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RESUMO 

Mediante o rápido desenvolvimento tecnológico e a necessidade das 

organizações de integrar processos, sistemas e otimizar sua estrutura, a Indústria 4.0 

começa a se consolidar no cenário mundial e dar seus primeiros passos no Brasil, 

trazendo consigo a necessidade de um olhar mais cuidadoso com a gestão de 

pessoas, tendo em vista a redução de recursos humanos em postos de trabalho, como 

vemos hoje. Pensando nisso, haverá a necessidade também do desenvolvimento de 

novas lideranças com características específicas adaptadas para o contexto da 

Indústria 4.0.  

 

INTRODUÇÃO 

 A quarta revolução industrial já permeia a realidade das indústrias no mundo. 

A partir disso, há a necessidade de preparação das empresas para esta nova era, o 

que traz consigo a preocupação com a gestão de pessoas sob uma outra ótica, 

adequada à esta situação, e estrutura de liderança que as organizações deverão ter, 

pensando na quebra de paradigma e nas mudanças abruptas provenientes da 

revolução, além do fato que uma das variáveis incontroláveis de uma organização é o 

recurso humano (SCHWAB, 2016).  

Nas três revoluções industriais anteriores, as empresas pensaram 

primeiramente na estrutura física e tecnológica, enquanto a questão da liderança e da 

gestão de pessoas acabou sendo postergada, fazendo com que as empresas 

passassem por dificuldades, como diminuição da produtividade e queda de vendas, 

impactando na lucratividade, até que a estrutura humana estivesse novamente 

alinhada aos processos estabelecidos (SCHWAB, 2016), ou seja, apesar das 

empresas estarem acompanhando as mudanças de mercado, é provável que a 

tendência seguida nas três revoluções industriais anteriores seja a mesma aplicada 

no modelo da indústria 4.0, já que o relacionamento humano foi adaptando-se 

circunstancialmente, sem um modelo a ser seguido. As características dos líderes, 

que até então são adequadas para lidar com os problemas, não são as mesmas 

necessárias para um futuro tão diferente em suas tecnologias, como capacidade de 

tomar riscos, a construção de comunidades e o incentivo à interação na rede de 

relacionamento, por exemplo (MAGALDI e SALIBI NETO, 2018).  

 

OBJETIVOS 



Considerando este cenário, o estudo elaborado tem como objetivo geral criar 

um modelo de liderança com base nos modelos de liderança atualmente conhecidos 

e nas características da Indústria 4.0.  

Como objetivos específicos, visa-se discorrer e explanar sobre o período de 

adaptação das pessoas em relação à estrutura da Indústria 4.0, devido à carência de 

uma liderança preparada para lidar com as novas tecnologias e desafios esperados 

para a quarta revolução industrial, além de identificar características importantes para 

o líder na indústria 4.0. 

 

METODOLOGIA 

 O principal método a ser utilizado no estudo é a pesquisa interna aplicada nas 

organizações empresariais que atuam ou têm a perspectiva de atuação na Indústria 

4.0 no Brasil, com entrevistas qualitativas que seguirão um roteiro, direcionando os 

entrevistados a mais completa colaboração para o alcance dos objetivos deste 

trabalho. 

Além disto, será desenvolvido um relatório técnico, sendo ele um Relatório 

Descritivo e Analítico (adaptado dos tópicos exigíveis em um Planejamento 

Estratégico) para a modelagem do perfil de liderança para a Indústria 4.0, que utilizará 

de ferramentas como a análise SWOT (sigla do inglês para Strenghts, Weaknesses, 

Opportunities e Threats, que respectivamente significam forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças), para a análise do ambiente no momento da estruturação 

de modelo de líderes que serão inseridos na quarta revolução industrial. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O termo “Indústria 4.0”, que faz menção à quarta revolução industrial, foi forjado 

e usado pela primeira vez na feira de Hannover1, na Alemanha, em 2011, para 

caracterizar o uso de processos totalmente digitalizados de forma inovadora, onde 

hardware e software industrial com base em normas abertas, constituirão a base 

tecnológica desta nova evolução (RUSSWURM, 2014). 

Considerando este novo contexto, o líder poderia usar da sua capacidade de 

influenciar e mobilizar pessoas para o alcance dos objetivos de suas organizações 

(ROBBINS, 2002), empoderando seus liderados para o alcance do sucesso esperado 

                                                           
1 Principal feira do mundo no quesito de tecnologia industrial 



para as empresas (MAXWELL, 2017). Espera-se também que este líder atue de forma 

a relacionar as necessidades das organizações com as das pessoas, que hoje utilizam 

a tecnologia para se comunicarem com o mundo e, por isso são chamadas homo 

digitalis (CHIAVENATO, 2016). 

De acordo com Magaldi e Salibi Neto (2018), as principais características 

presentes em um bom líder, como a empatia, a boa comunicação, o compromisso e 

saber delegar, são insuficientes para o mundo em transformação. Sob a ótica da 

indústria 4.0, as novas competências esperadas para a atuação de um líder estão 

relacionadas com a capacidade de conectar e instigar sua equipe à vencer os desafios 

que encontrarão, assumindo riscos, com resiliência e tendo como base o equilíbrio 

emocional. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Como resultado deste estudo, é esperado o desenvolvimento de um modelo de 

liderança para aplicação na Indústria 4.0, além de uma metodologia de aplicabilidade, 

a ser testada e adaptada à realidade específica de cada organização, visando a 

capacitação dos futuros gestores das companhias que optarem por adotá-lo. Para 

registro deste estudo, também serão produzidos um relatório descritivo analítico e um 

artigo científico expondo todo o processo de desenvolvimento do mesmo. 
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