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As Grandes Revoluções Industriais
RevoluçãoÉ uma mudança radical dentro de uma sociedade,
que ocorre no contexto político, econômico, cultural
e social, onde é estabelecida uma nova ordem, que é
instituída pelas forças políticas e sociais vencedoras.
No sentido figurado, uma revolução pode ser o sinal
de uma transformação profunda.
►
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As Grandes Revoluções Industriais
►

Revolução Industrial-

Mudança radical associada às novas tecnologias,
provocando profundas alterações nas estruturas
sociais e nos sistemas econômicos.
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As Grandes Revoluções Industriais
►

Primeira Revolução Industrial-

Entre 1760 e 1840, surgiu com a máquina a vapor,
idealizada por James Watt (era da produção mecânica);
►

Segunda Revolução Industrial-

De meados do século XIX até meados do século XX,
veio com a produção e utilização da energia elétrica,
do gás e do petróleo, bem como com a divisão do
trabalho- mais fábricas (era da produção em massa);
►

Terceira Revolução Industrial-
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Desenvolvimento da Ciência e
Tecnologia
ao
Longo
dos
Anos
Lederman e Malloney, num trabalho para o Banco Mundial,
mostraram que a velocidade dos avanços da produção de
conhecimentos cresceu numa forma exponencial de 1948
e 1983, num intervalo de 35 anos, quando foram gerados
80% dos conhecimentos acumulados pela humanidade.
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O Contexto do Século XXI:
As Novas TI

Thomas J. Watson (1946): “I think there is a world market for about
five computers”.
►

Para alcançar 50 milhões de usuários:
▼ Rádio- 38 anos;
▼ Televisão- 13 anos;
▼ Internet- 4 anos;
▼ IPod- 3 anos;
▼ Facebook- 2 anos

“leitores de papel” x “leitores de tela”;
► “Livro físico” x Kindle- IPAD.
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►

SABE O QUE É ISSO?
É um disco rígido de 5MB
de 1956...

Em Setembro de 1956 a
IMB lançou o 305 RAMAC,
o primeiro computador
com Hard Disk (HDD).
O HDD pesava perto de 1
Tonelada e tinha a
capacidade de 5MB...
E você reclamando do seu
PEN Drive7 de 4 GB, né?

► Google

2016:
>100 bilhões de buscas mensais- 15%
são combinações de palavras nunca
usadas;

►Google

2006:
2,7 bilhões de buscas mensais.
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A Quarta Revolução Industrial


Nos tempos modernos surgiu a quarta revolução que,
segundo Klaus Schwab (Davos), pode ser caracterizada
por uma fusão de tecnologias, o que está fazendo
desaparecer as linhas divisórias entre os “mundos” físico,
o biológico e digital. A quarta revolução pode ser vista na
utilização das fontes limpas de energia, nos novos
materiais, na biotecnologia e na economia criativa.
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A Quarta Revolução Industrial
As facilidades de comunicação trazidas pela telefonia móvel
determinantes para o acesso às
informações e ao
conhecimento;
 as novíssimas impressoras “3D”, a robótica e a automação na
indústria;
 a simulação dos sistemas biológicos;
 e a “internet das coisas”,
são exemplos de contribuições para o melhor desempenho das
empresas e para a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar
social.
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A Quarta Revolução Industrial


De certa forma, o principio do “faça você mesmo”, vem
ganhando força.



Assim, por exemplo, fazer pagamentos na internet, reservar um
táxi, e ouvir músicas, atingem cada vez mais as várias camadas
da população, desde que elas possam pagar por estes novos
benefícios.



Os reflexos sobre as empresas começam pela necessidade de
reexaminar de que forma os negócios são realizados.



As
lideranças
empresariais
precisam
compreender os
ambientes de mudança e inovar continuamente para que as
empresas tenham sucesso.
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Consequências da quarta revolução:
novos parâmetros medindo a
competitividade das empresas
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As revoluções transformam a sociedade,
que muda as empresas.......
►

Empresas inovadoras de base tecnológica: ideias
execuções muito próximas, públicos- alvo menores
específicos, produtos especificados

e
e

►

Grandes empresas se integram a distância, utilizando as
NTIC: (ex: design na Itália e NY e confecção na Indonésia);

►

Novos modelos de fábricas automatizadas e inteligentes,
onde a presença humana passaria a cumprir o papel de
gerenciar a ação das máquinas e não mais o de operá-las;
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► Micro e Pequenas estão cada vez mais
organizadas em arranjos produtivos locais
(APL), com profundos reflexos sobre a
geração de emprego e renda:
▼ cadeias produtivas e cadeias de
fornecedores;
▼ Empregados começaram a dar lugar a
empreendedores.
▼ Mais de 90% das empresas brasileiras
são micro e pequenas empresas, que
buscam maior competitividade
(conhecimento. inovação e
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As empresas transformadoras
criam novos empregos...



“Trabalhadores altamente qualificados serão mais
demandados.



Trabalhadores de nível médio cujas atividades
possuem alta probabilidade de automação deverão se
recapacitar, para se preparar a assumir funções
complementares àquelas que serão realizadas pelas
máquinas;



Trabalhadores em funções menos qualificadas com
relações às tecnologias poderão sofrer pressão
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salarial dada a grande oferta de mão-de-obra”.

Consequências da Quarta Revolução
sobre a formação de recursos humanos
▼

No decorrer dos próximos anos: 80% da
tecnologia desenvolvida há menos de 10 anos e
80% do “fator trabalho” formado há mais de 10
anos;

▼

A Universidade está preparando jovens para
profissões que ainda não existem e para
tecnologias que ainda não foram geradas;

▼

As empresas estão acelerando seus próprios
processos de formação e qualificação:
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Novas profissões, novos cursos
►

►
►
►

►
►
►

Analista de dados
Cientista de dados
Desenvolvedor de softwares
Desenvolvedor de aplicativos
Especialista em e-commerce
Especialista em redes sociais
Funções dependentes de habilidades
sociais, em áreas como:
▼ Atendimento ao cliente
▼ Vendas e marketing
▼ Treinamento e desenvolvimento
▼ Pessoas e cultura
▼ Desenvolvimento organizacional
▼ Inovação
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Novas profissões, novos cursos


Mecânico de veículos híbridos



Mecânico especialista em telemetria



Programador de unidades de controles
eletrônicos



Técnico em informática veicular



Alimentos e bebidas



Técnico em impressão de alimentos



Especialista em aplicações de TIC para
rastreabilidade de alimentos
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Novas profissões, novos cursos
 Construção
▼Integrador

civil:

de sistema de automação

predial
▼Técnico de construção seca
▼Técnico em automação predial
▼Gestor de logística de canteiro de obras
▼Instalador de sistema de automação
predial
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Novas profissões, novos cursos
Têxtil:
▼ Técnico de projetos de produtos de moda
▼ Engenheiro em fibras têxteis
▼ Designer de tecidos avançados
► Tecnologias da informação e comunicação:
▼ Analista de IoT (internet das coisas)
▼ Engenheiro de cibersegurança
▼ Analista de segurança e defesa digital
▼ Especialista em big data
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▼ Engenheiro de softwares
►

Novas profissões, novos cursos
►

►

Máquinas e ferramentas:
▼ Projetista para tecnologias 3D
▼ Operador de High Speed Machine
▼ Programador de ferramentas CAD/CAM/CAE/CAI
▼ Técnico de manutenção em automação
Química e petroquímica:
▼ Técnico em análises químicas com especialização em
análises instrumentais automatizadas
▼ Técnico especialista no desenvolvimento de produtos
poliméricos
▼ Técnico especialista em reciclagem de produtos
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poliméricos

Uma difícil tarefa
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►

A velocidade com que as tecnologias se tornam
obsoletas impõe a realização de ações de qualificação e
de capacitação profissional que permitam a migração
para novas profissões, a oferta de novas modalidades de
diplomas
e
uma
forte
componente
de
interdisciplinaridade na formação.

►

É ainda preciso assegurar uma efetiva participação das
universidades no processo de desenvolvimento, através
da realização de projetos voltados para a inovação, para
a apropriação e para a transferência de tecnologias;

►

Ao mesmo tempo, a inovação e a geração da cultura
empreendedora passam a exigir políticas publicas de
apoio à micro empresa, de incentivo à propriedade
intelectual e a comercialização da tecnologia, de apoio
à inovação, tanto no que concerne a gestão, como a
identificação de parcerias e oportunidades que
possibilitem a agregação de valor aos produtos. Vários
são os atores participantes desse processo:
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O foco na Educação 4.0 dentro e
fora da sala de aula:


A introdução de novas práticas pedagógicas
deve incorporar o uso intensivo das novas
tecnologias de informação;



a formação pluridisciplinar e a transversalidade
das disciplinas;



o deslocamento do eixo principal do processo
ensino-aprendizagem
da
informação
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Para reformar as estruturas curriculares
devem ser fixadas premissas básicas:

►

A formação profissional específica não é mais suficiente;

►

Torna-se imperiosa uma sólida formação básica;

É necessário fortalecer a “organização transversal” das
disciplinas - o Modelo STEM ( 0u STEAM?);
►

►

Os conteúdos deverão ser contextualizados;

►

É imprescindível fortalecer as culturas do empreendedorismo, das relações
interpessoais, da educação continuada e da propriedade intelectual e de
comercialização da tecnologia.

►

É igualmente importante assegurar uma formação que
compromisso com a ética e com a responsabilidade social.

compreenda
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o

Perfis adequados para os novos
profissionais- Educação 4.0


Argumentação e síntese associada à expressão em língua
portuguesa;



Assimilação e aplicação de novos conhecimentos;



Raciocínio espacial lógico;



Raciocínio crítico, formulação e solução de problemas;



Observação, interpretação e análise de dados e informações;
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Perfis adequados para os novos
profissionais- Educação 4.0


Utilização do método científico e do conhecimento na
prática da profissão;



Leitura
e
interpretação
profissionais e científicos;



Capacidade para pesquisa, para obtenção de
resultados, para análises e, muito importante, para
elaboração de conclusões;



Proposta de soluções (“se você traz um problema e
27
não apresenta solução, então você
é parte
do
27

de

textos

técnicos,

A Educação 4.0
“Fora” da Sala de Aula

►

Projetos de pesquisa sob contrato;

►

Parques e Incubadoras;

►

Empresas Junior;

►

Programas de Educação Continuada;

►

Redes de articulação entre ofertas e demandas de conhecimento e tecnologias;

►

A ampliação de programas de resposta técnica que permitam a melhor
articulação entre oferta e demanda de tecnologias- o SBRT- voltando a Cornell;

►

A consultoria em temas determinantes para o êxito na produção competitiva,
como a metrologia, a extensão, a normalização e a avaliação da conformidade;
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A Inovação Fora da Sala de Aula:
Incubadoras e Parques Tecnológicos

►

cerca de 400 incubadoras;

►

Mais de 50 parques tecnológicos, dos quais 10 em plena
operação;

►

90% têm ligação formal com universidades e institutos
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de pesquisa
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