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Resumo 

O presente trabalho perpassa pelas três Revoluções 

Industriais, sobretudo a Quarta Revolução Industrial, mais 

conhecida por Indústria 4.0. Essa revolução pretende, além 

de grandes mudanças, o avanço na automação das 

máquinas, a expansão tecnológica e a inteligência artificial. O 

objetivo é discutir de que maneira o mercado de trabalho agirá 

frente a essa revolução, visto que há indícios de que muitas 

profissões perderão espaço e novas profissões serão 

inseridas. Por fim, discute-se de que maneira essas 

mudanças afetarão o mercado de trabalho e de que forma o 

sistema jurídico regulamentará essa avalanche tecnológica. 
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1 INTRODUÇÃO 

No presente trabalho tem-se a pretensão de discutir a quarta 

Revolução Industrial, mais conhecida por “Indústria 4.0”. É oportuno dizer 

que a 1ª, a 2ª e a 3ª Revolução Industrial mudaram significamente a forma 

da humanidade pensar e agir. 

A primeira revolução industrial (século XVIII) é marcada pela inserção de 

máquinas, sendo que o homem, ao invés de fazer tudo manualmente, tinha 

as máquinas que o auxiliavam em determinadas funções. As máquinas 

foram substituindo, aos poucos, a mão-de-obra humana. Descobriu-se a 

fonte de energia e a máquina a vapor, ambas descobertas refletiram no 



2 
 

processo de transporte, além disso, a produção têxtil foi amplamente 

beneficiada, pois pôde automatizar processos até então 100% artesanais. 

Já a segunda revolução industrial é marcada pela busca de aprimorar e 

aperfeiçoar o que fora criado na Indústria 1.0, surge novas fontes de energia, 

tais como petróleo e eletricidade, de modo que a indústria automobilística 

toma forma e realce, além do consumo que cresce em grande escala. Por 

meio dessas inovações, as indústrias puderam ter lucros cada vez maiores 

e dinamizar o processo que se dava entre a obtenção da matéria-prima e a 

venda do produto ao consumidor final. 

A Indústria 3.0 é conhecida como a Revolução Técnico-Científica e 

Informacional, ou seja, é um processo de inovação tecnológico. Essa 

revolução tem início em meados de 1970 e surge com avanços no campo da 

informática, da robótica, da comunicação, entre outros. Essa revolução é 

importante, pois consolida o capitalismo e também o que chamamos de 

globalização. 

E por fim, tem-se a Indústria 4.0, que, de fato, já tem promovido 

discussões, estudos e reflexões acerca dessa revolução tecnológica que 

promete causar mudanças em todos os segmentos. Acredita-se que haverá 

um impacto significante em muitas áreas. A indústria 4.0 é uma rede de 

produção em que máquinas inteligentes dão os devidos comandos, de modo 

que há sistemas de armazenamento e recursos autônomos eficientes e 

seguros. 

Diante disso, o trabalho discutirá as formas de como o mercado de 

trabalho, a sociedade e, sobretudo, o sistema jurídico trabalhista, conseguirá 

se adaptar à Indústria 4.0, de forma que soluções possam ser traçadas, além 

de se pensar nos impactos que isso gerará estritamente ao empregado que 

deverá, em alguns casos, se readequar no mercado de trabalho. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A INDUSTRIA 4.0 

 O conceito de Indústria 4.0 tem sido amplamente discutido, visto que é 

um tema que tem preenchido muitos espaços, com por exemplo, o acadêmico, 

o industrial, o empresarial e, por que não dizer, na sociedade de um modo geral.   
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Busca-se definir esse conceito de uma forma simples e completa, por isso, para 

Silveira (2016, p.1), Indústria 4.0 é: 

 “[...] uma nova proposta de inovações tecnológicas que 

desejam revolucionar, pois ela tem uma peculiaridade, 

visto que não segue a linha das revoluções anteriores, 

mas é acompanhada por uma onda Cyber Física, que 

engloba toda automação tecnológica no campo da 

internet das coisas. Os processos de produção em que a 

Indústria 4.0 participa tendem a ficar cada vez mais 

eficientes, autônomos e independentes”.  

  Como visto, essa revolução não é como as demais de acordo com as 

palavras de Silveira (2016), haja vista ser um sistema totalmente 

independente e, ao mesmo tempo, eficiente e autônomo, ou seja, esse 

sistema propõe a automação tecnológica em todos os segmentos. 

  Já o autor Luiz Mira Amaral (2016, p.2) aborda o conceito de uma forma 

mais prática:  

“Este desenvolvimento é impulsionado pela tendência de 

digitalização da economia e da sociedade e assenta em, 

sistemas inteligentes e interligados que vão permitir que 

as pessoas, máquinas, equipamentos, sistemas logísticos 

e produtos comuniquem e cooperem diretamente uns com 

os outros”. 

            Para Silveira (2016), esse conceito originou-se a partir de um projeto de 

estratégias alemão, com o intuito da informatização da indústria. O termo foi 

usado pela primeira vez em 2011.  

         Já para Chen & Xing (2015), a Indústria 4.0 coloca as empresas em plena 

atividade do uso do mais moderno do sistema de tecnologia inteligente, de modo 

que elas tenham um melhor desempenho e eficiência, além de que essas 

empresas possam estar à frente na entrega de serviços e em relação a valores.   

        Surge a possibilidade de as máquinas comunicarem entre si, num sistema 

chamado “M2M” (machine to machine), que permite através da informação 

disponibilizada “big data”, que é a mais utilizada para monitorar remotamente 

afirma Pereira (2018).     

         A revolução industrial 4.0 destaca-se pela sua completa digitalização dos 

ativos físicos e na sua integração no processamento. Esse processo denomina-

se em pura tecnologia sem a mão do homem do início ao fim do seu processo, 
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apenas com a programação de um software e ao “ click” de um botão, assim 

causando a reação do aumento de produção e maior eficiência (PWC, 2016). 

           Os habilitadores digitais podem ser classificados em três grupos, de 

acordo com Amaral (2016, p.3), são eles: 

         1º - Os que permitem converter elementos físicos em informação digital 

para posterior tratamento;  

         2º - As tecnologias que vão transmitir a informação digital de maneira 

segura a fim de ser tratada; 

        3º - A Inteligência competitiva que processa a informação digitalizada de 

forma segura que posteriormente vai ser aplicada na gestão da empresa ou 

organização. 

   Esta revolução visa um novo estilo de mercado, pois muda totalmente o 

formato de como cada produto se apresenta a cada área  correspondente,                

outro fator importante de se analisar é o tempo que determinado produto levará 

para ser desenvolvido, pois a Indústria 4.0 preocupa-se com a performance, 

desempenho e excelência de sistemas.  

Atualmente percebe-se que o mercado está trabalhando com a diminuição 

da mão de obra, (Sispro, 2018) e optando pelo “serviço de máquinas”, ou seja, 

pela excelência tecnológica, visto que os ganhos são maiores, principalmente 

nas esferas da agilidade e do desempenho. 

          Toda essa modernização segundo Perasso (2016) já está atingindo, 

mesmo que inicialmente, o setor industrial e por que não dizer, demais 

segmentos, tais como: empresas de recrutamento; escritórios de contabilidade; 

empresas de vigilância; educação; saúde, entre outros. 

Acredita-se que com o passar dos anos quase todas as empresas (Sispro, 

2018) já estarão sofrendo algum reflexo da indústria 4.0, seja na implementação 

digital, na autonomia de sistema, na robotização total de determinadas 

máquinas, além da auto comunicação e informação tecnológica.   

 

2.2 OS IMPACTOS DA QUARTA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL NO BRASIL 

         Esses “Novos Poderes” refletem no dia a dia das pessoas, a 4.0 ocupa não 

só as notícias na televisão e em matérias nos sites, mas essa nova era está 

ocupando espaço importante na sociedade, tanto é assim que as “regras” ditam 

como as pessoas devem se vestir, o que precisam comer, o que necessitam ou 
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não comprar, além de apresentar a facilidade da comunicação e dos 

relacionamentos nos mais remotos cantos do planeta afirma Perasso (2016).  

Esse futuro não vai acelerar somente o desenvolvimento  segundo  

Perasso (2016) mas atingirá outros setores nunca antes pensado que sofreriam 

uma “avalanche” de mudanças, como por exemplo, no mercado de trabalho. Este 

novo modelo de desenvolvimento não agrada muito os empregados e, em 

determinados casos, não contentam também o empregador, porque é um 

sistema que muda toda a forma de logística que as empresas, indústria e demais 

setores estão acostumados, porém, aqueles que não se adaptarem a este novo 

modelo, em um futuro muito próximo, não terão a garantia de sobrevivência no 

mercado de trabalho. 

Acredita-se que muitas profissões perderão seu espaço no mercado de 

trabalho e novas profissões terão espaço, por isso as pessoas precisarão se 

adaptar a esse novo modelo cibernético para que o mercado ainda possa incluir 

algum tipo de mão de obra e, sem dúvida, a mão de obra mais qualificada 

permanecerá. 

        Com o advento da Indústria 4.0, novos cursos de graduação surgiram e 

outros se remodelaram a fim de qualificar aqueles que desejam garantir seu 

espaço no mercado de trabalho, de acordo com dados do IFDM – Índice 

FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (2016), são elas: 

• Automação Industrial; 

• Linhas de Montagem e Células Robotizadas; 

• Robótica Colaborativa; 

• IoT – Internet das Coisas: Fundamentos, Aplicações e Perspectivas; 

• Big Data e Analytics; 

• Inteligência Artificial; 

• Dispositivos Conectados.  

        A indústria 4.0 já causa mudanças rápidas e drásticas, por se tratar de uma 

nova era aponta Dias (2017) e também a demanda na mudança com os clientes, 

produtos e serviços. Com todo esse cenário, haverá como sempre ganhadores 

e perdedores, mas o mais importante e garantir que o máximo de pessoas 

participem deste presente futuro, para que acompanhem cada vez mais a 

sofisticação na tecnologia, pois ela está avançando em uma velocidade 

inacreditável afirma Dias (2017). 
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        De acordo com Klaus Schwab (2016, p. 16): 

 “as tecnologias digitais, fundamentadas no 

computador, software e redes, não são novas, mas 

estão causando rupturas à terceira revolução 

industrial; estão se tornando mais sofisticadas e 

integradas e, consequentemente, transformando a 

sociedade e a economia global”. 

         A ideia é de que chegaremos a um patamar inédito e com total 

desprendimento e autonomia, tanto é assim que o ser humano não possui a 

capacidade de processamento de dados que as máquinas possuem e, na 

realidade, todos os impactos que essa revolução causará não são mensuráveis 

ainda, e sim imprevisíveis. O autor Schwab (2016) nos faz refletir então para 

“que futuro teremos” e sim para “que futuro queremos”. 

     

3. A INDÚSTIA 4.0 E SEUS REFLEXOS NO MERCADO DE TRABALHO 

 O mercado de trabalho está em constante evolução tecnológica. O nosso 

cotidiano está mudando com as novas tendências, há uns anos atrás um diploma 

superior e o domínio de uma outra língua já eram o suficiente para garantia de 

um bom emprego, entretanto essa realidade vem mudando numa velocidade 

muita rápida. 

Já previa Alvin Tofler em o livro a Terceira Onda (1980) “o analfabeto do 

século XXI não será aquele que consegue ler e escrever, mas aquele que não 

consegue aprender a desaprender e a reaprender”. 

Isso também se aplica a atividades de alta qualificação e não apenas em 

trabalhos manuais e de baixa remuneração, pois todos serão afetados. Haverá 

uma necessidade de reeducar e retreinar as pessoas para lidar com as 

transformações do mercado da melhor maneira possível. O aprendizado deverá 

ser contínuo e inclusivo na vida das pessoas. 

Há estudos que falam que um indivíduo terá ao longo de sua vida cinco 

profissões e isso se elas não acontecerem ao mesmo tempo. Teremos como 

colegas de trabalhos os robôs e outras tecnologias e, com isso, novas formas de 

trabalhar.  

 

As fronteiras e espaços físicos não existirão já que poderemos trabalhar 

com uma equipe virtual que poderá contar com colegas do mundo inteiro, sendo 
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que cada um poderá estar em um espaço diferente. Mudarão os formatos de 

contrato de trabalho para cada situação específica em relação a qualificação da 

mão-de-obra.  

 A revolução da indústria 4.0 é uma mudança da estratégia de 

posicionamento no cenário econômico, pois ela não acontecerá somente na 

indústria, mas também abarcará todos os demais segmentos.  

 O impacto pode ser drástico se não houver regulamentações, de modo 

que os governos, as indústrias, a sociedade e especialistas deverão trabalhar 

juntos para decidirem como lidar com estas tecnologias e como elas serão 

desenvolvidas de acordo com os valores culturais e éticos de cada nação em 

particular.  

 Em todas as revoluções existiram os vencedores e os perdedores, na 

quarta Revolução Industrial, os vencedores tendem ser aqueles que possuem 

os meios de produção, que hoje são as empresas de tecnologia, cujas áreas têm 

impulsionado a geração de riqueza e inovações.  

 Talvez não haja tantos perdedores nesse jogo como imaginávamos, já 

que isso vai depender de que forma a revolução vai acontecer, pois quando 

olhamos para os países em desenvolvimento, muitas vezes, aquilo que é visto 

como desafios e obstáculos, são na verdade, oportunidades.  

 Nos últimos anos surgiram duas linhas de pensamento entre os 

pesquisadores em tecnologia e emprego. De um lado os que defendem a renda 

básica universal que seria uma renda assegurada pelo Estado aos 

desempregados e, do outro lado, os que acreditam que empregos 

desaparecerão e outros serão criados, sem ao menos imaginarmos quais serão.  

 Não temos como prever o futuro, mas para um indivíduo ter acesso as 

oportunidades de trabalho, este deve estar atento ao cenário global e levar 

consideração a demografia global, os recursos naturais, os aspectos 

geopolíticos e ainda buscar uma constante informação, mantendo-se atualizado.  

 Demandadas pelas tecnologias as novas profissões que surgirão vão 

exigir habilidades comportamentais, relacionadas a criatividade, comunicação e 

negociação, e ainda com capacidades técnicas na área de ciências, tecnologia, 

engenharia e matemática.  

 Estas habilidades comportamentais são denominadas  STEM (Science, 

Technology, Engineering  and Math), é um termo em inglês que conceitua a 
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união dos conceitos: ciências, tecnologia, engenharia e matemática em uma 

única metodologia.  

 Recentemente o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), 

responsável pela formação profissional, apresentou um estudo com as novas 

profissões em oito áreas. A tabela abaixo exemplifica quais serão. 

 

                          Tabela 1. – Novas Profissões em Oito Áreas.  

 Não poderíamos de deixar de mencionar as mulheres que são 52% da 

população e que ainda sofrem discriminações no mercado de trabalho, pois 

recebem salários mais baixos e estão empregadas em cargos muito abaixo de 

seu nível de habilidades ou especialidades.  

 Acredita-se que em um futuro bem próximo isso tende a mudar, pois as 

mulheres possuem as características humanas que serão vantagens 

competitivas nos novos trabalhos da 4ª Revolução Industrial, tais como, a 

capacidade de colaboração, de empatia, de criatividade, de ouvir e de 

aprendizado, como afirma Paolo Gallo, conselheiro sênior do Fórum Econômico 

Mundial (WEF).  

 Com toda essa tendência e inovação em curso, pensa-se nos impactos 

das relações trabalhistas que ocorrerá e, além disso,  evidencia a necessidade 

que nossa legislação trabalhista necessita de se adequar e se alinhar ao cenário 
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tecnológico e sociodemográfico que se tem pela frente, de modo que se possa 

absorver essas mudanças e, com isso, promover uma profícua relação entre 

empregado e empregador, além de reduzir a insegurança jurídica, estimular 

investimentos, gerar mais empregos e aumentar a competitividade. 

 Podemos destacar que a maior característica do novo modelo de trabalho 

é a autonomia do empregado. O Brasil aprovou recentemente a reforma 

trabalhista que deu origem à Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, que alterou 

a Consolidação das Leis do Trabalho e as Leis n 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 

8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991.  

 A lei veio para adequar nossa legislação a estas novas relações de 

trabalho.  A maioria das mudanças corroboraram na legalização do que já 

acontecia na prática, e que promoviam insegurança jurídica tato para a empresa 

quanto para o empregado. Podemos destacar como mudanças na nova 

legislação trabalhista, o trabalho intermitente, o parcelamento da concessão das 

férias, o intervalo intrajornada, o regime de teletrabalho que é realizado fora das 

dependências da empresa.  

 Segundo estudo da CNI - Confederação Nacional das Industrias (2017), 

os principais blocos da legislação trabalhista impactados por esta nova 

Revolução Industrial são aqueles referentes: (i) à jornada de trabalho e (ii) ao 

local de trabalho, os quais são mais sensíveis à flexibilização física e temporal 

trazida pelas novas tecnologias; (iii) às formas de contratação, em razão da 

influência do uso de plataformas digitais; (iv) aos incentivos à capacitação; e (v) 

às negociações coletivas, para assegurar que cada categoria possa se adequar 

aos impactos específicos da Indústria 4.0 sobre cada setor.  
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 A tabela abaixo exemplifica:

 

 

 Tabela 2 – Relação entre os impactos na dinâmica de trabalho e 

consequências à legislação trabalhista do Brasil. 

 Para que o Brasil esteja preparado para esta transição, à Indústria 4.0 

com relação aos impactos gerados nas relações trabalhistas, faz-se necessário 

que a legislação trabalhista brasileira esteja preparada, principalmente ao se 

considerar o seu histórico e as necessidades de adequação às tendências 

futuras. 

 As medidas a serem tomadas precisam buscar reduzir a insegurança 

jurídica, tornando a legislação clara nos diversos âmbitos impactados pelas 

tecnologias da Indústria 4.0. 

 

4 METODOLOGIA 

Para Pereira (2007 p, 25) “A metodologia é o estudo dos métodos. A sua 

finalidade é ajudar o pesquisador a compreender em termos mais amplos 

possíveis o processo de investigação científica [...]”. Conforme o objetivo do 

presente artigo científico e o assunto abordado, para desenvolver a pesquisa 

optou-se por utilizar o método de pesquisa bibliográfica, de acordo com a riqueza 

de informações oferecida por esta metodologia. 

“A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 

teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, 

como livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho 
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científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao 

pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, 

porém, pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa 

bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o 

objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o 

problema a respeito do qual se procura a resposta” (FONSECA, 2002, 

p. 32). 

De acordo com Gil (2007, p. 44) “os exemplos mais característicos deste 

tipo de pesquisa são sobre investigações sobre ideologias ou aquelas que se 

propõe à análise das diversas posições acerca de um problema”.  

Para Gil (2002), a pesquisa é desenvolvida por meio do concurso dos 

conhecimentos disponíveis e a utilização cuidadosa dos métodos, técnicas e 

outros procedimentos científicos. Além disso, a pesquisa desenvolve-se ao longo 

de um processo que envolve inúmeras fases, desde a formulação do problema 

até a conclusão satisfatória dos resultados.  

A pesquisa bibliográfica de acordo com Marconi e Lakatos (2008 p. 158), 

é “o estudo da literatura pertinente que pode ajudar a planificação do trabalho, 

evitar publicações e certos erros, e representa uma fonte indispensável de 

informações, podendo até orientar as indagações”. 

Para desenvolver a pesquisa em tela, consultaram-se livros de autores 

renomados da área, artigos científicos e estudos já realizados por alunos de 

outras instituições. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Diante de tudo o que foi exposto, fica evidente a necessidade no 

desenvolvimento do mercado de trabalho, dos empregadores, empregados e, 

sobretudo, da sociedade. A Indústria 4.0 é uma das maiores revoluções 

tecnológicas que promoverá o desenvolvimento dos sistemas inteligentes que 

trabalharão a favor de todos.  

 Esse sistema permitirá que as pessoas, as máquinas, os equipamentos, 

os sistemas logísticos e produtos comuniquem e cooperem diretamente uns com 

os outros, de fato esse serão os maiores ganhos que a sociedade terá. 

 Entende-se que o sistema jurídico terá que regulamentar as novas 

relações de trabalho, até porque, será ele que dará a segurança necessária, 
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porém não há o que se temer, visto que atualmente as pessoas já estão inseridas 

e envolvidas com inteligências artificiais.  

 Não há de se negar que as mudanças serão grandes e, em muitos 

momentos, assustadoras, mas o ideal é que o máximo de pessoas participem 

deste presente futuro, para que acompanhem cada vez mais a sofisticação na 

tecnologia, visto que ela contribuirá integralmente na sobrevivência de todos. 
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