e Contabilidade

3

Ciências Sociais

4

Ciências Decisórias

5

Gestão

Ciências Agrárias 0,0%
*A divisão segue a classificação da fonte original

BIG DATA & ANALYTICS – DISTRIBUIÇÃO DE HABILIDADES NUCLEARES IDENTIFICADAS NA
LITERATURA CIENTÍFICA ORGANIZADAS POR CATEGORIAS TEMÁTICAS
O QUE É
Compreende um conjunto de tecnologias inovadoras que possibilita às organizações a coleta digital

44%

e a análise combinada de grandes e heterogêneos volumes de dados relativos ao andamento dos

20%

36%

negócios. As potencialidades em Big Data são exploradas sob suporte de plataformas virtuais, como o
Planejamento de Recursos Empresariais (Enterprise Resource Planning – ERP) e os Sistemas de Execução

Sociocomportamental

Gestão

Técnica

de Manufatura (Manufacturing Execution Systems – MES).

APLICAÇÕES NA INDÚSTRIA 4.0
O uso extensivo de recursos de Big Data permite a revelação de informações estratégicas que, no
passado, ficavam à sombra no interior das organizações. Por meio deles, as empresas agora podem
obter diagnósticos e prognósticos em profundidade sobre os mais diversos aspectos dos negócios.
Esses relatórios, a um só tempo complexos e versáteis, são capazes de apoiar a tomada de decisão ágil
e assertiva em processos de manufatura, logística, controle de qualidade, gerenciamento de pessoas,
gestão ambiental, experiência do consumidor, entre outros fundamentais ao êxito corporativo na
indústria 4.0.

BIG DATA & ANALYTICS – RANKING DAS HABILIDADES NUCLEARES MA IS FREQUENTEMENTE
CITADAS NA LITERATURA CIENTÍFICA
1

Programação

6

Mentalidade digital

2

Comunicação

7

Administração de base de dados

3

Resolução de problemas

8

Gestão

4

Análise de dados

9

Flexibilidade

5

Processamento de dados

10

Pensamento crítico

Sociocomportamental

Gestão

Técnica
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B I G DATA & A N A LYT I CS

BIG DATA & ANALYTICS – HABILIDADES NUCLEARES MAIS FREQUENTES POR CATEGORIAS
TEMÁTICAS E RESPECTIVAS HABILIDADES ORBITAIS IDENTIFICADAS NA LITERATURA
CIENTÍFICA

BIG DATA & ANALYTICS – HABILIDADES NUCLEARES MAIS FREQUENTES NA LITERATURA
CIENTÍFICA ORGANIZADAS POR CATEGORIAS TEMÁTICAS

pilar tecnológico. As habilidades são representadas por números, que podem ser consultados nas listas ao lado, e

Habilidades nucleares são aquelas identificadas em maior frequência na literatura científica referente à Big Data &
Analytics. Estas foram categorizadas nas temáticas sociocomportamental, técnica e de gestão, explicitando a capacidade
de realização ou prática de determinada atividade.

encontram-se posicionadas em círculos concêntricos que estruturam informações complementares.

SOCIOCOMPORTAMENTAL

GESTÃO

TÉCNICA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

A modelização sintetiza os principais achados de pesquisa na literatura científica sobre habilidades orientadas ao

O círculo central contém o ícone adotado para o pilar tecnológico em análise. O segundo círculo concêntrico traz as
categorias temáticas sociocomportamental, de gestão e técnica, representadas respectivamente pelas cores laranja,
verde e rosa, em participações proporcionais à concentração das habilidades. O terceiro círculo do modelo apresenta
as 10 habilidades nucleares mais citadas, na literatura científica, em cada categoria temática. O tamanho da seção
ocupada e a intensidade da cor utilizada traduzem a correlação de frequência de citação de cada habilidade nuclear. A
quarta circunferência, mais externa, retrata as habilidades orbitais em posições que indicam suas relações de sinergia
com as habilidades nucleares mais próximas.
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Habilidades orbitais
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93
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2

24
97

38

1

26
100
99
98

85

4

49

5

50

6

51

84

52

83

7

81
80
79

53

8

Gestão

21

82

54
55

9
56

10
20
19

78
77
76

18

11
17 16
15

14

13

12
57

75
74

73

62
72 71
70

69 68 67

66 65

64 63

Gestão
Gestão de pessoas
Gestão de projetos
Gestão financeira
Gestão de recursos
Controle da qualidade dos dados
Estratégia
Gestão da inovação
Gestão do conhecimento
Compliance

28.
29.
30.

Programação
Análise de dados
Processamento de dados
Administração de base de dados
Análise da segurança
Análise metodológica
Análise avançada de sistemas de 		
informação
Pensamento matemático
Manutenção e reparo
Raciocínio lógico

BIG DATA & ANALYTICS – HABILIDADES ORBITAIS IDENTIFICADAS NA LITERATURA CIENTÍFICA

Habilidades nucleares
por categorias temáticas
112

Comunicação
Resolução de problemas
Mentalidade digital
Flexibilidade
Pensamento crítico
Trabalho em equipe
Visão sistêmica
Aprendizagem ativa
Inteligência emocional
Interação

61

60

59

58

Habilidades orbitais representam as habilidades, identificadas na literatura científica, que podem exercer impacto
complementar ou específico na constituição das habilidades nucleares referentes à Big Data & Analytics. Embora
possibilitem suporte às habilidades nucleares, as habilidades orbitais não estão classificadas por categoria temática,
visto que desempenham papéis circunstanciais nos temas sociocomportamental, técnico e de gestão.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Compreensão de leitura
Comunicação verbal
Comunicação visual
Confidencialidade
Comunicação escrita
Escuta ativa
Análise integrativa
Análise preditiva
Identificação
Interpretação
Reconhecimento
Visualização de dados
Pensamento estratégico
Interação com interfaces 		
modernas
Visão de marketing
Pensamento inovador
Abertura à mudança
Resiliência
Discernimento
Visualização de dados
Autonomia
Integração de pessoas
Compreensão global
Compreensão organizacional
Perspectiva
Aprendizagem ao longo da vida
Interação com interfaces
modernas
Gestão de business intelligence
Gestão inovadora
Gestão tecnológica
Integração de tecnologias

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Orientação para serviços
Gestão intergeracional
Treinamento e desenvolvimento
Gestão remota
Mindset ágil
Análise financeira
Gestão de total cost ownership
Gestão de orçamento
Escalabilidade de recursos
Auditoria
Versionamento de dados
Monitoramento tecnológico
Mindset de inovação
Pesquisa jurídica
Armazenamento de dados
Estruturação de dados
Codificação
Programação de dados 			
estruturados
Desenvolvimento de 			
linguagem de programação
Machine learning
Manipulação de dados
Análise de dados em tempo real
Análise de indicadores (KPIs)
Data forecasts
Machine learning
Mineração de dados
Visualização de dados
Processamento de dados de 		
séries temporais
Processamento de dados 		
estruturados

91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

Processamento de dados 		
geoespaciais
Processamento de dados 		
multimídia
Processamento de dados não 		
estruturados
Processamento de dados 		
semiestruturados
Extraction, transformation, and 		
loading (ETL)
Recuperação da informação
Streaming analytics
Administração de dados 		
estruturados
Administração de dados não 		
estruturados
Data warehousing
Análise de privacidade de dados
Proteção de dados e informações
Operacionalização de protocolos 		
de segurança
Pensamento estratégico
Implementação
Planejamento
Suporte metodológico
Utilização de metodologias
Análise preditiva
Análise qualitativa
Análise quantitativa
Criticidade
Análise matemática avançada
Construção de indicadores
Análise numérica
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C I B E R S EG U R A NÇA

CIBERSEGURANÇA – CONCENTRAÇÃO DE LITERATURA CIENTÍFICA POR
ÁREA DO CONHECIMENTO
Linguística, Letras e Artes

21,6%

Ciências Sociais Aplicadas
9,2%

Ciências Humanas

22,5%

Engenharias

44,5%

Ciências Exatas e da Terra
Ciências da Saúde
Ciências Biológicas
Ciências Agrárias

CIBERSEGURANÇA

5 ÁREAS ESPECÍFICAS
MAIS FREQUENTES

0,0%

0,4%
1,8%

1

Ciência da Computação

2

Métodos da Teoria da Ciência da Informática

3

Matemática

4

Engenharia

5

Engenharia Eletroeletrônica

0,0%

*A divisão segue a classificação da fonte original

CIBERSEGURANÇA – DISTRIBUIÇÃO DE HABILIDADES NUCLEARES IDENTIFICADAS NA
LITERATURA CIENTÍFICA ORGANIZADAS POR CATEGORIAS TEMÁTICAS

O QUE É

54%

Conjunto de tecnologias e estratégias para proteção de dispositivos, redes e sistemas, que busca

19%

27%

garantir um fluxo seguro de dados entre pessoas e organizações. Vista como um mercado promissor
para os próximos anos, a Cibersegurança depende de soluções tecnológicas, como softwares

Sociocomportamental

antivírus, filtros de conteúdo, sistemas de vigilância e de simulação de ataques cibernéticos. Afora isso,

Gestão

Técnica

é de fundamental importância o engajamento das pessoas para eficácia das medidas de proteção e
resiliência nas rotinas empresariais diárias.

APLICAÇÕES NA INDÚSTRIA 4.0
Ameaças cibernéticas devem se tornar mais numerosas à medida que o setor produtivo passa a estar

CIBERSEGURANÇA – RANKING DAS HABILIDADES NUCLEARES MAIS FREQUENTEMENTE
CITADAS NA LITERATURA CIENTÍFICA

inserido no contexto da quarta revolução industrial. Em razão da crescente integração de sistemas
digitais e do aumento do fluxo de informações que transitam entre dispositivos, redes e sistemas,

1

Mentalidade digital

6

Análise da segurança

2

Programação

7

Gestão de pessoas

pré-requisito essencial para o sucesso dessa indústria, devendo permear a cultura organizacional e

3

Gestão

8

Interação

estar presente tanto no âmbito dos recursos humanos como dos tecnológicos.

4

Comunicação

9

Pensamento crítico

5

Trabalho em equipe

10

Resolução de problemas

os dados constituem um dos ativos mais valiosos da indústria 4.0 e, consequentemente, um alvo
sobremaneira visado por criminosos virtuais. Sendo assim, a Cibersegurança se destaca como um

Sociocomportamental

Gestão

Técnica

45
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C I B E R S EG U R A NÇA

CIBERSEGURANÇA – HABILIDADES NUCLEARES MAIS FREQUENTES POR CATEGORIAS
TEMÁTICAS E RESPECTIVAS HABILIDADES ORBITAIS IDENTIFICADAS NA LITERATURA
CIENTÍFICA

CIBERSEGURANÇA – HABILIDADES NUCLEARES MAIS FREQUENTES NA LITERATURA CIENTÍFICA
ORGANIZADAS POR CATEGORIAS TEMÁTICAS

A modelização sintetiza os principais achados de pesquisa na literatura científica sobre habilidades orientadas ao
pilar tecnológico. As habilidades são representadas por números, que podem ser consultados nas listas ao lado, e
encontram-se posicionadas em círculos concêntricos que estruturam informações complementares.

Habilidades nucleares são aquelas identificadas em maior frequência na literatura científica referente à Cibersegurança.
Estas foram categorizadas nas temáticas sociocomportamental, técnica e de gestão, explicitando a capacidade de
realização ou prática de determinada atividade.

O círculo central contém o ícone adotado para o pilar tecnológico em análise. O segundo círculo concêntrico traz as

SOCIOCOMPORTAMENTAL

GESTÃO

TÉCNICA

categorias temáticas sociocomportamental, de gestão e técnica, representadas respectivamente pelas cores laranja,

1.

Mentalidade digital

11.

Gestão

21.

Programação

verde e rosa, em participações proporcionais à concentração das habilidades. O terceiro círculo do modelo apresenta

2.

Comunicação

12.

Gestão de pessoas

22.

Análise da segurança

as 10 habilidades nucleares mais citadas, na literatura científica, em cada categoria temática. O tamanho da seção

3.

Trabalho em equipe

13.

Gestão de projetos

23.

Análise de dados

ocupada e a intensidade da cor utilizada traduzem a correlação de frequência de citação de cada habilidade nuclear. A

4.

Interação

14.

Gestão de recursos

24.

Manutenção e reparo

quarta circunferência, mais externa, retrata as habilidades orbitais em posições que indicam suas relações de sinergia

5.

Pensamento crítico

15.

Gestão de riscos

25.

Processamento de dados

com as habilidades nucleares mais próximas.

6.

Resolução de problemas

16.

Gestão financeira

26.

Literacidade digital

7.

Aprendizagem ativa

17.

Compliance

27.

Pensamento matemático

8.

Inteligência emocional

18.

Gestão de processos

28.

Pesquisa

9.

Tomada de decisão

19.

Gestão da informação

29.

Análise avançada

10.

Criatividade

20.

Gestão da inovação

30.

Análise de sistemas

75

Habilidades nucleares
por categorias temáticas

73 74

72

31 32

71

Habilidades orbitais

33

CIBERSEGURANÇA – HABILIDADES ORBITAIS IDENTIFICADAS NA LITERATURA CIENTÍFICA
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visto que desempenham papéis circunstanciais nos temas sociocomportamental, técnico e de gestão.
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n

61

58

44
45

13

53

6

12

52

possibilitem suporte às habilidades nucleares, as habilidades orbitais não estão classificadas por categoria temática,

2

22

60

complementar ou específico na constituição das habilidades nucleares referentes à Cibersegurança. Embora

37
38
39

23

64

59

Habilidades orbitais representam as habilidades, identificadas na literatura científica, que podem exercer impacto

35

7
51

11

50

10

9

46

8

47
49

48

31.

Aprendizagem

45.

Visualização de dados

32.

Pensamento estratégico

46.

Reconhecimento

33.

Interação com interfaces 		

47.

Aprendizagem ao longo da vida

modernas

48.

Gestão inovadora

34.

Compartilhamento de informação

49.

Orientação para serviços

64.

Análise de vulnerabilidades

35.

Compreensão de leitura

50.

Gestão intergeracional

65.

Criptografia

36.

Confidencialidade

51.

Treinamento e desenvolvimento

66.

Modelagem

37.

Comunicação escrita

52.

Mindset ágil

67.

Proteção de dados e informações

38.

Escuta ativa

53.

Operação e controle

68.

Security intelligence

39.

Comunicação verbal

54.

Garantia da informação

69.

Segurança preditiva

40.

Interação com interfaces 		

55.

Identificação de invasores

70.

Análise de indicadores (KPIs)

modernas

56.

Análise de riscos

71.

Segurança e proteção de dados

41.

Integração de pessoas

57.

Pesquisa jurídica

72.

Fluência digital

42.

Interação com interfaces 		

58.

Gestão de sistemas de informação

73.

Análise numérica

modernas

59.

Mindset de inovação

74.

Pesquisa em automação

43.

Networking

60.

Codificação

75.

Segurança e privacidade

44.

Discernimento

61.

Desenvolvimento de software

62.

Desenvolvimento de linguagem 		
de programação

63.

Desenvolvimento de sistemas 		
operacionais
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CO M PUTAÇÃO NA NU VE M

COMPUTAÇÃO NA NUVEM – CONCENTRAÇÃO DE LITERATURA CIENTÍFICA
POR ÁREA DO CONHECIMENTO

Linguística, Letras e Artes

0,5%

5 ÁREAS ESPECÍFICAS
MAIS FREQUENTES

15,1%

Ciências Sociais Aplicadas

8,0%

Ciências Humanas

13,1%

Engenharias

61,8%

Ciências Exatas e da Terra

COMPUTAÇÃO
NA NUVEM

1

Ciência da Computação

2

Negócios, Gestão e Contabilidade

3

Sistemas da Informação

Ciências da Saúde

1,0%

4

Ciências Sociais

Ciências Biológicas

0,5%

5

Ciências Decisórias

Ciências Agrárias

0,0%

*A divisão segue a classificação da fonte original

COMPUTAÇÃO NA NUVEM – DISTRIBUIÇÃO DE HABILIDADES NUCLEARES IDENTIFICADAS NA
LITERATURA CIENTÍFICA ORGANIZADAS POR CATEGORIAS TEMÁTICAS

O QUE É

47%

Tecnologia que se diferencia dos tradicionais sistemas computacionais por oferecer armazenamento
e liberação de recursos de forma on-line e sem a necessidade de instalação de programas. Adotada
com cada vez mais frequência por organizações e pessoas físicas, a Computação na Nuvem permite

Sociocomportamental

o acesso remoto a informações por usuários diversos; expande a capacidade de armazenamento de

29%
Gestão

24%
Técnica

dados; aumenta as possibilidades de colaboração; além de facilitar tarefas de acompanhamento e de
análise de recursos em tempo real.

APLICAÇÕES NA INDÚSTRIA 4.0
A indústria 4.0, sendo uma grande geradora e consumidora de dados, depende muito de soluções que
possam garantir que estes sejam armazenados e acessados de maneira ágil e segura. Nesse contexto,
a Computação na Nuvem tem se tornado primordial para que se possa aperfeiçoar os processos de
gestão e dar suporte a diferentes atividades – como a Manufatura Aditiva e a Simulação –, ao mesmo
tempo em que são incorporadas características como agilidade, flexibilidade e competividade de
mercado.

COMPUTAÇÃO NA NUVEM – RANKING DAS HABILIDADES NUCLEARES MAIS
FREQUENTEMENTE CITADAS NA LITERATURA CIENTÍFICA
1

Gestão

6

Trabalho em equipe

2

Mentalidade digital

7

Gestão de recursos

3

Comunicação

8

Pensamento crítico

4

Programação

9

Gestão de pessoas

5

Resolução de problemas

10

Gestão de projetos

Sociocomportamental

Gestão

Técnica
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CO M PUTAÇÃO NA NU VE M

COMPUTAÇÃO NA NUVEM – HABILIDADES NUCLEARES MAIS FREQUENTES POR CATEGORIAS
TEMÁTICAS E RESPECTIVAS HABILIDADES ORBITAIS IDENTIFICADAS NA LITERATURA
CIENTÍFICA
A modelização sintetiza os principais achados de pesquisa na literatura científica sobre habilidades orientadas ao
pilar tecnológico. As habilidades são representadas por números, que podem ser consultados nas listas ao lado, e
encontram-se posicionadas em círculos concêntricos que estruturam informações complementares.

COMPUTAÇÃO NA NUVEM – HABILIDADES NUCLEARES MAIS FREQUENTES NA LITERATURA
CIENTÍFICA ORGANIZADAS POR CATEGORIAS TEMÁTICAS
Habilidades nucleares são aquelas identificadas em maior frequência na literatura científica referente à Computação na
Nuvem. Estas foram categorizadas nas temáticas sociocomportamental, técnica e de gestão, explicitando a capacidade
de realização ou prática de determinada atividade.

O círculo central contém o ícone adotado para o pilar tecnológico em análise. O segundo círculo concêntrico traz as

SOCIOCOMPORTAMENTAL

GESTÃO

TÉCNICA

categorias temáticas sociocomportamental, de gestão e técnica, representadas respectivamente pelas cores laranja,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

verde e rosa, em participações proporcionais à concentração das habilidades. O terceiro círculo do modelo apresenta
as 10 habilidades nucleares mais citadas, na literatura científica, em cada categoria temática. O tamanho da seção
ocupada e a intensidade da cor utilizada traduzem a correlação de frequência de citação de cada habilidade nuclear. A
quarta circunferência, mais externa, retrata as habilidades orbitais em posições que indicam suas relações de sinergia
com as habilidades nucleares mais próximas.

Habilidades nucleares
por categorias temáticas

Mentalidade digital
Comunicação
Resolução de problemas
Trabalho em equipe
Pensamento crítico
Adaptabilidade
Aprendizagem ativa
Inteligência emocional
Negociação
Criatividade

Gestão
Gestão de recursos
Gestão de pessoas
Gestão de projetos
Gestão da inovação
Gestão da informação
Gestão financeira
Compliance
Gestão de processos
Gestão de TI

Programação
Análise da segurança
Análise de dados
Desenvolvimento de aplicativos
Processamento de dados
Arquitetura de computadores
Análise de sistemas
Literacidade digital
Manutenção e reparo
Pensamento matemático

Habilidades orbitais

89
88

86

82

83

84

85

34

80

26

78

29 30
27 28

73
72
71

ca

visto que desempenham papéis circunstanciais nos temas sociocomportamental, técnico e de gestão.
39
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20
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possibilitem suporte às habilidades nucleares, as habilidades orbitais não estão classificadas por categoria temática,

ta

l

70

65

complementar ou específico na constituição das habilidades nucleares referentes à Computação na Nuvem. Embora
38

3

22

66

37

2

23

68

Habilidades orbitais representam as habilidades, identificadas na literatura científica, que podem exercer impacto
36

24

75

64

35

1

25

77
76
74

COMPUTAÇÃO NA NUVEM – HABILIDADES ORBITAIS IDENTIFICADAS NA LITERATURA CIENTÍFICA

31 32
33

87

81
79

91

90

62

14

61

st

6

13

42.
43.
44.
45.
46.

9
10

12
11

59

43

7

ão
8

60

42

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

44

58
57

56

55

54

53

52

45
51 50 49 48 47 46

47.
48.
49.
50.
51.

Aprendizagem
Pensamento estratégico
Interação com interfaces 		
modernas
Compreensão de leitura
Comunicação escrita
Escuta ativa
Fluência em idiomas
Comunicação verbal
Reconhecimento
Integração de pessoas
Interação com interfaces 		
modernas
Discernimento
Visualização de dados
Técnicas avançadas de negociação
Análise de custos
Administração de aplicativos 		
móveis
Articulação com fornecedores
Gestão da nuvem
Gestão inovadora
Integração da nuvem
Orientação para serviços

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Administração de recursos em 		
nuvem
Escalabilidade de recursos
Gestão de infraestrutura
Operação e controle
Gestão de sistemas operacionais
Visualização de dados
Gestão intergeracional
Treinamento e desenvolvimento
Mindset ágil
Mindset de inovação
Pensamento inovador
Cloud deployment
Cloud migration
Gestão de total cost ownership
Pesquisa jurídica
Codificação
Desenvolvimento de linguagem 		
de programação
Machine learning
Desenvolvimento de sistemas 		
operacionais
Autenticação de segurança
Criptografia

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Propriedade de dados
Proteção de dados e informações
Operacionalização de protocolos 		
de segurança
Análise crítica de dados
Machine learning
Predictive analytics
Streaming analytics
Administração de aplicativos móveis
Automatização de testes
Prática de DevOps
Processamento de dados 		
estruturados
Processamento de dados não 		
estruturados
Processamento de dados 		
semiestruturados
Segurança e proteção de dados
Implantação de arquitetura sem 		
servidor
Prática de DevOps
Garantia da qualidade
Fluência digital
Análise numérica

51
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I NT EG R AÇÃO D E S I ST E M A S

INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS – CONCENTRAÇÃO DE LITERATURA CIENTÍFICA
POR ÁREA DO CONHECIMENTO
Linguística, Letras e Artes

0,5%

7,0%

Ciências Humanas

26,3%

Engenharias
12,5%

Ciências Exatas e da Terra

20,8%

Ciências da Saúde
4,6%

Ciências Biológicas

INTEGRAÇÃO DE
SISTEMAS

Ciências Agrárias

5 ÁREAS ESPECÍFICAS
MAIS FREQUENTES

26,7%

Ciências Sociais Aplicadas

1

Engenharia

2

Ciência de Materiais

3

Ciências Sociais

4

Negócios, Gestão e Contabilidade

5

Economia, Econometria e Finanças

1,6%

*A divisão segue a classificação da fonte original

INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS – DISTRIBUIÇÃO DE HABILIDADES NUCLEA RES IDENTIFICADAS
NA LITERATURA CIENTÍFICA ORGANIZADAS POR CATEGORIAS TEMÁTICAS

O QUE É

56%

Soluções que alinham tecnologias e estratégias de gestão para integrar pessoas, processos e
organizações, sendo trabalhadas em duas direções: vertical e horizontal. A primeira delas trata
do aprimoramento das atividades dentro de uma mesma organização, com o fortalecimento da

Sociocomportamental

comunicação interna, assim como o maior intercâmbio de dados e informações entre os diversos

23%

Gestão

21%

Técnica

setores e departamentos. A segunda parte dos mesmos princípios da integração vertical, mas é
referente à aproximação entre diferentes atores de uma cadeia de valor – como fornecedores,
produtores e consumidores.

APLICAÇÕES NA INDÚSTRIA 4.0
A Integração de Sistemas é central ao sucesso das atividades da indústria 4.0, uma vez que as
organizações inseridas nesse contexto buscam constantemente a eficiência, o que pressupõe

INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS – RANKING DAS HABILIDADES NUCLEARES MAIS
FREQUENTEMENTE CITADAS NA LITERATURA CIENTÍFICA
1

Comunicação

6

Resolução de problemas

2

Mentalidade digital

7

Gestão de pessoas

e comunicação em tempo real – como Internet das Coisas e Computação na Nuvem –, facilita a

3

Gestão

8

Programação

integração de sistemas, tanto no âmbito horizontal quanto no vertical.

4

Trabalho em equipe

9

Aprendizagem ativa

5

Pensamento crítico

10

Análise de dados

fortalecer a confiança nas relações entre os diferentes atores das cadeias de valor. O grande volume de
dados que circula nessa indústria, aliado ao conjunto de tecnologias que proporcionam conectividade

Sociocomportamental

Gestão

Técnica
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I NT EG R AÇÃO D E S I ST E M A S

INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS – HABILIDADES NUCLEARES MAIS FREQUENTES POR CATEGORIAS
TEMÁTICAS E RESPECTIVAS HABILIDADES ORBITAIS IDENTIFICADAS NA LITERATURA
CIENTÍFICA
A modelização sintetiza os principais achados de pesquisa na literatura científica sobre habilidades orientadas ao
pilar tecnológico. As habilidades são representadas por números, que podem ser consultados nas listas ao lado, e
encontram-se posicionadas em círculos concêntricos que estruturam informações complementares.

INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS – HABILIDADES NUCLEARES MAIS FREQUENTES NA LITERATURA
CIENTÍFICA ORGANIZADAS POR CATEGORIAS TEMÁTICAS
Habilidades nucleares são aquelas identificadas em maior frequência na literatura científica referente à Integração
de Sistemas. Estas foram categorizadas nas temáticas sociocomportamental, técnica e de gestão, explicitando a
capacidade de realização ou prática de determinada atividade.

O círculo central contém o ícone adotado para o pilar tecnológico em análise. O segundo círculo concêntrico traz as

SOCIOCOMPORTAMENTAL

GESTÃO

TÉCNICA

categorias temáticas sociocomportamental, de gestão e técnica, representadas respectivamente pelas cores laranja,

1.

Comunicação

11.

Gestão

21.

Programação

verde e rosa, em participações proporcionais à concentração das habilidades. O terceiro círculo do modelo apresenta

2.

Mentalidade digital

12.

Gestão de pessoas

22.

Análise de dados

as 10 habilidades nucleares mais citadas, na literatura científica, em cada categoria temática. O tamanho da seção

3.

Trabalho em equipe

13.

Gestão de projetos

23.

Manutenção e reparo

ocupada e a intensidade da cor utilizada traduzem a correlação de frequência de citação de cada habilidade nuclear. A

4.

Pensamento crítico

14.

Gestão da inovação

24.

Processamento de dados

quarta circunferência, mais externa, retrata as habilidades orbitais em posições que indicam suas relações de sinergia

5.

Resolução de problemas

15.

Gestão de recursos

25.

Literacidade digital

com as habilidades nucleares mais próximas.

6.

Aprendizagem ativa

16.

Gestão de stakeholders

26.

Pensamento matemático

7.

Inteligência emocional

17.

Compliance

27.

Raciocínio lógico

8.

Interação

18.

Gestão de processos

28.

Administração de testes

9.

Adaptabilidade

19.

Estratégia

29.

Análise avançada

10.

Tomada de decisão

20.

Gestão de incidentes

30.

Análise da segurança

Habilidades nucleares
por categorias temáticas

Habilidades orbitais

31

62

32

61

33

34

35

60

INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS – HABILIDADES ORBITAIS IDENTIFICADAS NA LITERATURA CIENTÍFICA
36

Habilidades orbitais representam as habilidades, identificadas na literatura científica, que podem exercer impacto
26

25

27 28 29 30

complementar ou específico na constituição das habilidades nucleares referentes à Integração de Sistemas. Embora

1

possibilitem suporte às habilidades nucleares, as habilidades orbitais não estão classificadas por categoria temática,

24
59

23

visto que desempenham papéis circunstanciais nos temas sociocomportamental, técnico e de gestão.
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41
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48

44
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45

47 46

Compreensão de leitura

41.

Integração de pessoas

52.

Mindset ágil

32.

Confidencialidade

42.

Discernimento

53.

Mindset de inovação

33.

Comunicação escrita

43.

Visualização de dados

54.

Operação e controle

34.

Escuta ativa

44.

Reconhecimento

55.

Pesquisa jurídica

35.

Fluência em inglês

45.

Aprendizagem ao longo da vida

56.

Codificação

36.

Comunicação verbal

46.

Interação cultural

57.

Desenvolvimento de software

37.

Interação com interfaces 		

47.

Interação com interfaces 		

58.

Desenvolvimento de linguagem 		

modernas

io o

Ges

15
54

40

3

oc

55

mpo

20
19
18
17
16

31.

modernas

de programação

38.

Aprendizagem

48.

Gestão inovadora

59.

Análise de indicadores (KPIs)

39.

Pensamento estratégico

49.

Orientação para serviços

60.

Segurança e proteção de dados

40.

Interação com interfaces 		

50.

Gestão intergeracional

61.

Fluência digital

modernas

51.

Treinamento e desenvolvimento

62.

Análise numérica

55

56

HABILIDADES PARA A INDÚSTRIA

I NT E R NE T DA S CO I S A S

INTERNET DAS COISAS – CONCENTRAÇÃO DE LITERATURA CIENTÍFICA POR
ÁREA DO CONHECIMENTO

Linguística, Letras e Artes

37,0%

Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Humanas

7,9%
21,2%

Engenharias

31,8%

Ciências Exatas e da Terra

INTERNET DAS
COISAS

5 ÁREAS ESPECÍFICAS
MAIS FREQUENTES

1,1%

Ciências da Saúde

0,5%

Ciências Biológicas

0,5%

Ciências Agrárias

0,0%

1

Ciência da Computação

2

Matemática

3

Negócios, Gestão e Contabilidade

4

Ciências Sociais

5

Ciências Decisórias

*A divisão segue a classificação da fonte original

INTERNET DAS COISAS – DISTRIBUIÇÃO DE HABILIDADES NUCLEARES IDENTIFICADAS NA
LITERATURA CIENTÍFICA ORGANIZADAS POR CATEGORIAS TEMÁTICAS

O QUE É

51%

Compreende uma rede inteligente de dispositivos altamente conectados, capaz de monitorar, coletar,
trocar e analisar dados em grande volume, provenientes de fontes diversificadas. Na composição
dessa estrutura, diversas tecnologias da informação – tais como sensores, plataformas em nuvem

Sociocomportamental

e comunicação máquina-máquina – são empregadas com o intuito de promover a integração e a

24%
Gestão

25%
Técnica

cooperação entre sistemas de controle industrial, sistemas de gestão empresarial, processos de
negócios, assim como redes de fornecedores e consumidores.

APLICAÇÕES NA INDÚSTRIA 4.0
No âmbito da quarta revolução industrial, a Internet das Coisas apoia esforços empresariais em Business
Intelligence, com o propósito de aprimorar a eficiência, a qualidade e a segurança dos procedimentos
produtivos. Possibilita análises de amplo escopo, a identificação rápida de riscos, a tomada de decisão

INTERNET DAS COISAS – RANKING DAS HABILIDADES NUCLEARES MAIS FREQUENTEMENTE
CITADAS NA LITERATURA CIENTÍFICA
1

Comunicação

6

Programação

2

Mentalidade digital

7

Gestão

rastreabilidade de cadeias de suprimentos e de fornecimento, em ações de manutenção preditiva,

3

Resolução de problemas

8

Pensamento crítico

bem como na identificação de ativos que otimizem ainda mais os negócios.

4

Trabalho em equipe

9

Interação

5

Análise da segurança

10

Análise de dados

em tempo real, a resolução ágil de problemas e a economia de recursos. Pode ser aplicada no
controle de qualidade de processos e produtos, na promoção de práticas industriais sustentáveis, na

Sociocomportamental

Gestão

Técnica

57

HABILIDADES PARA A INDÚSTRIA

58

I NT E R NE T DA S CO I S A S

INTERNET DAS COISAS – HABILIDADES NUCLEARES MAIS FREQUENTES POR CATEGORIAS
TEMÁTICAS E RESPECTIVAS HABILIDADES ORBITAIS IDENTIFICADAS NA LITERATURA
CIENTÍFICA
A modelização sintetiza os principais achados de pesquisa na literatura científica sobre habilidades orientadas ao
pilar tecnológico. As habilidades são representadas por números, que podem ser consultados nas listas ao lado, e
encontram-se posicionadas em círculos concêntricos que estruturam informações complementares.
O círculo central contém o ícone adotado para o pilar tecnológico em análise. O segundo círculo concêntrico traz as
categorias temáticas sociocomportamental, de gestão e técnica, representadas respectivamente pelas cores laranja,
verde e rosa, em participações proporcionais à concentração das habilidades. O terceiro círculo do modelo apresenta
as 10 habilidades nucleares mais citadas, na literatura científica, em cada categoria temática. O tamanho da seção
ocupada e a intensidade da cor utilizada traduzem a correlação de frequência de citação de cada habilidade nuclear. A
quarta circunferência, mais externa, retrata as habilidades orbitais em posições que indicam suas relações de sinergia
com as habilidades nucleares mais próximas.

Habilidades nucleares
por categorias temáticas

Habilidades orbitais
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12
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53
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9
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51

50

TÉCNICA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Comunicação
Mentalidade digital
Resolução de problemas
Trabalho em equipe
Pensamento crítico
Interação
Inteligência emocional
Aprendizagem ativa
Tomada de decisão
Criatividade

Gestão
Gestão de pessoas
Gestão de TI
Gestão da inovação
Gestão de projetos
Gestão da mudança
Gestão de processos
Gestão de recursos
Gestão de stakeholders
Compliance

Análise da segurança
Programação
Análise de dados
Desenvolvimento de aplicativos
Manutenção e reparo
Processamento de dados
Literacidade digital
Pensamento matemático
Aplicação de testes
Análise avançada

INTERNET DAS COISAS – HABILIDADES ORBITAIS IDENTIFICADAS NA LITERATURA CIENTÍFICA
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46

31.
32.
33.
34.
35.
36.
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43
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GESTÃO

38.
39.
40.
42

15

55

SOCIOCOMPORTAMENTAL

40

4

cio o

64

39

So

68

de realização ou prática de determinada atividade.

visto que desempenham papéis circunstanciais nos temas sociocomportamental, técnico e de gestão.

23

69

Coisas. Estas foram categorizadas nas temáticas sociocomportamental, técnica e de gestão, explicitando a capacidade

possibilitem suporte às habilidades nucleares, as habilidades orbitais não estão classificadas por categoria temática,

36
37

24

70

Habilidades nucleares são aquelas identificadas em maior frequência na literatura científica referente à Internet das

complementar ou específico na constituição das habilidades nucleares referentes à Internet das Coisas. Embora

25

73
72

CIENTÍFICA ORGANIZADAS POR CATEGORIAS TEMÁTICAS

Habilidades orbitais representam as habilidades, identificadas na literatura científica, que podem exercer impacto
35

75
74

76

31 32
33 34

81

78
77

88

87

85

INTERNET DAS COISAS – HABILIDADES NUCLEARES MAIS FREQUENTES NA LITERATURA

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Compreensão de leitura
Comunicação escrita
Escuta ativa
Comunicação verbal
Aprendizagem
Pensamento estratégico
Interação com interfaces 		
modernas
Reconhecimento
Integração de pessoas
Interação com interfaces 		
modernas
Análise crítica
Discernimento
Visualização de dados
Interação com interfaces 		
modernas
Aprendizagem ao longo da vida
Orientação para serviços
Gestão intergeracional
Treinamento e desenvolvimento
Análise de retorno sobre 		
investimento (ROI)
Gestão de infraestrutura 		
automatizada

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Gestão de infraestrutura integrada
Gestão de infraestrutura 		
escalonável
Mindset de inovação
Lean mindset
Pensamento inovador
Mindset ágil
Aplicação de retrofit
Operação e controle
Articulação com fornecedores
Pesquisa jurídica
Armazenamento de dados
Autenticação de segurança
Operacionalização de protocolos 		
de segurança
Análise e desenvolvimento de 		
criptografia
Análise da infraestrutura de chaves
públicas
Proteção da privacidade de dados
Proteção de dados e informações
Operacionalização de protocolos 		
de segurança
Programação de dados 			
estruturados

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Programação de dados não 		
estruturados
Desenvolvimento de linguagem 		
de programação
Análise de indicadores (KPIs)
Analytics
Análise crítica de dados
Machine learning
Predictive analytics
Streaming analytics
Aplicação de múltiplos materiais
Prática de DevOps
Desenvolvimento de dispositivos 		
conectados
Desenvolvimento de sistemas 		
embarcados
Automatização de testes
Análise de testes de unidades
Armazenamento de dados
Análise de infraestrutura		
computacional
Segurança e proteção de dados
Fluência digital
Análise numérica

59

60

HABILIDADES PARA A INDÚSTRIA

M A NU FATU R A A D I T IVA

MANUFATURA ADITIVA – CONCENTRAÇÃO DE LITERATURA CIENTÍFICA POR
ÁREA DO CONHECIMENTO

Linguística, Letras e Artes

0,4%

Ciências Sociais Aplicadas

2,4%

Ciências Humanas

2,7%

5 ÁREAS ESPECÍFICAS
MAIS FREQUENTES

35,8%

Engenharias
19,4%

Ciências Exatas e da Terra
Ciências da Saúde

4,9%
34,4%

Ciências Biológicas

MANUFATURA
ADITIVA

Ciências Agrárias

1

Imunologia e Microbiologia

2

Bioquímica, Genética e Biologia

3

Engenharia

4

Ciência de Materiais

5

Engenharia de Manufatura

0,0%

*A divisão segue a classificação da fonte original

MANUFATURA ADITIVA – DISTRIBUIÇÃO DE HABILIDADES NUCLEARES IDENTIFICADAS NA
LITERATURA CIENTÍFICA ORGANIZADAS POR CATEGORIAS TEMÁTICAS

O QUE É

64%

Processo de fabricação de produtos que faz uso de impressoras 3D para transformar modelos digitais
tridimensionais em objetos reais. Caracterizada pela adição sucessiva de camadas de material – como
plástico, metal, células ou cerâmica –, a Manufatura Aditiva apresenta vantagens competitivas em

Sociocomportamental

relação às tradicionais técnicas de produção, tais como prototipagem rápida, criação de formas

Gestão

23% 13%
Técnica

complexas, utilização racional de materiais e desenvolvimento de orgãos e tecidos.

APLICAÇÕES NA INDÚSTRIA 4.0
A indústria 4.0, na busca por crescente produtividade e redução de falhas em seus processos produtivos,
deve tirar grande proveito da tecnologia de Manufatura Aditiva. Por meio dela, torna-se possível
alcançar patamares mais altos de precisão e padronização, bem como uma produção flexível, com
ganhos logísticos consideráveis. Somado a isso, o desenvolvimento de tecnologias, como a Robótica
Autônoma e a Internet das Coisas, no contexto da quarta revolução industrial, deve contribuir para
elevar a Manufatura Aditiva a níveis cada vez mais sofisticados, com altos graus de automatização e
independência produtiva.

MANUFATURA ADITIVA – RANKING DAS HABILIDADES NUCLEARES MAIS FREQUENTEMENTE
CITADAS NA LITERATURA CIENTÍFICA
1

Comunicação

6

Pensamento crítico

2

Resolução de problemas

7

Adaptabilidade

3

Trabalho em equipe

8

Aprendizagem ativa

4

Mentalidade digital

9

Criatividade

5

Gestão

10

Gestão de pessoas

Sociocomportamental

Gestão

61
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M A NU FATU R A A D I T IVA

MANUFATURA ADITIVA – HABILIDADES NUCLEARES MAIS FREQUENTES POR CATEGORIAS
TEMÁTICAS E RESPECTIVAS HABILIDADES ORBITAIS IDENTIFICADAS NA LITERATURA
CIENTÍFICA
A modelização sintetiza os principais achados de pesquisa na literatura científica sobre habilidades orientadas ao
pilar tecnológico. As habilidades são representadas por números, que podem ser consultados nas listas ao lado, e
encontram-se posicionadas em círculos concêntricos que estruturam informações complementares.

MANUFATURA ADITIVA – HABILIDADES NUCLEARES MAIS FREQUENTES NA LITERATURA
CIENTÍFICA ORGANIZADAS POR CATEGORIAS TEMÁTICAS
Habilidades nucleares são aquelas identificadas em maior frequência na literatura científica referente à Manufatura
Aditiva. Estas foram categorizadas nas temáticas sociocomportamental, técnica e de gestão, explicitando a capacidade
de realização ou prática de determinada atividade.

O círculo central contém o ícone adotado para o pilar tecnológico em análise. O segundo círculo concêntrico traz as

SOCIOCOMPORTAMENTAL

GESTÃO

TÉCNICA

categorias temáticas sociocomportamental, de gestão e técnica, representadas respectivamente pelas cores laranja,

1.

Comunicação

11.

Gestão

21.

Pensamento matemático

2.

Resolução de problemas

12.

Gestão de pessoas

22.

Programação

3.

Trabalho em equipe

13.

Gestão de projetos

23.

Análise de dados

4.

Mentalidade digital

14.

Gestão de recursos

24.

Literacidade digital

5.

Pensamento crítico

15.

Gestão da inovação

25.

Manutenção e reparo

6.

Adaptabilidade

16.

Gestão financeira

26.

Processsamento de dados

7.

Aprendizagem ativa

17.

Planejamento

27.

Aplicação de testes

8.

Criatividade

18.

Gestão de stakeholders

28.

Análise da segurança

9.

Colaboração

19.

Compliance

29.

Desenho

10.

Tomada de decisão

20.

Gestão de processos

30.

Pesquisa

verde e rosa, em participações proporcionais à concentração das habilidades. O terceiro círculo do modelo apresenta
as 10 habilidades nucleares mais citadas, na literatura científica, em cada categoria temática. O tamanho da seção
ocupada e a intensidade da cor utilizada traduzem a correlação de frequência de citação de cada habilidade nuclear. A
quarta circunferência, mais externa, retrata as habilidades orbitais em posições que indicam suas relações de sinergia
com as habilidades nucleares mais próximas.

Habilidades nucleares
por categorias temáticas
61

60

Habilidades orbitais

31 32
33 34
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MANUFATURA ADITIVA – HABILIDADES ORBITAIS IDENTIFICADAS NA LITERATURA CIENTÍFICA
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Habilidades orbitais representam as habilidades, identificadas na literatura científica, que podem exercer impacto

35

complementar ou específico na constituição das habilidades nucleares referentes à Manufatura Aditiva. Embora
possibilitem suporte às habilidades nucleares, as habilidades orbitais não estão classificadas por categoria temática,
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46

8

7

45 44

43

Compreensão de leitura

41.

Discernimento

53.

Aplicação de múltiplos materiais

32.

Comunicação escrita

42.

Visualização de dados

54.

Operação e controle

33.

Escuta ativa

43.

Aprender a aprender

55.

Mindset de inovação

34.

Comunicação verbal

44.

Aprendizagem ao longo da vida

56.

Pesquisa jurídica

35.

Reconhecimento

45.

Aprendizagem cognitiva

57.

Análise numérica

36.

Integração de pessoas

46.

Colaboração virtual

58.

Codificação

37.

Interação com interfaces 		

47.

Gestão inovadora

59.

Fluência digital

modernas

48.

Orientação para serviços

60.

Segurança e proteção de dados

38.

Aprendizagem

49.

Gestão intergeracional

61.

Pesquisa em automação

39.

Pensamento estratégico

50.

Treinamento e desenvolvimento

40.

Interação com interfaces 		

51.

Mindset ágil

modernas

52.

Aplicação em mecânica
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31.

41
42
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R E A L I DA D E AU M E NTA DA

REALIDADE AUMENTADA – CONCENTRAÇÃO DE LITERATURA CIENTÍFICA
POR ÁREA DO CONHECIMENTO

Linguística, Letras e Artes
Ciências Sociais Aplicadas

10,8%

Ciências Humanas

10,8%
22,6%

Engenharias
Ciências Exatas e da Terra
Ciências da Saúde
Ciências Biológicas

REALIDADE
AUMENTADA

Ciências Agrárias

5 ÁREAS ESPECÍFICAS
MAIS FREQUENTES

1,6%

46,2%
5,3%
2,7%

1

Ciência da Computação

2

Métodos de Teorias da Ciência da Computação

3

Negócios, Gestão e Contabilidade

4

Engenharia Elétrica e Eletrônica

5

Energia

0,0%

*A divisão segue a classificação da fonte original

REALIDADE AUMENTADA – DISTRIBUIÇÃO DE HABILIDADES NUCLEARES IDENTIFICADAS NA
LITERATURA CIENTÍFICA ORGANIZADAS POR CATEGORIAS TEMÁTICAS

O QUE É

57%

Tecnologia que permite a sobreposição de elementos virtuais a cenários reais, com o objetivo de
proporcionar a interação entre esses dois universos. Ao fazer uso de um conjunto de softwares, sensores,
dispositivos móveis e wearables, a Realidade Aumentada possibilita experiências diferenciadas ao

Sociocomportamental

usuário e já vem sendo amplamente utilizada em áreas como lazer e entretenimento, tendo também

23%

Gestão

20%

Técnica

grande potencial de expansão em outros setores econômicos.

APLICAÇÕES NA INDÚSTRIA 4.0
Com a promessa de impactar consideravelmente a maneira como tarefas diárias são executadas
e vivenciadas, a Realidade Aumentada deve também ser crescentemente explorada no contexto
da quarta revolução industrial. Essa tecnologia pode ser integrada a processos de simulação e
treinamento, por exemplo, favorecendo, assim, a segurança e o engajamento de equipes de trabalho,
além de acarretar ganhos de produtividade para a indústria.

REALIDADE AUMENTADA – RANKING DAS HABILIDADES NUCLEARES MAIS
FREQUENTEMENTE CITADAS NA LITERATURA CIENTÍFICA
1

Mentalidade digital

6

Pensamento crítico

2

Comunicação

7

Trabalho em equipe

3

Gestão

8

Processamento de dados

4

Resolução de problemas

9

Liderança

5

Gestão de pessoas

10

Desenvolvimento de aplicativos

Gestão

Técnica

Sociocomportamental
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R E A L I DA D E AU M E NTA DA

REALIDADE AUMENTADA – HABILIDADES NUCLEARES MAIS FREQUENTES POR CATEGORIAS
TEMÁTICAS E RESPECTIVAS HABILIDADES ORBITAIS IDENTIFICADAS NA LITERATURA
CIENTÍFICA
A modelização sintetiza os principais achados de pesquisa na literatura científica sobre habilidades orientadas ao
pilar tecnológico. As habilidades são representadas por números, que podem ser consultados nas listas ao lado, e
encontram-se posicionadas em círculos concêntricos que estruturam informações complementares.

REALIDADE AUMENTADA – HABILIDADES NUCLEARES MAIS FREQUENTES NA LITERATURA
CIENTÍFICA ORGANIZADAS POR CATEGORIAS TEMÁTICAS
Habilidades nucleares são aquelas identificadas em maior frequência na literatura científica referente à Realidade
Aumentada. Estas foram categorizadas nas temáticas sociocomportamental, técnica e de gestão, explicitando a
capacidade de realização ou prática de determinada atividade.

O círculo central contém o ícone adotado para o pilar tecnológico em análise. O segundo círculo concêntrico traz as

SOCIOCOMPORTAMENTAL

GESTÃO

TÉCNICA

categorias temáticas sociocomportamental, de gestão e técnica, representadas respectivamente pelas cores laranja,

1.

Mentalidade digital

11.

Gestão

21.

Processamento de dados

2.

Comunicação

12.

Gestão de pessoas

22.

Desenvolvimento de aplicativos

3.

Resolução de problemas

13.

Gestão da inovação

23.

Programação

4.

Pensamento crítico

14.

Gestão de projetos

24.

Análise de dados

5.

Trabalho em equipe

15.

Gestão de recursos

25.

Literacidade digital

6.

Liderança

16.

Compliance

26.

Manutenção e reparo

7.

Adaptabilidade

17.

Controle da qualidade dos dados

27.

Aplicação de testes

8.

Aprendizagem ativa

18.

Estratégia

28.

Análise da segurança

9.

Inteligência emocional

19.

Gestão de incidentes

29.

Análise de sistemas

10.

Criatividade

20.

Gestão de processos

30.

Destreza motora

verde e rosa, em participações proporcionais à concentração das habilidades. O terceiro círculo do modelo apresenta
as 10 habilidades nucleares mais citadas, na literatura científica, em cada categoria temática. O tamanho da seção
ocupada e a intensidade da cor utilizada traduzem a correlação de frequência de citação de cada habilidade nuclear. A
quarta circunferência, mais externa, retrata as habilidades orbitais em posições que indicam suas relações de sinergia
com as habilidades nucleares mais próximas.

Habilidades nucleares
por categorias temáticas
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68

65
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Habilidades orbitais
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Habilidades orbitais representam as habilidades, identificadas na literatura científica, que podem exercer impacto
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visto que desempenham papéis circunstanciais nos temas sociocomportamental, técnico e de gestão.

2

61

57

possibilitem suporte às habilidades nucleares, as habilidades orbitais não estão classificadas por categoria temática,

38

64
63
62

58

complementar ou específico na constituição das habilidades nucleares referentes à Realidade Aumentada. Embora

36

24

42

13

43

6

52

12

51

7
11
50

10

49

48 47

9

45

8

46

44

31.

Aprendizagem

46.

Aprendizagem ao longo da vida

32.

Pensamento estratégico

47.

Gestão inovadora

33.

Interação com interfaces 		

48.

Orientação para serviços

61.

Segurança e proteção de dados

modernas

49.

Gestão intergeracional

62.

Automatização de testes

34.

Compreensão de leitura

50.

Treinamento e desenvolvimento

63.

Prática de DevOps

35.

Comunicação escrita

51.

Mindset de inovação

64.

Mindset ágil

36.

Escuta ativa

52.

Pensamento inovador

65.

Lógica de algoritmos

37.

Fluência em idiomas

53.

Mindset ágil

66.

Codificação

38.

Comunicação verbal

54.

Operação e controle

67.

Desenvolvimento de 			

39.

Reconhecimento

55.

Pesquisa jurídica

40.

Discernimento

56.

Processamento de dados 		

68.

Analytics

41.

Visualização de dados

estruturados

69.

Análise crítica de dados

42.

Integração de pessoas

Processamento de dados não 		

70.

Machine learning

43.

Interação com interfaces 		

estruturados

71.

Fluência digital

57.

60.

Operacionalização de 			
protocolos de segurança

linguagem de programação

modernas

58.

Privacidade de dados

72.

Gamificação

44.

Autoconfiança

59.

Proteção da informação

73.

Precisão manual

45.

Responsabilidade

67

68
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S I M U L AÇÃO

SIMULAÇÃO – CONCENTRAÇÃO DE LITERATURA CIENTÍFICA POR ÁREA DO
CONHECIMENTO

Linguística, Letras e Artes

5 ÁREAS ESPECÍFICAS
MAIS FREQUENTES

0,6%
10,5%

Ciências Sociais Aplicadas

4,9%

Ciências Humanas

28,6%

Engenharias

30,1%

Ciências Exatas e da Terra

22,2%

Ciências da Saúde
Ciências Biológicas

SIMULAÇÃO

Ciências Agrárias

2,8%

1

Ciência da Computação

2

Matemática

3

Negócios, Gestão e Contabilidade

4

Engenharia

5

Energia

0,3%

*A divisão segue a classificação da fonte original

SIMULAÇÃO – DISTRIBUIÇÃO DE HABILIDADES NUCLEARES IDENTIFICADAS NA LITERATURA
CIENTÍFICA ORGANIZADAS POR CATEGORIAS TEMÁTICAS
O QUE É
A Simulação se baseia na criação e exploração de algoritmos e modelos matemáticos que

60%

representam e descrevem o comportamento de sólidos e fluidos de acordo com parâmetros físicos,

21%

19%

químicos e estatísticos. Por meio de plataformas virtuais, é possível visualizar e monitorar, em tempo
real, o desempenho de produtos e o funcionamento de processos. Dessa forma, torna-se mais fácil

Sociocomportamental

Gestão

Técnica

identificar pontos críticos, antecipar problemas e testar diferentes alternativas para aquilo que está
sendo desenvolvido.

APLICAÇÕES NA INDÚSTRIA 4.0
À medida que os processos da indústria 4.0 se tornam cada vez mais automatizados, complexos e
digitalizados, processos de simulação crescem em importância. Vantajosos em razão de inúmeros
fatores – como a redução de custos com prototipagem, testes e manutenções corretivas, bem como
o aumento das possibilidades de inovação pela empresa – as tecnologias de Simulação se aprimoram
constantemente para melhor atender aos objetivos das organizações e gerar benefícios não só para
o setor produtivo, como também para clientes e parceiros.

SIMULAÇÃO – RANKING DAS HABILIDADES NUCLEARES MAIS FREQUENTEMENTE CITADAS
NA LITERATURA CIENTÍFICA
1

Comunicação

6

Tomada de decisão

2

Mentalidade digital

7

Gestão de pessoas

3

Trabalho em equipe

8

Aprendizagem ativa

4

Resolução de problemas

9

Pensamento crítico

5

Gestão

10

Programação

Sociocomportamental

Gestão

Técnica

69

HABILIDADES PARA A INDÚSTRIA

70

S I M U L AÇÃO

SIMULAÇÃO – HABILIDADES NUCLEARES MAIS FREQUENTES POR CATEGORIAS TEMÁTICAS E
RESPECTIVAS HABILIDADES ORBITAIS IDENTIFICADAS NA LITERATURA CIENTÍFICA

A modelização sintetiza os principais achados de pesquisa na literatura científica sobre habilidades orientadas ao
pilar tecnológico. As habilidades são representadas por números, que podem ser consultados nas listas ao lado, e
encontram-se posicionadas em círculos concêntricos que estruturam informações complementares.

SIMULAÇÃO – HABILIDADES NUCLEARES MAIS FREQUENTES NA LITERATURA CIENTÍFICA
ORGANIZADAS POR CATEGORIAS TEMÁTICAS
Habilidades nucleares são aquelas identificadas em maior frequência na literatura científica referente à Simulação. Estas
foram categorizadas nas temáticas sociocomportamental, técnica e de gestão, explicitando a capacidade de realização
ou prática de determinada atividade.

O círculo central contém o ícone adotado para o pilar tecnológico em análise. O segundo círculo concêntrico traz as

SOCIOCOMPORTAMENTAL

GESTÃO

TÉCNICA

categorias temáticas sociocomportamental, de gestão e técnica, representadas respectivamente pelas cores laranja,

1.

Comunicação

11.

Gestão

21.

Programação

2.

Mentalidade digital

12.

Gestão de pessoas

22.

Análise de dados

3.

Trabalho em equipe

13.

Gestão de projetos

23.

Pensamento matemático

4.

Resolução de problemas

14.

Gestão de recursos

24.

Processamento de dados

5.

Tomada de decisão

15.

Gestão da inovação

25.

Literacidade digital

6.

Aprendizagem ativa

16.

Compliance

26.

Manutenção e reparo

7.

Pensamento crítico

17.

Controle da qualidade dos dados

27.

Pensamento computacional

8.

Liderança

18.

Estratégia

28.

Aplicação de testes

9.

Adaptabilidade

19.

Gestão de processos

29.

Análise avançada

10.

Inteligência emocional

20.

Gestão de riscos

30.

Análise da segurança

verde e rosa, em participações proporcionais à concentração das habilidades. O terceiro círculo do modelo apresenta
as 10 habilidades nucleares mais citadas, na literatura científica, em cada categoria temática. O tamanho da seção
ocupada e a intensidade da cor utilizada traduzem a correlação de frequência de citação de cada habilidade nuclear. A
quarta circunferência, mais externa, retrata as habilidades orbitais em posições que indicam suas relações de sinergia
com as habilidades nucleares mais próximas.

Habilidades nucleares
por categorias temáticas
62 63

31 32

61

33 34

Habilidades orbitais

35

60
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Habilidades orbitais representam as habilidades, identificadas na literatura científica, que podem exercer impacto
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4
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31.

Compreensão de leitura

41.

Reconhecimento

53.

Pesquisa jurídica

32.

Comunicação escrita

42

Aprendizagem ao longo da vida

54.

Codificação

33.

Escuta ativa

43.

Discernimento

55.

Ferramentas de simulação

34.

Fluência em idiomas

44.

Visualização de dados

56.

Processamento de algoritmos

35.

Comunicação verbal

45.

Gestão inovadora

57.

Análise de indicadores (KPIs)

36.

Aprendizagem

46.

Orientação para serviços

58.

Captação da informação

37.

Pensamento estratégico

47.

Gestão intergeracional

59.

Análise numérica

38.

Interação com interfaces 		

48.

Treinamento e desenvolvimento

60.

Segurança e proteção de dados

modernas

49.

Mindset ágil

61.

Fluência digital

39.

Integração de pessoas

50.

Gestão de dispositivos inteligentes

62.

Criação de cenários digitais

40.

Interação com interfaces 		

51.

Operação e controle

63.

Integração de redes

modernas

52.

Mindset de inovação
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suporte às habilidades nucleares, as habilidades orbitais não estão classificadas por categoria temática, visto que

2
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complementar ou específico na constituição das habilidades nucleares referentes à Simulação. Embora possibilitem
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11
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S I ST E M A S AUTÔ NO M O S

SISTEMAS AUTÔNOMOS – CONCENTRAÇÃO DE LITERATURA CIENTÍFICA POR
ÁREA DO CONHECIMENTO

Linguística, Letras e Artes

7,4%

Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Humanas

5 ÁREAS ESPECÍFICAS
MAIS FREQUENTES

0,7%

3,7%
37,2%

Engenharias

46,9%

Ciências Exatas e da Terra

SISTEMAS
AUTÔNOMOS

1

Ciência da Computação

2

Matemática

3

Física e Astronomia

Ciências da Saúde

2,1%

4

Engenharia

Ciências Biológicas

2,0%

5

Robótica

Ciências Agrárias

0,0%

*A divisão segue a classificação da fonte original

SISTEMAS AUTÔNOMOS – DISTRIBUIÇÃO DE HABILIDADES NUCLEARES IDENTIFICADAS NA
LITERATURA CIENTÍFICA ORGANIZADAS POR CATEGORIAS TEMÁTICAS

O QUE É
Conjunto de tecnologias que alimentam robôs e outros equipamentos para conferir a eles níveis de

56%

independência cada vez mais altos durante a realização de tarefas. Por meio de sensores e softwares

23%

21%

que permitem a comunicação em tempo real de dados oriundos dos mundos físico e digital, bem
como a programação de atividades a serem realizadas com a mínima interferência do ser humano, os

Sociocomportamental

Gestão

Técnica

Sistemas Autônomos estão presentes cada vez mais na infraestrutura de organizações de diferentes
portes.

APLICAÇÕES NA INDÚSTRIA 4.0
Em razão de características como alta conectividade e fluxo intenso de dados, a indústria 4.0 deve tirar

SISTEMAS AUTÔNOMOS – RANKING DAS HABILIDADES NUCLEARES MAIS FREQUENTEMENTE
CITADAS NA LITERATURA CIENTÍFICA

proveito cada vez maior de sistemas autônomos. Capazes de interagir entre si e também de colaborar
com humanos, esses sistemas – aprimorados continuamente – são capazes de proporcionar inúmeras
vantagens competitivas às organizações que os integram a suas rotinas diárias, tais como: redução
de custos; garantia de segurança em tarefas de grande periculosidade ou realizadas em ambientes
remotos; maior precisão na fabricação de produtos.

1

Mentalidade digital

6

Resolução de problemas

2

Comunicação

7

Programação

3

Pensamento crítico

8

Gestão de pessoas

4

Gestão

9

Análise de dados

5

Trabalho em equipe

10

Gestão de projetos

Sociocomportamental

Gestão

Técnica
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S I ST E M A S AUTÔ NO M O S

SISTEMAS AUTÔNOMOS – HABILIDADES NUCLEARES MAIS FREQUENTES POR CATEGORIAS
TEMÁTICAS E RESPECTIVAS HABILIDADES ORBITAIS IDENTIFICADAS NA LITERATURA CIENTÍFICA

A modelização sintetiza os principais achados de pesquisa na literatura científica sobre habilidades orientadas ao
pilar tecnológico. As habilidades são representadas por números, que podem ser consultados nas listas ao lado, e
encontram-se posicionadas em círculos concêntricos que estruturam informações complementares.

SISTEMAS AUTÔNOMOS – HABILIDADES NUCLEARES MAIS FREQUENTES NA LITERATURA
CIENTÍFICA ORGANIZADAS POR CATEGORIAS TEMÁTICAS
Habilidades nucleares são aquelas identificadas em maior frequência na literatura científica referente a Sistemas
Autônomos. Estas foram categorizadas nas temáticas sociocomportamental, técnica e de gestão, explicitando a
capacidade de realização ou prática de determinada atividade.

O círculo central contém o ícone adotado para o pilar tecnológico em análise. O segundo círculo concêntrico traz as

SOCIOCOMPORTAMENTAL

GESTÃO

TÉCNICA

categorias temáticas sociocomportamental, de gestão e técnica, representadas respectivamente pelas cores laranja,

1.

Mentalidade digital

11.

Gestão

21.

Programação

2.

Comunicação

12.

Gestão de pessoas

22.

Análise de dados

3.

Pensamento crítico

13.

Gestão de projetos

23.

Manutenção e reparo

4.

Trabalho em equipe

14.

Gestão da inovação

24.

Pesquisa

5.

Resolução de problemas

15.

Gestão de recursos

25.

Literacidade digital

6.

Aprendizagem ativa

16.

Compliance

26.

Pensamento matemático

7.

Inteligência emocional

17.

Gestão de processos

27.

Processamento de dados

8.

Interação

18.

Estratégia

28.

Aplicação de testes

9.

Adaptabilidade

19.

Gestão de riscos

29.

Análise avançada

10.

Tomada de decisão

20.

Gestão de infraestrutura

30.

Análise da segurança

verde e rosa, em participações proporcionais à concentração das habilidades. O terceiro círculo do modelo apresenta
as 10 habilidades nucleares mais citadas, na literatura científica, em cada categoria temática. O tamanho da seção
ocupada e a intensidade da cor utilizada traduzem a correlação de frequência de citação de cada habilidade nuclear. A
quarta circunferência, mais externa, retrata as habilidades orbitais em posições que indicam suas relações de sinergia
com as habilidades nucleares mais próximas.

Habilidades nucleares
por categorias temáticas
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Habilidades orbitais
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possibilitem suporte às habilidades nucleares, as habilidades orbitais não estão classificadas por categoria temática,

2
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complementar ou específico na constituição das habilidades nucleares referentes a Sistemas Autônomos. Embora

36

24

5

13

12

42

6
7

11

48

10

47

46

9

8
43

45
44

Interação com interfaces 		

50.

Operação e controle

modernas

51.

Pesquisa jurídica

42.

Reconhecimento

52.

Codificação

modernas

43.

Aprendizagem ao longo da vida

53.

Machine learning

34.

Compreensão de leitura

44.

Interação com interfaces 		

54.

Análise de indicadores (KPIs)

35.

Comunicação escrita

modernas

55.

Pesquisa em automação

36.

Escuta ativa

45.

Gestão inovadora

56.

Fluência digital

37.

Comunicação verbal

46.

Orientação para serviços

57.

Análise numérica

38.

Discernimento

47.

Gestão intergeracional

58.

Segurança e proteção de dados

39.

Visualização de dados

48.

Treinamento e desenvolvimento

40.

Integração de pessoas

49.

Mindset de inovação

31.

Aprendizagem

32.

Pensamento estratégico

33.

Interação com interfaces 		

41.

75
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HABILIDADES PARA A INDÚSTRIA 4.0:
VISÃO SISTÊMICA
Este capítulo apresenta uma

Este estudo buscou sistematizar habilidades requeridas aos

visão sistêmica sobre as

profissionais no âmbito da indústria 4.0. A investigação almejou

habilidades para a indústria

preencher, dessa forma, uma lacuna de pesquisa nesse campo, posto

4.0. Para tanto, exibe a

que tais capacidades são recorrentemente mencionadas de maneira

integração e consolidação

genérica ou de modo disperso pela literatura científica.

das habilidades,

Havia espaço aberto, portanto, para a oferta de um conteúdo

identificadas nos noves
pilares tecnológicos, em
grandes categorias. Além
disso, o bloco apresenta as

integrado, capaz de trazer subsídios para estratégias institucionais
em direção à reflexão e incorporação de habilidades para a indústria
4.0. O presente estudo seguiu nessa direção, tomando para si o
desafio central de criar uma metodologia ao alcance de tal tarefa,

principais conclusões do

com potencial de gerar novos dados e inferências a partir de uma

estudo.

bibliografia preexistente.
A indústria 4.0, segundo o arcabouço conceitual alemão utilizado,
caracteriza-se pela intrínseca conexão entre pessoas, máquinas
e processos produtivos em ‘fábricas inteligentes’, graças à ampla
digitalização e ao aprofundamento da convergência tecnológica, que
revolucionaram o universo laboral do século XXI.
Esse cenário demanda, imprescindivelmente, um conjunto peculiar de
skills, termo anglófono selecionado para designar mais propriamente
as habilidades relacionadas ao exercício do trabalho. Trata-se de um
‘saber-fazer’ singular que, junto de um acervo de conhecimentos e
de atitudes assertivas, mostra-se determinante à materialização de
competências de alto desempenho entre os trabalhadores inseridos
nesse panorama transformador.
A fim de mapear esse ‘saber-fazer’, o estudo desenvolveu-se em
quatro grandes etapas.
A primeira consistiu na pesquisa e sistematização dos conceitos
fundamentais sobre indústria 4.0 e habilidades.
A segunda, por sua vez, voltou-se à elaboração de um amplo
diagnóstico de investigações de ponta existentes nessa interface,
a partir de consulta a bases de dados bibliográficos e documentos
internacionais de referência.

H ABILIDAD ES PARA A IN D ÚST RIA 4 .0: VIS ÃO S IST Ê M ICA

Por meio desse esforço inicial, identificou-se que um modo operativo de demarcar
as habilidades e de refletir sobre elas reside em delimitá-las no interior de cada
um dos noves pilares tecnológicos que, hoje, atuam como habilitadores da
indústria 4.0. São eles: (i) Big Data & Analytics, (ii) Cibersegurança, (iii) Computação na
Nuvem, (iv) Integração de Sistemas, (v) Internet das Coisas, (vi) Manufatura Aditiva,
(vii) Realidade Aumentada, (viii) Simulação, bem como (ix) Sistemas Autônomos. O
estabelecimento dessa correlação – a partir de extensa varredura, revisão e análise
bibliográficas – definiu a terceira etapa investigativa.
Os resultados dessa etapa apresentam análises realizadas a partir do número
de vezes em que as habilidades aparecem no recorte deste estudo. A contagem
da frequência foi considerada a partir do número de documentos em que cada
habilidade foi identificada, desconsiderando-se a quantidade de repetições
dentro de cada documento. Dessa forma, foi possível elencar as habilidades mais
frequentemente citadas dentro do campo investigado.
A terceira fase do estudo também dedicou-se a categorizar as habilidades para a
indústria 4.0. Optou-se por categorizar primeiramente as habilidades por hierarquia,
segmentando-as em nucleares ou orbitais. Além disso, as habilidades nucleares
foram classificadas em três categorias temáticas: (i) sociocomportamentais, (ii) de
gestão e (iii) técnicas.
As skills presentes nessas categorias são comunicantes e colaborativas entre si.
Nesse dinamismo, mostraram-se passíveis de relações com cada um dos pilares
tecnológicos, mas também possibilitaram análises sistêmicas da interface indústria
4.0 e habilidades, cujos resultados integrados são expostos a seguir e representam
a quarta fase do estudo.
Por intermédio desses conteúdos, não se tem a pretensão de um prognóstico exato
de futuro, mas sim de guiar planos de ação num cenário em enorme transformação.
Nesse panorama, as contingências são parte, porém, crê-se que podem ser
antevistas ou melhor contornadas pelas empresas quando estas possuem em mãos
conhecimentos de fronteira.
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AS 30 HABILIDADES NUCLEARES MAIS FREQUENTES PARA A INDÚSTRIA 4.0
O ranking adiante reúne as 30 habilidades nucleares para a indústria 4.0 com maior
frequência na literatura pesquisada, considerando todos os nove pilares tecnológicos
analisados, ou seja, apresenta as habilidades mais citadas no recorte total deste
estudo. Percebe-se, a partir dessa síntese, que a atuação profissional nesse contexto
requer um conjunto bastante diversificado de skills, com destaque especial às
capacidades sociocomportamentais, que surgem em maior número. Desse modo,
constata-se que investimentos em qualificação para esse tipo de habilidade podem
materializar um diferencial de acesso a oportunidades de trabalho no âmbito da
indústria 4.0.
1

Comunicação

2

Mentalidade digital

3

Gestão

4

Resolução de problemas

5

Programação

6

Trabalho em equipe

7

Pensamento crítico

8

Gestão de pessoas

9

Análise de dados

10

Aprendizagem ativa

11

Inteligência emocional

12

Adaptabilidade

13

Interação

14

Processamento de dados

15

Tomada de decisão

16

Gestão de projetos

17

Flexibilidade

18

Análise da segurança

19

Criatividade

20

Gestão de recursos

21

Liderança

22

Manutenção e reparo

23

Negociação

24

Gestão da inovação

25

Pensamento matemático

26

Visão sistêmica

27

Gestão do tempo

28

Literacidade digital

29

Desenvolvimento de aplicativos

30

Colaboração
Sociocomportamental

Gestão

Técnica
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HABILIDADES NUCLEARES TRANSVERSAIS MAIS FREQUENTES AOS PILARES
TECNOLÓGICOS
As matrizes a seguir apresentam habilidades nucleares transversais a todos os pilares
tecnológicos investigados. Cada uma das matrizes expõe dados relativos a uma
categoria temática específica de skills: sociocomportamentais, de gestão e técnicas.
Dessa maneira, as matrizes apontam caminhos pertinentes de formação e de
recrutamento profissionais no universo da indústria 4.0, com informações capazes
de subsidiar tanto a remodelação ou a construção de currículos quanto a elaboração
de descritivos de postos de trabalho.

Comunicação

Mentalidade digital

Resolução de problemas

Trabalho em equipe

Pensamento crítico

Aprendizagem ativa

Inteligência emocional

Adaptabilidade

Interação

Tomada de decisão

O tamanho do símbolo é proporcional à frequência que a
habilidade foi identificada na literatura pesquisada.

Sistemas Autônomos

Simulação

Realidade Aumentada

Manufatura Aditiva

Internet das Coisas

Integração de Sistemas

Computação na Nuvem

HABILIDADES

Cibersegurança

PILARES TECNOLÓGICOS
DA INDÚSTRIA 4.0

Big Data & Analytics

HABILIDADES NUCLEARES TRANSVERSAIS MAIS FREQUENTES
N A C AT E G O R I A S O C I O CO M P O R TA M E N TA L PA R A A I N D Ú S T R I A 4. 0
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Gestão de pessoas
Gestão de projetos

Gestão de recursos
Gestão da inovação

Gestão financeira
Gestão do
conhecimento
Controle da
qualidade dos dados
Gestão de risco

Gestão de processos
Compliance
O tamanho do símbolo é proporcional à frequência que a
habilidade foi identificada na literatura pesquisada.

Sistemas Autônomos

Simulação

Realidade Aumentada

Manufatura Aditiva

Internet das Coisas

Integração de Sistemas

HABILIDADES

Computação na Nuvem

PILARES TECNOLÓGICOS
DA INDÚSTRIA 4.0

Cibersegurança

HABILIDADES NUCLEARES TRANSVERSAIS MAIS FREQUENTES
N A C AT E G O R I A D E G E S TÃO PA R A A I N D Ú S T R I A 4. 0

Big Data & Analytics
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Programação

Análise de dados
Processamento
de dados
Análise da segurança
Manutenção e reparo
Pensamento
matemático
Literacidade digital
Raciocínio lógico

Análise de sistemas
User Experience
O tamanho do símbolo é proporcional à frequência que a
habilidade foi identificada na literatura pesquisada.

Sistemas Autônomos

Simulação

Realidade Aumentada

Manufatura Aditiva

Internet das Coisas

Integração de Sistemas

Computação na Nuvem

HABILIDADES

Cibersegurança

PILARES TECNOLÓGICOS
DA INDÚSTRIA 4.0

Big Data & Analytics

HABILIDADES NUCLEARES TRANSVERSAIS MAIS FREQUENTES
N A C AT E G O R I A T É C N I C A PA R A A I N D Ú S T R I A 4. 0
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HABILIDADES NUCLEARES MAIS FREQUENTES POR CATEGORIAS TEMÁTICAS E
RESPECTIVAS HABILIDADES ORBITAIS
As representações gráficas adiante expõem as cinco habilidades nucleares mais
frequentemente identificadas em cada uma das três categorias temáticas abarcadas
pelo estudo: sociocomportamentais, de gestão e técnicas.
Tais habilidades aparecem em cada categoria temática circundadas por suas
respectivas skills orbitais: estas últimas, ofertam suporte estratégico à execução das
primeiras.
A nomenclatura das capacidades orbitais refere-se, em geral, a tecnologias e
processos, que denotam a possibilidade de lidar, atuar e trabalhar com as skills
nucleares. Ambas as habilidades surgem, por conseguinte, interdependentes, posto
que suas potencialidades frutificam da existência recíproca. Ao mesmo tempo
que as habilidades orbitais complementam as habilidades nucleares, as primeiras
também desempenham um papel transversal, na medida em que podem ser
aplicadas para habilidades nucleares distintas. Elas, de fato, orbitam as habilidades
nucleares e compõem um sistema de multirrelações, aproximando habilidades
nucleares complementares.
As relações entre skills nucleares e orbitais podem delimitar perfis profissionais
distintos, não significando, portanto, que um único trabalhador deverá executar todo
o conjunto apresentado para uma dada categoria. Assim, o universo de habilidades
representado diz respeito mais a capacidades pensadas para equipes de trabalho ou
organizações como um todo, voltadas à indústria 4.0.
Os desenhos ainda abrangem uma série de círculos vazios, que sinalizam habilidades
não contempladas pela presente pesquisa, mas que certamente se evidenciarão
no cenário altamente dinâmico que constitui as ‘fábricas inteligentes’ e seus pilares
tecnológicos.
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C I N CO H A B I L I D A D E S N U C L E A R E S M A I S F R E Q U E N T E S
N A C AT E G O R I A S O C I O CO M P O R TA M E N TA L E R E S P E C T I VA S H A B I L I D A D E S O R B I TA I S

Visão de
marketing
Autonomia

TRABALHO
EM EQUIPE
Integração
de pessoas

Aprendizagem

Interação com
interfaces
modernas
Interação
com interfaces
modernas

MENTALIDADE
DIGITAL

Análise
crítica

Interpretação

Pensamento
inovador

Pensamento
estratégico

Visualização
de dados

Análise
integrativa

RESOLUÇÃO
DE PROBLEMAS

Escuta
ativa
Compartilhamento
de informações

Comunicação
verbal

Visualização
de dados

COMUNICAÇÃO
Comunicação
visual

Fluência em
idiomas
Comunicação
escrita

Confidencialidade
Compreensão
de leitura

Reconhecimento
e identificação

PENSAMENTO
CRÍTICO

Discernimento

Análise
preditiva
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C I N CO H A B I L I D A D E S N U C L E A R E S M A I S F R E Q U E N T E S
N A C AT E G O R I A D E G E S TÃ O E R E S P E C T I VA S H A B I L I D A D E S O R B I TA I S

Gestão de
total cost
ownership

Análise
financeira
Pensamento
inovador

GESTÃO
FINANCEIRA
Lean
mindset

GESTÃO DA
INOVAÇÃO

Análise
de riscos

Gestão de
orçamento

Mindset
de inovação

GESTÃO DE
PESSOAS

Gestão
intergeracional

Gestão de
infraestrutura

Treinamento e
desenvolvimento

GESTÃO DE
RECURSOS

GESTÃO DE
PROJETOS

Automatização

Escalabilidade
de recursos

Gestão
remota

Mindset
ágil

Operação
e controle

Gestão de
sistemas
operacionais

Gestão de
portfólio

Gestão de
dispositivos
inteligentes

Aplicação
de múltiplos
materiais
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Data
forecasts

C I N CO H A B I L I D A D E S N U C L E A R E S M A I S F R E Q U E N T E S
N A C AT E G O R I A T É C N I C A E R E S P E C T I VA S H A B I L I D A D E S O R B I TA I S

Captação da
informação

Machine
learning

ANÁLISE DE
DADOS

Codificação
Processamento
de algoritmos
Machine
learning

Desenvolvimento
de linguagem
de programação

Desenvolvimento
de software

Desenvolvimento
de sistemas
operacionais

Programação de
dados estruturados,
semiestruturados e
não estruturados

Análise de
indicadores
(KPIs)

Análise de
dados em
tempo real

Mineração
de dados

Análise
crítica de
dados

Visualização
de dados
Analytics

PROGRAMAÇÃO
Armazenamento,
estruturação e
manipulação de
dados

Desenvolvimento
de ferramentas
de simulação

MANUTENÇÃO
E REPARO

Análise
de testes de
unidades

Automatização
de testes
Segurança
preditiva

Security
intelligence

Análise de
vulnerabilidades

Análise e
desenvolvimento
de criptografia

ANÁLISE DA
SEGURANÇA

Operacionalização
de protocolos de
segurança

Análise
da privacidade
de dados

Análise de
propriedades
de dados

Armazenamento
de dados

Proteção de
dados e
informações

Modelagem

Análise da
privacidade
de dados

Segurança
e proteção
de dados

Operacionalização
de protocolos
de segurança

Processamento de
dados estruturados,
semiestruturados
e não estruturados

Streaming
analytics

PROCESSAMENTO
DE DADOS
Armazenamento
de dados

Análise de
infraestrutura
computacional

Extraction,
transformation
and loading
(ETL)
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CONCLUSÕES DO ESTUDO

DIAGNÓSTICO GLOBAL E STATUS NACIONAL
y O debate que entrecruza habilidades e indústria 4.0 se intensifica na literatura
internacional a partir de 2017, concentrado especialmente nos seguintes pilares
tecnológicos: Big data & Analytics, Internet das Coisas e Realidade Aumentada.
y As discussões acadêmicas acerca do tema iniciam concentradas na Alemanha e
nos Estados Unidos, mas, ao longo dos anos 2000, dispersam-se pelo continente
europeu e, nesse decurso, a Itália passa a ocupar um papel também importante em
meio aos polos mundiais de pesquisa.
y Esse movimento de difusão explica a presença expressiva da assinatura coletiva da
Comissão Europeia em artigos de periódicos e documentos de referência mapeados,
em meio a outros autores singularizados.
y No que tange ao status dos países emergentes nesse cenário, o Brasil aparece
junto de nações como a África do Sul e a Índia, onde as investigações estão se
desenvolvendo, ainda que em ritmo menos acelerado.
y O Brasil conta hoje com 18 grupos de pesquisa focados na indústria 4.0, sendo que a
maior parte deles está no sudeste do país, especialmente no Instituto Federal de São
Paulo (IFSP).
y Em sua maioria, esses coletivos encontram-se sediados no campo da Ciência da
Computação, dedicando-se especialmente ao estudo dos pilares tecnológicos
Internet das Coisas e Realidade Aumentada.

APORTES CONCEITUAIS DE FINS PRAGMÁTICOS
y O acesso pelas empresas às tecnologias de informação e comunicação não cristaliza
o único desafio de implantação da indústria 4.0. Este se soma à necessidade de
transformações sincrônicas tanto em estruturas administrativas quanto nas culturas
organizacionais, de modo afinado a esse novo cenário.
y A materialização da indústria 4.0 constitui um processo e, por isso, precisa levar
em conta índices de maturidade, variáveis entre organizações, setores produtivos,
regiões e países. Isso significa que todas as empresas, de quaisquer portes, são
capazes de caminhar, a seu tempo, em direção às ‘fábricas inteligentes’.
y As ‘fábricas inteligentes’ não pressupõem empresas esvaziadas de pessoas, mas sim
demandam um contingente maior de colaboradores altamente qualificados. Logo,
está em jogo um decisivo fator humano, que necessita de adequada conjugação aos
intervenientes tecnológicos.
y Os profissionais da indústria 4.0 devem deter, além das tradicionais hard skills,
relacionadas à sua formação técnica, as denominadas soft skills, que configuram
capacidades sociocomportamentais historicamente não aprendidas de modo formal.
Nesse sentido, habilidades sociais e técnicas não se opõem, mas se interpenetram
proficuamente.
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y A aprendizagem ao longo da vida se mostra fundamental aos trabalhadores
da indústria 4.0, posto que a eles serão requisitados: a supervisão de processos
transversais impactados em cheio por inovações tecnológicas; a capacidade
de trabalhar em equipes dinâmicas; além do gerenciamento de consideráveis
volumes de dados digitais de naturezas diversas.
y O elemento-chave de empregabilidade nesse panorama reside no investimento
em educação, seja na requalificação dirigida de funcionários sêniores, seja na
formação apropriada de jovens colaboradores, em programas de ação pactuados
entre pessoas, organizações, instituições de ensino e governos.

HABILIDADES PARA A INDÚSTRIA 4.0: PRINCIPAIS ACHADOS BIBLIOMÉTRICOS
y No ranking das 30 habilidades nucleares para a indústria 4.0 mais frequentes na
literatura, aparecem nas cinco primeiras posições as seguintes capacidades: (i)
Comunicação, (ii) Mentalidade digital, (iii) Gestão, (iv) Resolução de problemas e (v)
Programação.
y Dessas cinco, três conformam skills de caráter sociocomportamental. A presença
destacada de habilidades desse gênero se mostra constante ao longo de todo o
ranqueamento, no qual ocupam 17 das 30 posições.
y Esse resultado respalda o entendimento conceitual de que a adesão a inovações
tecnológicas não constitui desafio isolado no universo da indústria 4.0, mas se junta
à necessidade de capitalizar atributos socioculturais e comportamentais para a
devida atuação profissional nesse panorama.
y Evidenciam maior permeabilidade em meio aos pilares tecnológicos investigados as
seguintes habilidades nucleares: Programação entre as skills técnicas; Comunicação
dentre as sociocomportamentais; além de Gestão de pessoas em meio àquelas de
gestão.
y Quando analisadas as cinco habilidades nucleares mais frequentes na literatura
investigada, por categorização temática, verifica-se que:
� As habilidades nucleares técnicas mais frequentes são: (i) Programação, (ii)
Análise de dados, (iii) Processamento de dados, (iv) Análise da segurança e (v)
Manutenção e reparo.
� As habilidades nucleares sociocomportamentais mais frequentes são: (i)
Comunicação, (ii) Mentalidade digital, (iii) Resolução de problemas (iv) Trabalho
em equipe e (v) Pensamento crítico.
� As habilidades nucleares de gestão mais frequentes são: (i) Gestão; (ii) Gestão
de pessoas, (iii) Gestão de projetos, (iv) Gestão de recursos e (v) Gestão da
inovação.
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GLOSSÁRIO
Analytics
Aplicação de modelos estatísticos e análises sistemáticas em um grupo de dados, de
forma a obter resposta para problemas e auxiliar na tomada de decisão.
Aplicação de retrofit
Ações de revitalização e modernização de dispositivos e sistemas antigos ou
defasados, com objetivo de aumentar seu ciclo de vida e sua utilidade.
Cloud deployment
Procedimento de implantação da computação em nuvem, que pode ser realizado
em quatro modelos (pública, privada, comunidade e híbrida), de acordo com as
especificidades de cada organização.
Cloud migration
Processo de transferência do conjunto de arquivos, dados e aplicativos de uma
organização para o ambiente em nuvem.
Codificação
Método de comando de instruções para máquinas utilizando a linguagem de
computadores.
Compliance
Atuação de acordo com o conjunto de normas, políticas, diretrizes e regulamentações,
internas e externas, que orientam as atividades da organização.
Data forecasts
Previsão de cenários e projeção de ações futuras baseadas na análise de dados
internos e externos à organização.
Data warehousing
Sistema de armazenamento de grande volume de dados, de diversas fontes,
que organiza e consolida informações relevantes às atividades de inteligência de
negócios.
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Extraction, transformation and loading (ETL)
Ferramenta utilizada para transferência de informações de um banco de dados
para outro, que atua em três etapas: extrai dados de determinado sistema, realiza
o processamento e, então, carrega no banco de destino.
Gamificação
Aplicação de elementos e dinâmicas de jogos em atividades como treinamentos,
dinâmicas em grupo, resolução de problemas, entre outros contextos diferentes
do universo tradicional dos jogos.
Gestão de total cost ownership
Gerenciamento e controle do conjunto de custos envolvidos na aquisição,
utilização e manutenção de determinado produto ou serviço para a empresa.
Lean mindset
Conjunto de ações que envolve a cultura da organização e suas equipes,
priorizando a fabricação de produtos ou prestação de serviços com menos
desperdícios e mais ganho.
Machine learning
Sistema que analisa um grande volume de dados e, com isso, pode aprender,
tomar decisões e se aperfeiçoar, sem necessidade de interferência humana.
Mindset ágil
Conjunto de práticas, como foco e adaptação a mudanças, que contribuem para
o desenvolvimento de um ambiente organizacional mais eficiente.
Mindset de inovação
Modelo de pensamento que estimula ações criativas e de pesquisa e
desenvolvimento constante, fomentando o aperfeiçoamento e a elaboração de
produtos e serviços para a organização.
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Networking
Estratégia de manutenção e estabelecimento de novas redes de contatos
voltadas, principalmente, para interesses relacionados à atividade profissional.
Prática de DevOps
Integração das atividades de desenvolvimento de software com as de operações
e infraestrutura, que compartilham as responsabilidades e os resultados finais
do projeto.
Predictive analytics
Métodos avançados de análise de conjuntos de dados, com objetivo de obter
informações simultâneas e antecipar cenários futuros.
Security Intelligence
Procedimentos de análise de dados da organização que geram informações
relevantes e podem sinalizar possíveis ameaças, possibilitando uma resposta
mais rápida a esses eventos.
Streaming analytics
Processamento e análise de dados, de tipos e fontes variados, que contribuem para
a observação de novas oportunidades de negócio e deliberações em tempo real.

