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Foi na edição de 2011 da Feira de Hannover que o conceito 
da Indústria 4.0 começou a ser revelado ao público em geral. 
Originou-se de um projeto de estratégia de alta tecnologia do 
governo alemão, promovendo a informatização da fábrica. 
Voltada originalmente para o setor industrial, a Indústria 4.0 
está em diversos setores da economia para integrar e assimilar 
conceitos como: Internet das Coisas (Internet of Things – IoT), 
Internet dos Serviços (Internet of Services – IoS), Internet dos 
Dados (Internet of Data – IoD), Sistemas de Produção Ciberfísicos 
(Cyber Physical Systems – CPS), Produtos Inteligentes, etc.

Na atual atmosfera competitiva, com o surgimento de 
tecnologias cada vez mais inovadoras, as pressões se tornam mais 
complexas, aumentando a exigência na eficiência operacional 
e a urgência em lidar com a lealdade dos trabalhadores que, 
em muitos ambientes organizacionais, está em declínio. Como 
atrair, desenvolver e reter os talentos?

Klaus Schwab, autor do livro “A Quarta Revolução industrial”, 
publicado em 2016, conta que “estamos a bordo de uma 
revolução tecnológica que transformará fundamentalmente a 
forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Em sua 
escala, alcance e complexidade, a transformação será diferente 
de qualquer coisa que o ser humano tenha experimentado 
antes”.

É muito importante reconhecer a necessidade de preparar 
sua empresa e os colaboradores para introdução desses 
novos conceitos, assim como avaliar o nível de maturidade da 
equipe, equipamentos, clientes, fornecedores e gestão. Estes 
níveis são frequentemente compostos por práticas, processos, 
ferramentas e tecnologias utilizadas para aumentar a eficiência 
da organização. A “entrega” representa os resultados que a 
organização espera de seus colaboradores com relação às 
suas responsabilidades. Há uma relação entre competência 
individual e entrega: a organização investe no aprimoramento 
das competências individuais como forma de alavancar os 
resultados alcançados por cada colaborador. 

Seja através da contratação de novos funcionários, seja através 
do treinamento, ou ainda através da capacitação e reciclagem 
dos profissionais, é preciso garantir que seus trabalhadores 
tenham afinidade tanto com a sua cultura administrativa quanto 
com as exigências do mercado e da inovação na busca pela 
excelência. 



O desafi o dos líderes não se conclui ao descobrir e aprimorar 
talentos. Faz parte, e é essencial, também conhecer as pessoas 
e suas histórias, perspecti vas, anseios, difi culdades e sonhos. 
Conhecer profundamente sua equipe, despertar e incenti var 
o melhor de cada um. Treinar e capacitar com visão de futuro, 
tanto no conhecimento técnico, quanto comportamental. Atuar 
em total sintonia com o RH, gerindo os processos como um 
todo, parti cipando da seleção em todos os cargos estratégicos, 
das dinâmicas de grupo, dos treinamentos. Ouvindo e prestando 
atenção às demandas de cada um, observando-os enquanto 
indivíduos importantes de uma engrenagem, com foco no 
sucesso individual e coleti vo.

Conceito de Employer Branding
Em um cenário cada vez mais competi ti vo, construir uma boa 
reputação é fundamental para que as empresas atraiam e 
retenham talentos. Reconhece-se que o capital humano é o 
grande fator de sucesso e diferenciador das organizações. Os 
colaboradores procuram constantemente funções desafi antes, 
esti mulantes e uma progressão de carreira bem defi nida. Atrair 
e reter os melhores, que preencham posições estratégicas de 
uma forma bem sucedida e que acrescentem valor, passou a ser 
o maior desafi o das organizações na gestão de pessoas.

O termo employer branding diz respeito à reputação de uma 
empresa como empregadora. O importante é que seu employer 
branding seja composto de característi cas atrati vas para o ti po 
de colaborador que você deseja captar ou reter.

Tanto a empresa quanto o colaborador precisam estar cientes da 
necessidade de um período de adaptação para compreenderem 
a mudança e tratá-la como mais um desafi o, não como um 
entrave ou apenas mais uma imposição. Os novos sistemas 
atuarão para ajudar, oti mizar e aperfeiçoar todo o processo na 
empresa.

Deve-se observar e avaliar os seguintes aspectos, que são 
relevantes como atrati vidade:

• Característi cas econômicas: salário, sistema de 
compensações justo e equilibrado, estabilidade no 
emprego e fl exibilidade no horário de trabalho;

• Característi cas psicológicas: cultura organizacional 
clara e objeti va, relações interpessoais saudáveis, 
avaliação objeti va de resultados e feedback;

• Característi cas funcionais: conteúdo do trabalho, 
oportunidades de desenvolvimento de carreira; 

• Característi cas organizacionais: posicionamento 
que a empresa ocupa no mercado, a história da 
organização, reputação e o esti lo de gestão.

Desafi os para as empresas
O mundo do trabalho tem passado por mudanças relevantes 
nos últi mos anos e busca acompanhar a revolução tecnológica 
e a globalização. Os tempos atuais requerem novas formas 
de produzir e trabalhar, exigindo modifi cações no perfi l das 
profi ssões, da gestão de pessoas e dos profi ssionais. Tamanha 
revolução implica em desafi os constantes e necessidade de se 
reinventar. Cada organização precisará “descobrir” e destacar seu 
DNA organizacional, criando suas próprias estratégias e modus 
operandi na políti ca de recursos humanos e gestão de pessoas.

O principal foco de uma organização é o cliente. E hoje, temos 
um cliente exigente, quer ser atendido o mais rapidamente 
possível, ao menor custo e qualidade. E este é um grande desafi o 
do setor. E nesta equação entra uma integração de toda a cadeia 
de abastecimento que possa trazer informação em tempo real 
e agilidade para responder rapidamente a qualquer questão do 
cliente, em qualquer parte do mundo e de forma sustentável 
para a empresa.
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O que realmente vai assegurar diferenciais competi ti vos 
sustentáveis às empresas não é a simples adoção da Indústria 
4.0, mas a capacidade de uti lizar seus recursos para criar 
experiências únicas e inovadoras para seus clientes. Essas 
experiências, que poderão ser aceleradas e levadas a novos 
patamares, serão o segredo do sucesso das empresas nesse 
novo ambiente de negócios.

Os desafi os dos colaboradores
O profi ssional na Indústria 4.0 terá que lidar com tecnologias 
e com uma forma de trabalhar diferente da qual conhecia e da 
qual foi capacitado para lidar. Terá de agregar ao trabalho braçal a 
aplicação do conhecimento, habilidades e atuação colaborati va. 
É preciso estar aberto a mudanças, ter fl exibilidade para se 
adaptar às novas funções e se habituar a uma aprendizagem 
multi disciplinar contí nua. O trabalho em equipe e a cooperação 
se tornarão mais importantes. 

A tendência é que o número de pessoas com alta qualifi cação 
aumente no mercado. “O papel do líder, por exemplo, passa 
a ser ainda mais importante. Em vez de controlar as horas 
de produção, ele alinhará as tarefas e fará a equipe trabalhar 
unida”, afi rma Eduardo de Senzi Zancul, da Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo (Poli-USP).

Estudos recentes indicam que as transformações tecnológicas 
advindas da Indústria 4.0 exigirão que os trabalhadores 
aprendam novas habilidades e se reciclem em um ritmo muito 

mais rápido e dinâmico para garanti r sua recolocação no 
mercado de trabalho e suprir as novas demandas por mão-
de-obra. A capacitação pode ocorrer através da absorção de 
conhecimentos relacionados às tecnologias para operar sistemas 
cada vez mais dinâmicos e complexos, ou o desenvolvimento de 
outras habilidades como habilidades cogniti vas, sistêmicas, de 
resolução de problemas complexos e ainda comportamentais. 

Cabe ao colaborador compreender que esse tempo já está 
acontecendo e quem quiser fazer parte desse momento terá de 
aceitá-lo, buscando novas habilidades e qualifi cações, porque 
as empresas exigirão um colaborador muito mais versáti l, ágil 
e conectado.


