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1. RESUMO 

As revoluções apresentam-se de forma constante nas sociedades. E causam          

sempre transformação em todos os âmbitos, em especial quando nos referimos às            

organizações. Estamos diante da revolução 4.0 ou indústria 4.0. O artigo visa            

demonstrar a tendência do fim dos empregos, ou seja, acredita-se que várias            

profissões estarão extintas em breve. Outras profissões irão manter-se no mercado,           

no entanto esses profissionais precisarão possuir competências diferenciadas, a fim          

de se tornarem atrativos para as organizações, demonstrando seu potencial e           

conquistando seu espaço no mercado. Com essa mudança em andamento,          

desenvolver nossas habilidades e um novo jeito de trabalhar será necessário para            

continuar empregado.O problema de pesquisa, é: quais competências serão         

necessárias sob a ótica dos alunos de administração para a indústria 4.0? Com             

hipóteses abarcam qual será o papel das instituições com relação às competências            

a serem exigidas, objetivando demonstrar qual será o profissional que atuará nessas            

instituições.  
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2. INTRODUÇÃO 

Uma nova revolução industrial com potência da tecnologia e automação           

vem acontecendo, a chamada indústria 4.0, e com ela também uma nova mudança à              

acompanha, o vínculo empregatício irá aos poucos desaparecer. 

Sabendo que há longo prazo profissões desaparecerão, devemos nos          

preocupar para que não sejamos extintos por máquinas e softwares nas empresas. 

Como questão de pesquisa, procura-se responder: Quais competências serão         

necessárias  sob a ótica dos  alunos de administração para a indústria 4.0? 

Acredita-se, como hipóteses: (I) apurar o senso crítico e capacidade de tomar            

decisões em pouco tempo com as informações recebida das máquinas. (II) Adquirir            

novas habilidades (III) Acostumar-se com a realidade de se trabalhar cada vez mais             

com máquinas e menos com pessoas, (IV) Torna-se multidisciplinar, conhecer de           
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tudo um pouco e atualiza-se com frequência em diversas áreas de conhecimentos            

especializados, incluindo a competência multilinguística.  

A justificativa deste trabalho se dá por Rifkin (2004) em seus estudos afirma             

que seremos arrebatados pela tecnologia e uma nova resolução sempre promete           

grandes transformações na história, acrescenta que, tecnologias podem devastar         

civilização trazendo desemprego e até uma depressão global.  

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é demonstrar quais as competências          

necessárias para se adequar a Indústria 4.0. 

Os objetivos específicos deste artigo são: apresentar o cenário do mercado           

de trabalho atual; descrever  as perspectivas para o mercado no futuro. 

 

4. METODOLOGIA 

Os métodos de pesquisas aplicados neste artigo são a pesquisa bibliográfica,            

que Azevedo (2013) descreve que como o método científico do qual se coleta a              

maior quantidade possível de informação sobre o objeto de trabalho pesquisado, e a             

outra opção metodológica, e a pesquisa quantitativa. Optamos também, pelo          

método quantitativo, em que o autor Rodrigues (2015) destaca quantificar os dados            

obtidos demonstrando possíveis problemas e soluções. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A indústria 4.0 vem mudar toda nossa percepção sobre o emprego e as             

empresas, será necessário mudar nossos hábitos e nossa forma de pensar, além de             

se acostumar a conviver com as máquinas e novas tecnologias, como apresenta os             

autores no decorrer do artigo. 

Para Morais (2013) uma vez que as estruturas necessariamente forem          

enxugadas, os profissionais modernos devem estar atentos e preparados com          

competências para esse novo momento. 

A indústria 4.0 necessitará de profissionais com formações distintas e equipes           

com competência multidisciplinar, sendo capazes de conhecer a nível técnico as           
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novas tendências e que estejam integrado com as mudanças. (CONFEDERAÇÃO          

NACIONAL DA INDÚSTRIA, 2016) 

Para Marques (2017) trabalhar com essa nova revolução, as empresas          

deverão criar grupos multidisciplinares e ainda centros de competência,         

desenvolvendo e capacitando os trabalhadores nas empresas. 

Segundo Nunes (2017) relata que o fator humano se transformará uma vez            

com a tecnologia o capital humano será mais valorizado, e estará em um ambiente              

com tendência ao aprendizado e ao crescimento de suas competências. 

O profissional do futuro, além de estar atento às mudanças precisam se            

desenvolver sobre as novas práticas das empresas,ou seja, adaptar-se e adquirir           

novas competências diz Morais (2013). 

Os autores nos comprovam então a necessidade de desenvolver nosso senso           

crítico profissional, ganhar novas competências e em pouco tempo tomar decisões           

que podem mudar drasticamente o destino da empresa. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Este item está em elaboração, pretende-se mostrar que o avanço tecnológico           

vem ganhando grande espaço no mercado de trabalho e com isso as pessoas estão              

perdendo espaço na empresa, com isso demonstramos as principais competências          

que uma pessoa necessita para se manter no mercado de trabalho. 
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