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Resumo 
 

 

Dissertação de Mestrado vinculada à linha de pesquisa Processos Psicossociais e 

Educacionais, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Goiás (PPGP-UFG). Partimos da seguinte da problemática: “frente 

às exigências do mundo produtivo impulsionadas pela Indústria 4.0 no contexto de crise 

estrutural do capital, quais características o pensamento pedagógico industrial busca 

desenvolver, na subjetividade de trabalhadores e trabalhadoras, por meio de quais processos 

educacionais e para quais finalidades?”. Buscamos compreender as reais e variadas 

determinações do objeto dessa pesquisa, que trata-se dos processos educacionais cunhados 

pela pedagogia industrial para a conformação das subjetividades de trabalhadores e 

trabalhadoras à lógica do capital, em condições de crise estrutural e no recorte contextual da 

Indústria 4.0. Nesse cenário, objetivamos identificar e analisar de que modo o pensamento 

pedagógico industrial concebe os processos educacionais mediados pela Indústria 4.0 e 

estabelece mecanismos, dispositivos e valores para conformar a subjetividade de 

trabalhadores e trabalhadoras com as novas exigências do mundo produtivo. Por meio de uma 

pesquisa bibliográfica e documental apresentamos, fundamentados, principalmente, em Marx, 

Lukács e Gramsci e à luz da concepção teórico-metodológica materialista, histórica e dialética 

da realidade, o que denominamos como “Projeto Pedagógico Industrial do Brasil na Indústria 

4.0”, as características do que chamamos de “Subjetividade 4.0” e o tipo humano demandados 

por essa configuração do capital. Sobre o Projeto Pedagógico Industrial do Brasil na Indústria 

4.0 - comandado e operado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) - , indica uma 

pedagogia do trabalho cada vez menos vinculada à formação intelectual-cognitiva dos 

trabalhadores e fortemente direcionada a questões afetivas e emocionais, mas que não deixa 

de ser a do trabalho flexível do padrão de produção toyotista, sua peculiaridade está na ênfase 

em mecanismos, dispositivos e valores que deslocam o foco, dos sentidos mobilizados na 

produção do consentimento ativo dos indivíduos, para o caráter a-semântico das emoções que, 

ostensivamente cooptadas e mobilizadas, potencializam as estratégias de controle do capital 

sobre o trabalho. Quanto à “Subjetividade 4.0”, refere-se à uma subjetividade multiacessível e 

automaticamente “acionável”, via emoções suscitadas, dosadas e/ou anuladas pela tecnologia. 

Em relação ao tipo humano forjado pelo Projeto Pedagógico dos industriais brasileiros na 

Indústria 4.0, são indivíduos cujas formas de sentir, conhecer e viver no mundo são mediadas 

por equações numéricas, que, por sua vez, induzem seus comportamentos, sentimentos, 

valores e pensamentos. 

 

 

Palavras-Chave: Indústria 4.0; Trabalho; Educação; Subjetividade; Emoções. 
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Abstract 

 

Master's degree thesis linked to the Psychosocial and Educational Processes research line of 

the Psychology Graduate Program of the Education College of the Federal University of 

Goiás (PPGP-UFG). We started from the following problem: "facing the demands of the 

productive world driven by Industry 4.0 in the context of the capital's structural crisis, which 

characteristics does the industrial pedagogical thought seeks to develop in the subjectivity of 

male and female workers, through which educational processes and for what purposes?”. We 

seek to understand the real and varied determinations of the object of this research, which is 

about the educational processes coined by industrial pedagogy for the conformation of the 

subjectivities of male and female workers to the logic of capital, in conditions of structural 

crisis and in the contextual cutout of Industry 4.0. In this scenario, we aim to identify and 

analyze how the industrial pedagogical thought conceives the educational processes mediated 

by Industry 4.0 and establishes mechanisms, devices, and values to conform the subjectivity 

of male and female workers to the new demands of the productive world. Through a 

bibliographic and documental research we present, based mainly on Marx, Lukács, and 

Gramsci and under the light of the materialist, historical, and dialectical theoretical-

methodological conception of reality, what we call "Industrial Pedagogical Project of Brazil 

in Industry 4.0", the characteristics of what we call "Subjectivity 4.0" and the human type 

demanded by this configuration of the capital. About the Industrial Pedagogical Project of 

Brazil in Industry 4.0 - commanded and operated by the National Confederation of Industry 

(CNI) - , it indicates a pedagogy of work that is less and less linked to the intellectual-

cognitive formation of workers and strongly directed to affective and emotional issues, but 

that is still the flexible work of the toyotist production pattern, its peculiarity lies in the 

emphasis on mechanisms, devices, and values that shift the focus from the senses mobilized 

in the production of active consent of individuals, to the a-semantic character of emotions 

that, ostensibly co-opted and mobilized, potentiate the control strategies of capital over work. 

Regarding to "Subjectivity 4.0," it refers to a subjectivity that is multi-accessible and 

automatically "actionable", via aroused emotions, dosed and/or nullified by technology. In 

relation to the human type forged by the Pedagogical Project of Brazilian industrialists in 

Industry 4.0, they are individuals whose ways of feeling, knowing, and living in the world are 

mediated by numerical equations, which, in turn, induce their behaviors, feelings, values, and 

thoughts. 

 

 

Key-words: Industry 4.0; Work; Education; Subjectivity; Emotions. 
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Apresentação 
 

Esta dissertação de mestrado, vinculada à linha de pesquisa Processos Psicossociais e 

Educacionais, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Goiás (PPGP-UFG), representa um conjunto de elaborações 

decorrentes de todo um percurso de vida, acadêmico e de trabalho e se realiza, 

principalmente, através do caminho percorrido no mestrado, do arranjo das disciplinas, das 

discussões levantadas em sala de aula e dos direcionamentos, esclarecimentos e suporte dos 

professores e das professoras do programa. Em especial, destaco a orientação do professor Dr. 

Hugo Leonardo Fonseca da Silva, bem como, os coletivos do seu grupo de estudos e do 

Núcleo de Estudos em Educação, Sociedade e Subjetividade (NES), atualmente sob sua 

coordenação. Este trabalho também compõe o projeto de pesquisa “O Mito de Sísifo: relações 

entre trabalho, subjetividade, corporalidade e a formação da individualidade dos 

trabalhadores” (Silva, 2017). 

Sob a perspectiva teórico-metodológica do materialismo histórico-dialético, esse 

estudo trata das relações entre trabalho, subjetividade e educação, tanto no nível da totalidade 

genérica, quanto no que se refere às suas expressões históricas, especialmente, no que tange às 

configurações que os processos educativos assumem no interior das relações de produção e da 

processualidade histórica do capital. Nesse contexto, esta pesquisa se dá pelo notável aumento 

da propagação dos fundamentos da Indústria 4.0 no Brasil e, considerando a estreita relação 

entre os processos educativos adotados por uma sociedade e as configurações de determinado 

modo de produção, se torna evidente a necessidade de investigar as estratégias aplicadas às 

práticas educacionais que objetivam formar subjetividades que atendam às novas demandas 

do Capital e quais são as principais características dessa subjetividade. Diante disso, 

delimitamos como objeto de estudo, os processos educacionais cunhados pela pedagogia 

industrial para a conformação das subjetividades de trabalhadores e trabalhadoras à lógica do 

capital, em condições de crise estrutural e no contexto da Indústria 4.0.  

Iniciamos a exposição com sínteses analítico-abstratas no âmbito das contradições 

entre a realidade concreta e suas aparências fenomênicas, à partir de categorias que, além de 

permitirem expressar o modo de ser do processo investigativo, nos aproximam da totalidade 

da relação entre trabalho, educação e subjetividade; em seguida apresentamos o 

desenvolvimento histórico das formas de organização e gestão do trabalho e suas implicações 

nos processos educativos; na sequência identificamos os mecanismos, dispositivos e valores 

da pedagogia industrial do capital a partir de uma pesquisa bibliográfica nas produções 
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acadêmico-científicas sobre educação e Indústria 4.0; e, por fim, através de uma pesquisa 

documental e da análise de conteúdo, levantamos as concepções da Confederação Nacional da 

Indústria (CNI), maior representante da burguesia industrial do país, cujas análises nos 

permitiram compreender o projeto pedagógico industrial do Brasil na Indústria 4.0, bem como 

a subjetividade e o tipo humano demandados por essa conjuntura. 

Na Introdução, expusemos o processo de delineamento da investigação e o elementos 

que a compõem: o problema de pesquisa, o objeto de estudo, os objetivos, o método, os 

procedimentos metodológicos e os resultados esperados, inserindo-os no conjunto de limites e 

possibilidades da atividade acadêmico-científica e sob um projeto ético-político de realização 

humana por meio da práxis histórica. 

 No primeiro capítulo, compomos um quadro histórico-analítico que situa a Indústria 

4.0 na lógica interna de funcionamento do capital, buscando apreendê-la, para além de sua 

manifestação fenomênica, em sua totalidade concreta, inserindo-a nas contradições internas e 

na processualidade histórica do modo de produção capitalista. Em um segundo momento, 

analisamos as concepções acerca da Indústria 4.0, suas principais tecnologias e implicações, 

principalmente, no que tange às diretrizes educacionais no Brasil.  

No segundo capítulo, apresentamos, à luz da teoria marxiana e da tradição marxista, as 

categorias trabalho, subjetividade e educação, sob uma perspectiva teórico-metodológica 

materialista, histórica e dialética, que as compreende como fundamentalmente relacionadas 

entre si que, a depender do projeto de sociedade no qual estão inseridas, assumem formas, ou 

distorcidas e limitantes de humanidade, ou se realizam plenamente potencializando o 

desenvolvimento humano.  Em seguida, ainda neste capítulo, buscamos compreender, a partir 

do pensamento gramsciano, como se dão os processos de dominação ideológica e de captura 

da subjetividade nos movimentos de composição e recomposição da hegemonia burguesa, no 

interior da lógica produtiva da sociedade do capital, bem como o lugar que a CNI ocupa nesse 

contexto. 

No terceiro capítulo, por meio de uma pesquisa bibliográfica, identificamos e 

analisamos os mecanismos, dispositivos e valores concebidos pelo projeto pedagógico 

industrial, na forma de processos educacionais impulsionados pela Indústria 4.0, para 

conformar a subjetividade de trabalhadores e trabalhadoras com as novas exigências do 

mundo produtivo.  

No quarto capítulo, por meio de uma pesquisa documental e de procedimentos da 

Análise de Conteúdo Temática Categorial (Bardin, 2002; Minayo, 2007), analisamos como as 

instituições organizadas da burguesia industrial se articulam com a finalidade de (con)formar 
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a classe trabalhadora na Indústria 4.0. Assim, identificamos nas concepções dos próprios 

industriais, elementos que nos permitiram desvelar o que chamamos de “Projeto Pedagógico 

Industrial do Brasil na Indústria 4.0”, bem como as características da, também denominada 

por nós, “subjetividade 4.0” e o tipo humano demandados, que, por sua vez, são apresentados 

ao final do capítulo e equivalem, ao responderem ao problema de pesquisa e aos objetivos 

traçados para esta investigação, à conclusão deste trabalho.  

Nas Considerações Finais, levantamos algumas reflexões acerca de nossa postura de 

recusa à uma possível leitura fatídica dos resultados a que chegamos, apresentamos uma 

síntese das principais conclusões da investigação, bem como, um resgate àquela que 

consideramos a finalidade da educação. 
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Introdução 
 

A minha alucinação é suportar o dia a dia 

E meu delírio é a experiência com coisas reais 

(Belchior) 

 

É certo que os fenômenos da vida cotidiana não se refletem no pensamento tal como 

são na realidade concreta. Do contato imediato com o real, apenas obtemos uma 

“representação caótica do todo” (Marx, 2011, p.54) que, de igual maneira, implica na 

produção e na reprodução, objetiva e subjetiva, de uma existência também caótica. Assim, 

naturalizar aspectos sociais, tomá-los como dados e imutáveis e permanecer na aparência 

fenomênica da imediaticidade são condições sine qua non para o funcionamento de um 

sistema que se mantém e é ordenado, fundamentalmente, sobre suas próprias contradições e 

crises. 

Assim, limitados pela “incognoscibilidade do conjunto das circunstâncias” (Lukács, 

1978, p. 8) resta aos indivíduos a “alucinação de suportar o dia a dia”, uma expressão poética 

e catártica dos sintomas de uma humanidade tomada pelo sofrimento. Belchior1, na sequência 

da canção, da qual tomamos emprestados os versos para a epígrafe dessa introdução, 

prenuncia o típico desfecho da vida sob esse tipo de organização social:  

 

Carneiros, mesa, trabalho 

Meu corpo que cai do oitavo andar 

E a solidão das pessoas 

Dessas capitais. 

 

Não obstante, ainda que o primeiro verso represente uma dimensão do real que 

movimenta essa pesquisa, ao se referir à materialidade dos fatos dos quais partem nossas 

análises, é o “delírio da experiência com coisas reais”, segundo verso da epígrafe, que 

exprime seu aspecto fundamental: o desenvolvimento de uma representação do real que deixe 

de ser caótica e passe a representar efetivamente a realidade das coisas.   

Dito isso, muito se tem indagado acerca de uma realidade marcada pelo crescente 

desenvolvimento tecnológico e sobre seus possíveis desdobramentos nos processos de 

                                                           
1 Cantor e compositor brasileiro. A música Alucinação, de onde foram retirados os trechos para a epígrafe da 

introdução desse texto, é parte do álbum, de mesmo nome, que foi lançado em 1976. 

about:blank
about:blank
about:blank
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trabalho, nas relações sociais e na formação da subjetividade. Realidade que está sendo 

denominada de “Indústria 4.0” e que, ao contrário da compreensão que temos e que 

exporemos mais adiante, tem sido abordada como uma quarta Revolução Industrial. 

O termo Indústria 4.02 surgiu na Alemanha em 2011, a partir do relatório de um 

grupo de trabalho constituído por representantes do governo alemão, pesquisadores e 

empresários, com diversas propostas de ações para o fortalecimento e o desenvolvimento do 

setor industrial do país, em vista da elevação de seus níveis de produtividade e 

competitividade em escala global. De acordo com o documento3, além das implicações mais 

diretas nos processos produtivos, que indicam um crescente e acentuado processo de 

automação industrial, 

 

a Indústria 4.0 abordará e resolverá alguns dos desafios que o mundo enfrenta hoje, 

como eficiência de recursos e energia, produção urbana e mudança demográfica. A 

Indústria 4.0 permite que ganhos contínuos de produtividade e eficiência de recursos 

sejam entregues em toda a rede de valor. Permite que o trabalho seja organizado de 

forma a levar em conta as mudanças demográficas e os fatores sociais. Sistemas de 

assistência inteligente liberam os trabalhadores de ter que realizar tarefas rotineiras, 

permitindo que eles se concentrem em atividades criativas e de valor agregado. Tendo 

em vista a iminente escassez de trabalhadores qualificados, isso permitirá que os 

trabalhadores mais velhos prolonguem suas vidas de trabalho e permaneçam 

produtivos por mais tempo. A organização de trabalho flexível permitirá que os 

trabalhadores combinem seu trabalho, a vida privada e o desenvolvimento profissional 

contínuo de forma mais eficaz, promovendo um melhor equilíbrio entre vida 

profissional e trabalho. (Plattform Industrie 4.0, 2013, p. 5. Tradução nossa)4 

 

Para os seus idealizadores, a Indústria 4.0 é considerada o “quarto estágio da 

Revolução Industrial”. (Plattform Industrie 4.0, 2013, p. 5.), entendimento partilhado e 

promovido por grande parte do setor industrial mundial. Em 2016, Klaus Schwab, então 

presidente do Fórum Econômico Mundial de Davos e o primeiro a mencionar, em escala 

                                                           
2 A Indústria 4.0 é mais detalhadamente abordada ao final do primeiro capítulo deste trabalho, quando 

apresentamos mais informações a respeito de seu surgimento, suas principais características e aspectos 

conjunturais, sobretudo, no âmbito educacional no Brasil. 
3 Recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0: Final report of the Industrie 4.0 

Working Group (Recomendações para a implementação da iniciativa estratégica Industria 4.0: Relatório final do 

Grupo de Trabalho Indústria 4.0) 
4 Industrie 4.0 will address and solve some of the challenges facing the world today such as resource and energy 

efficiency, urban production and demographic change. Industrie 4.0 enables continuous resource productivity 

and efficiency gains to be delivered across the entire value network. It allows work to be organised in a way that 

takes demographic change and social factors into account. Smart assistance systems release workers from 

having to perform routine tasks, enabling them to focus on creative, value-added activities. In view of the 

impending shortage of skilled workers, this will allow older workers to extend their working lives and remain 

productive for longer. Flexible work organisation will enable workers to combine their work, private lives and 

continuing professional development more effectively, promoting a better work-life balance. (Plattform Industrie 

4.0, 2013, p. 5) 
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global, os termos de uma “nova revolução”, aponta as razões que levariam a Indústria 4.0 

representar, de fato, uma quarta Revolução Industrial: “Velocidade (tudo está acontecendo em 

um ritmo muito mais rápido do que antes), amplitude e profundidade (há muitas mudanças 

radicais ocorrendo simultaneamente), e a transformação completa de sistemas inteiros” 

(Schwab, 2016, p. 43). Schwab reforça: 

 

Estamos no início de uma revolução que alterará profundamente a maneira como 

vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Em sua escala, escopo e complexidade, a 

quarta revolução industrial é algo que considero diferente de tudo aquilo que já foi 

experimentado pela humanidade. (Schwab, 2016, p. 8) 

 

No Brasil, nesse mesmo sentido, a Confederação Nacional da Indústria (CNI), maior 

instituição organizada da indústria brasileira, equipara a chamada Indústria 4.0 à uma quarta 

Revolução Industrial. Para esta instituição: 

A Indústria 4.0 também chamada de Quarta Revolução Industrial, engloba um amplo 

sistema de tecnologias avançadas como inteligência artificial, robótica, internet das 

coisas e computação em nuvem que estão mudando as formas de produção e os 

modelos de negócios no Brasil e no mundo. (CNI – Portal da Indústria, n.d.)5 

 

De modo geral, a Indústria 4.0 é promovida por seus idealizadores como uma nova 

revolução capaz de solucionar os problemas sociais que afligem o mundo nos dias de hoje, 

apontando o desenvolvimento tecnológico como função motriz para o crescimento econômico 

que, por sua vez, garantirá melhores condições de vida para todos. Para isso os governos, 

mobilizando seus entes públicos e privados, são convocados a investirem fortemente na 

formação de trabalhadores voltada para as estratégias de crescimento rumo à Indústria 4.0, 

bem como para o enfrentamento dos desafios que possam surgir. 

No entanto, ao contrário dessa ideia que vem sendo difundida, compreendemos que a 

Indústria 4.0 não representa uma quarta Revolução Industrial, mas sim um estágio do 

desenvolvimento do capital que se realiza no interior da terceira Revolução Industrial, mais 

especificamente, tomando a periodização de Mandel utilizada por Giovanni Alves, na quarta 

Idade da Máquina (Alves, 2011). Ou seja, enquanto a Indústria 4.0 diz respeito a um processo 

de adequação industrial à atual etapa do desenvolvimento tecnológico, a quarta Revolução 

Industrial é apenas um projeto de desenvolvimento que se intenciona global e que vislumbra a 

potencialidade de todo um conjunto de tecnologias que, sequer, são plenamente ou igualmente 

acessadas. 

                                                           
5 http://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/industria-4-0/ 
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Assim, ponderamos que temos uma Indústria 4.0, mas não temos uma quarta 

Revolução Industrial, pois, segundo nossas análises, não há mudança qualitativa no padrão de 

produção decorrente da reestruturação produtiva da década de 1970. Dessa forma, ainda que 

Indústria 4.0 tenha peculiaridades e possibilite novas formas de controle sobre o trabalho, 

trata-se da continuação, consolidação, intensificação e do aprimoramento do que já foi 

anunciado pela produção enxuta e flexível toyotista do capital em condições de crise 

estrutural (Mészáros, 2002). 

O Brasil, mesmo em um nível de desenvolvimento produtivo e tecnológico distante da 

realidade de uma Indústria 4.0, tem se movimentado fortemente em torno do tema. Nesse 

sentido, o Governo Federal mobilizou uma série de instituições do setor público e privado 

que, juntas, somam mais de 50 instituições representativas (governo, empresas, sociedade 

civil organizada, e outras) em torno de uma agenda para a Indústria 4.0 (MDIC; ABDI, 

2020).No âmbito educacional, a CNI está à frente das diretrizes nacionais que se resumem em 

“identificar competências necessárias para a Indústria 4.0 e contribuir para a formação de 

recursos humanos atendendo às demandas das empresas industriais.” (IEDI, 2018, p. 21)  

Diante disso, reconhecemos que a Indústria 4.0 corresponde à uma nova onda 

tecnológica que implica em significativos desdobramentos nas formas de produção e 

distribuição de mercadorias, nas relações de trabalho e na organização social, de forma que o 

capital, por meio de seus aparelhos privados de hegemonia (Gramsci, 2001a), tem 

configurado, dentre outras estratégias, variados modelos de processos educacionais para a 

reprodução de força de trabalho adequada às suas novas demandas.  

Sobre isso, nós nos apoiamos na análise gramsciana do avanço da industrialização na 

modernidade, demonstrado pelo fenômeno do “americanismo e fordismo” (Gramsci, 2001a) 

nos Estados Unidos, em que trata da hegemonia burguesa e os processos de dominação 

ideológica e de “captura” da subjetividade (Alves, 2011) decorrentes das configurações 

sociais de produção e reprodução capitalistas que, como estratégia de automanutenção, se 

tornam diretivas dos processos educativos. 

Rodrigues (1997, p.17) aponta para a CNI como “a mais importante fração do partido 

ideológico da burguesia brasileira” e destaca a participação dos industriais na educação do 

país, através da construção de seus aparelhos imediatos de formação humana, a “tríade 

pedagógica SENAI, SESI e IEL” (Rodrigues, 1997, p.11). Para o autor, o pensamento 

pedagógico industrial elaborado e sustentado pela CNI e pelo Sistema “S” no Brasil, desde a 

década de 1950, defende, para além da esfera educacional privada, uma estratégia de 

conformação e socialização de sujeitos na ordem industrial, conferindo à escola um papel 
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conciliador das classes e limitado à uma formação profissional básica, suficiente para atender 

às demandas da indústria. Assim, a educação assume o papel de instrumento de dominação 

ideológica para a conformidade em uma sociedade de classes (Gramsci, 2001 b.; Kuenzer, 

2002).  

Ante o exposto, chegamos ao seguinte problema de pesquisa que guiou este estudo: 

Frente às exigências do mundo produtivo impulsionadas pela Indústria 4.0, inserida na 

conjuntura de crise estrutural do capital, quais características o pensamento pedagógico 

industrial6 busca desenvolver, na subjetividade de trabalhadores e trabalhadoras, por meio de 

quais processos educacionais e para quais finalidades? 

Em vista de uma apreensão mais fidedigna da realidade, buscamos compreender os 

delineamentos dessa “nova” configuração do capital e como a educação, na qualidade de 

processo de formação humana, é situada no conjunto de estratégias para a Indústria 4.0. 

Assim como, também, nos ocupamos de identificar as implicações desse fenômeno nas 

relações sociais e na constituição da subjetividade. 

Martins e Lavoura (2018, p. 238) alertam para o fato de que “o objeto investigado não 

é um dado, mas expressão de um processo”. Nesse sentido, por meio de sucessivas 

aproximações da realidade, o objeto dessa pesquisa, foi se revelando de maneira que fosse 

possível delimitá-lo atendendo aos propósitos da investigação. Dito isso, sob uma perspectiva 

histórica e ontológica da relação entre trabalho, subjetividade e educação, assumimos como 

objeto de estudo os processos educacionais cunhados pela pedagogia industrial para a 

conformação das subjetividades de trabalhadores e trabalhadoras à lógica do capital, em 

condições de crise estrutural e no recorte contextual da Indústria 4.0. 

Trata-se de um momento da história em que a classe trabalhadora, exausta na luta 

diária por uma sobrevivência precária, se encontra assolada pela incerteza e pela insegurança, 

cada vez maiores, em decorrência do histórico aprofundamento das contradições entre capital 

e trabalho; o que nos leva a questionar: “por que, apesar de tamanha   precarização da sua 

atividade e de si mesmos, os trabalhadores continuam trabalhando, e cada vez mais 

produtivos?” (Silva, 2018, p.244).  

Essa indagação traz à tona questões importantes, das quais destacamos duas: a 

primeira é que há o encobrimento da realidade concreta, tornando-a (quase) imperceptível aos 

sujeitos no nível da imediaticidade da vida cotidiana e deixando-a suportável tanto quanto 

                                                           
6 Baseado no conceito Gramsciano de hegemonia, Rodrigues (1997, p.10) se refere ao pensamento pedagógico 

industrial como “a capacidade de um grupo social de exercer direção político-cultural do conjunto da sociedade” 

se tratando mais especificamente das concepções e práticas educacionais desenvolvidas pela Confederação 

Nacional da Industria (CNI).  
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necessário ao movimento de produção, manutenção e reprodução do capital; a segunda é que, 

para isso, são elaboradas estratégias refinadas de amoldamento da subjetividade de 

trabalhadores e trabalhadoras com o intuito de adequá-los (as) às demandas produtivas. 

Com essas questões, evidencia-se a problemática da educação na medida em que é, 

sobretudo, por meio de processos educativos que se efetiva a reprodução da força de trabalho, 

“no sentido de formar o nexo psicofísico e o ético-político necessários às condições de 

reprodução social” (Silva, 2020, p.24-25).  

A educação, no processo de constituição e formação humana, permite que o indivíduo 

e o gênero humano se definam e evoluam, construindo e transformando a si mesmos e a 

natureza (Duarte, 2013). Contudo, processos educacionais, orientados por demandas de 

mercado, estão sendo usados como ferramentas para moldar subjetividades com vistas a 

atender à uma classe dominante e servir à lógica do capital (Kuenzer, 2002). Nesse sentido, 

vive-se um tempo em que a formação humana se confunde com aquela voltada para a 

transmissão de conhecimentos e para o desenvolvimento de habilidades profissionais, 

acendendo, portanto, a relevância da pergunta sobre o que é verdadeiramente educação. 

Nesse ponto, faz-se necessário, ressaltar a impossibilidade de se compreender a 

educação a partir de concepções estáticas e a-históricas e, para que não se perca os elementos 

fundamentais que a constitui, é necessário considerar a posição ativa do sujeito na sua própria 

constituição e formação no percurso histórico da humanidade. Assim, partimos da 

compreensão de centralidade do trabalho no processo de gênese e constituição do ser social 

em que o indivíduo, enquanto ser do gênero humano, ao agir sobre a natureza, por meio do 

trabalho ao longo da história, constrói também a materialidade da sua existência e forma sua 

própria natureza (Marx, 2013; Lukács, 2013). 

A respeito do processo investigativo deste trabalho, entendemos que o pesquisador, 

profundamente atravessado pela realidade social a que pertence, bem como pelo conjunto de 

suas vivências, interesses e concepções, não é neutro, isso porque a realidade (que também o 

constitui) é o momento predominante e, portanto, ainda que a pesquisa seja realizada por um 

sujeito, há a primazia do objeto no processo de investigação. Sobre isso, Florestan Fernandes 

(1976, p. 16) conclui: “[...] a sociedade, que não lhe pode conferir sossego e segurança, 

coloca-o (o pesquisador) numa posição que o projeta no âmago dos grandes processos 

históricos em efervescência”, dessa forma, mesmo que acompanhada de fatores pessoais, a 

investigação não deve servir à aspirações individualistas, assim, de acordo com o sociólogo, a 

mente do pesquisador “tem de abrir-se a todos os dilemas, desde os que afetam o seu mister, 

até os que afligem a coletividade”. 
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Löwy (2009, p.231) afirma que “[...] não é menos verdade que as condições sociais e 

as opções partidárias determinam, em ampla medida, tudo o que se encontra antes e depois da 

pesquisa propriamente dita”. Na visão do autor, essas condições guiam a escolha do objeto de 

pesquisa e percorrem todo o trabalho de investigação; assim, o pesquisador, “[...] de uma 

maneira ou de outra, parte da, ou [é] implicado pela realidade social que ele estuda [...]”. 

Diante disso, para situar as problematizações levantadas neste estudo e o processo de 

delimitação do objeto que está sendo analisado, faz-se necessário esclarecer como eles se 

vinculam estreitamente a um percurso de vida, acadêmico e de trabalho permeado de 

experiências e sentimentos contraditórios.  

A realidade que compõe a vida de uma família da classe trabalhadora, por si só, já 

impôs uma série de condições diante das quais podia-se indagar sobre diversos aspectos do 

cotidiano; é nesse contexto que está localizado o gérmen do processo que resulta nessa 

pesquisa. No entanto, ainda que sob difíceis circunstâncias, foi com a formação oriunda de um 

ambiente familiar penetrado por uma sensibilidade peculiar às questões sociais e em que a 

educação, tida como prioridade, guiava e compunha todo um complexo de enfrentamento das 

adversidades, de vivências diárias e de perspectivas futuras, que se constituíram as bases para 

uma postura crítica e inconformada, movida por aspirações que vão além de satisfações 

pessoais.  

No âmbito acadêmico, as reflexões teóricas se iniciaram com a formação em 

psicologia simultaneamente à de filosofia (licenciatura interrompida no início do semestre em 

que seria concluída). É nessa conjuntura que é desencadeado outro elemento que se torna 

fundamental para a composição da problemática deste trabalho: o confronto entre concepções 

da realidade humana que partiram de um completo relativismo e subjetivismo, na psicologia, 

para a metafísica escolástica aristotélico-tomista na filosofia de uma faculdade confessional. 

Ainda que tais perspectivas não representassem o todo dessas áreas de estudo, naquele 

momento, sobretudo as elaborações do campo da ética no curso de filosofia, foram suficientes 

para despertar profundos, enviesados e confusos questionamentos sobre os processos de 

formação humana. 

O trabalho com psicologia organizacional na indústria por quatro anos e os nove de 

docência no SENAI geraram as experiências pessoais que mais atravessam a escolha do 

objeto de estudo dessa pesquisa.  

Quando na indústria, o ritmo desumano de trabalho, as exigências humanamente 

inalcançáveis e as condições a que centenas de trabalhadores e trabalhadoras eram sujeitados 

todos os dias, dentre outros fatores, escancararam o alto nível de exploração que 
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constantemente levam os trabalhadores aos seus limites físicos e psicológicos, até que, 

esgotados, se tornem dispensáveis no processo produtivo e sejam descartados. A vivência e os 

sentimentos contraditórios nesse espaço acabaram se tornando insuportáveis, mas ainda no 

plano da empiria. 

É na segunda metade do período de docência no SENAI que as vivências e os 

sentimentos contraditórios, ainda presentes, se transformaram em conteúdos no nível do 

pensamento que puderam ser acessados e, mais claramente, analisados. A missão da 

instituição e do sistema do qual ela faz parte, os objetivos apontados pelos planos de ensino 

das disciplinas, a definição de competências a serem desenvolvidas, as exigências 

comportamentais impostas à jovens (muitos ainda com quatorze anos) e adultos, a incitação 

de uma competitividade doentia e de uma cooperação dissimulada; toda uma proposta 

educacional, desde então, contornada pela chamada Indústria 4.0, direcionada para a sujeição 

e adequação de subjetividades àquela realidade industrial mencionada. 

A partir de uma análise mais abrangente desse quadro, é possível compreender o 

caminho para que este estudo incidisse sobre as relações entre trabalho, subjetividade e 

educação, mais especialmente, no que tange às configurações (forma e conteúdo) que os 

processos educativos assumem nos marcos do capital. 

Diante disso, com essa pesquisa, objetivamos identificar e analisar de que modo o 

pensamento pedagógico industrial concebe os processos educacionais mediados pela Indústria 

4.0 e estabelece mecanismos, dispositivos e valores para conformar a subjetividade de 

trabalhadores e trabalhadoras com as novas exigências do mundo produtivo.  

Para o alcance do objetivo, o que buscamos ao longo da investigação foi:  

a) compreender os revolucionamentos da ordem produtiva no processo histórico de 

desenvolvimento do capital e as formas de gestão e organização do trabalho 

correspondentes; 

b) desenvolver uma análise sobre as dimensões histórico-ontológicas da relação entre 

trabalho, educação e subjetividade 

c) compreender como se dão os processos de dominação ideológica e de captura da 

subjetividade nos movimentos de composição, recomposição e manutenção da 

hegemonia burguesa;  

d) analisar as principais características da Indústria 4.0 e suas implicações no mundo 

do trabalho e nas relações sociais, sobretudo, às do âmbito educacional;  
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e) estabelecer relações entre as configurações produtivas e sócio-reprodutivas da 

Indústria 4.0 e as formas de organização e controle do trabalho advindas da última 

reestruturação produtiva;  

f) identificar e analisar os mecanismos, dispositivos e os valores da pedagogia 

industrial na Indústria 4.0;  

g) traçar o cenário educacional da Indústria 4.0 no Brasil; 

h) elaborar um quadro representativo do Projeto Pedagógico Industrial Brasileiro na 

Indústria 4.0, com base nos seus delineamentos e na sua relação com os 

organismos internacionais; 

i) desenvolver uma análise sobre a relação entre trabalho, educação e subjetividade e 

sua expressão na sociedade do capital, nos marcos da indústria 4.0 e em condições 

de crise estrutural. 

 

Quanto ao método, partimos de uma concepção materialista, histórica e dialética da 

realidade para compreendermos as reais e variadas determinações do objeto dessa pesquisa, 

buscando apreendê-lo no interior da totalidade das relações sociais e em sua processualidade 

histórica. 

 

Quer dizer, não se parte daquilo que os homens dizem, imaginam ou representam, 

tampouco dos homens pensados, imaginados e representados para, a partir daí, 

chegar aos homens de carne e osso; parte-se dos homens realmente ativos e, a partir 

de seu processo de vida real, expõe-se também o desenvolvimento dos reflexos 

ideológicos e dos ecos desse processo de vida. (Marx & Engels, 2007, p. 94). 

  

Sobre o materialismo histórico- dialético, perspectiva teórico-metodológica adotada 

nesse trabalho, Marx (2011, p.54) esclarece:  

 

Parece que o correto é começarmos pelo real e pelo concreto, pelo pressuposto 

efetivo [...]Considerado de maneira mais rigorosa, entretanto, isso se mostra falso. A 

população é uma abstração quando deixo de fora, por exemplo, as classes das quais é 

constituída. [...] Por isso, se eu começasse pela população, esta seria uma 

representação caótica do todo e, por meio de uma determinação mais precisa, 

chegaria analiticamente a conceitos cada vez mais simples; do concreto representado 

[chegaria] a conceitos abstratos [abstrakta] cada vez mais finos, até que tivesse 

chegado às determinações mais simples. Daí teria de dar início à viagem de retorno 

até que finalmente chegasse de novo à população, mas desta vez não como a 

representação caótica de um todo, mas com uma rica totalidade de muitas 

determinações e relações. 

 

Nessa passagem, Marx evidencia que a atividade analítico-abstrativa é a única via de 

superação da “representação caótica da realidade” (Marx, 2011, p.54) para a efetiva 
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apropriação da realidade em sua concreticidade (Martins, 2001). É por meio da análise e da 

abstração que torna-se possível a decomposição do real pelo desvelamento de suas mediações 

e a identificação das múltiplas determinações que o constitui. No entanto, é no retorno à 

realidade tomada como ponto de partida, guiado pelo conceito, agora uma “rica totalidade de 

muitas determinações e relações” (Marx, 2011, p.54) é que, te fato, há a efetiva apropriação 

da realidade e o concreto é reproduzido pelo pensamento. 

 

(...) isto é, da realidade concreta dos fenômenos singulares à mais altas abstrações, e 

destas novamente à realidade concreta, a qual – com a ajuda das abstrações – pode 

agora ser compreendida de um modo cada vez mais aproximadamente exato (...). 

(Lukács, 1970, p.95) 

 

Como afirma Marx (2017, p.983), “toda a ciência seria supérflua se a forma de 

manifestação e a essência das coisas coincidissem imediatamente”.  Dessa forma, é sobretudo, 

na unidade dialética composta pela realidade e suas formas aparentes que essa pesquisa se 

desenvolve, assim como deve se sustentar nessa mesma relação qualquer elaboração teórico-

metodológica que se intenciona científica. 

É importante ressaltar que as manifestações fenomênicas do objeto não são 

desconsideradas, mas incluídas no processo de investigação, pois é por meio da análise do 

movimento do real, das mediações entre o todo e suas formas aparentes, que o processo 

investigativo permite desvelar a essência do fenômeno estudado e suas múltiplas 

determinações.  

Para Lukács (1978), o movimento de aproximação da realidade objetiva, se dá através 

da dialética entre o singular, o particular e o universal; é no nível da particularidade que se 

manifestam a tensão e a unidade dos aspectos singulares e universais dos fenômenos, sendo 

assim, o processo investigativo ocorre quando busca-se apreender as particulares e identificar 

as mediações e múltiplas determinações do objeto estudado. 

Nesse sentido, esta investigação parte da vida cotidiana, realidade em que somos 

submetidos aos mais desumanos modos de exploração e a humanidade, sob condições atrozes 

de alienação, é sequestrada de sua autenticidade, na busca pela apreensão de suas mediações e 

múltiplas determinações em direção à uma maior aproximação da totalidade concreta. 

Quanto aos procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa, ela se classifica 

como bibliográfica e documental. A pesquisa bibliográfica é aquela em que o objeto de 

análise é a própria bibliografia, ou seja, quando a resposta para o problema de pesquisa, em 

alguma medida, encontra-se na bibliografia. Assim, somada à técnica de revisão da literatura 
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empregada, ela “[...] possibilita um amplo alcance de informações, além de permitir a 

utilização de dados dispersos em inúmeras publicações, auxiliando também na construção, ou 

na melhor definição do quadro conceitual que envolve o objeto de estudo proposto (Gil, 2007, 

p.44).  

Nesse sentido, realizamos uma pesquisa bibliográfica, a partir das produções 

acadêmico-científicas levantadas por meio de uma revisão sistemática literatura, ao coletar, 

nessas fontes, os dados que, submetidos à análise crítica à luz da fundamentação teórica, nos 

permitiram desvelar os mecanismos, dispositivos e valores da pedagogia industrial do capital 

na Indústria 4.0, de forma que a consulta à bibliografia estivesse– direta e objetivamente – 

vinculada ao problema de pesquisa, nos auxiliando a respondê-lo e/ou desenvolvê-lo. 

Em relação às diferenças entre a pesquisa bibliográfica e a revisão da literatura, Lima 

e Mioto (2007, p.44) afirmam que a pesquisa bibliográfica “[...]difere da revisão bibliográfica 

[ou da literatura] uma vez que vai além da simples observação de dados contidos nas fontes 

pesquisadas, pois imprime sobre eles a teoria, a compreensão crítica do significado neles 

existentes”. Dessa forma, elucidamos que a revisão da literatura, de caráter exploratório, está 

presente em todas as etapas da investigação, ao passo que a pesquisa bibliográfica, que incidiu 

sobre o material levantado pela revisão da literatura de caráter sistemático, configurou um 

momento específico que resultou no terceiro capítulo deste trabalho.  

Dito isso, esclarecemos que revisão da literatura foi direcionada com base em duas 

finalidades e empregada em dois formatos: exploratória e sistemática. 

Em seu formato exploratório, serviu à composição do quadro teórico-metodológico 

para a apreensão dos elementos que mais se aproximam da totalidade da relação entre 

trabalho, subjetividade e educação, e da dinâmica interna de desenvolvimento da sociedade do 

capital; e para a identificação e análise do estado da questão no âmbito acadêmico-científico. 

Em seu formato sistemático, levantamos, identificamos e analisamos, à luz da teoria, 

as produções acadêmico-científicas que tratavam de processos educacionais impulsionados 

pela Indústria 4.0, mais especificamente, aquelas que classificamos como sendo de “discurso 

adaptativo”, no que tange ao desvelamento dos mecanismos, dispositivos e valores da 

pedagogia industrial no contexto da Indústria 4.0.  

Portanto, sempre que nos referimos à revisão sistemática da literatura, estamos 

tratando da técnica empregada na etapa da pesquisa bibliográfica que realizamos. 

A pesquisa documental, que resultou no quarto capítulo deste estudo, serviu à 

identificação de elementos que nos permitiram analisar como a burguesia industrial brasileira, 

cuja CNI é a sua instituição representativa máxima (Rodrigues, 1997), está decodificando as 
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informações do mundo do trabalho na Indústria 4.0 e elaborando as estratégias educacionais 

para a produção de subjetividades que atendam às demandas produtivas. Os documentos 

foram coletados no Portal da Indústria, domínio que ancora todos os canais de comunicação 

da CNI, com o crivo: conter alguma informação referente à indústria 4.0 no Brasil que, direta 

ou indiretamente, se relaciona com questões educacionais. 

Para a exploração dos documentos e a análise dos dados utilizamos a técnica da 

Análise de Conteúdo Temática Categorial (Bardin, 2002; Minayo, 2007) articulada à 

fundamentação teórico-metodológica no materialismo histórico-dialético que, por sua vez, 

guiou as nossas interpretações. 

Ao final, como resultados deste estudo, apresentamos 1) um quadro representativo do 

que chamamos de “Projeto Pedagógico Industrial do Brasil na Indústria 4.0”, expondo seus 

princípios norteadores e suas características formais; 2) as principais características do que 

sugerimos ser uma “subjetividade 4.0”; e 3) uma referência ao que compreendemos ser o 

“tipo humano” da Indústria 4.0. 

Por fim, pretendemos que essa pesquisa, dentro de seus limites, possa contribuir 

fortalecendo o debate sobre processos formativos capazes de mover o indivíduo para ações 

coletivas transformadoras das suas condições de existência, colocando- o como parte de uma 

dimensão que o constitui concretamente, afinal, como dizia Brecht (1991): “a única finalidade 

da ciência está em aliviar a miséria da existência humana”7.  

                                                           
7 Trecho da peça “A Vida de Galileu” (Leben des Galilei) escrita em 1938-1939 por Bertolt Brecht e publicada 

no volume 06 (pp. 51-170) da obra “Teatro Completo de Bertolt Brecht”, Ed. Paz e Terra, 1991, Rio de Janeiro. 
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CAPÍTULO 1 - As metamorfoses sociometabólicas do capital: da aparência 

fenomênica à lógica interna da particularidade histórica da Indústria 4.0. 
 

“A tragédia moderna é a procura vã de adaptação 

do homem ao estado de coisas que ele criou.”  

(Clarice Lispector) 

 

 

Posto que não há uma conformação absoluta entre o que vemos e o que a realidade é 

de fato, surgem questionamentos que nos colocam importantes reflexões acerca de como se dá 

o processo de encobrimento do real, sobre o que faz o modo aparente tão incrivelmente 

poderoso ao ponto de se tornar autoridade sobre a ações humanas e por meio de quais 

engenhos esse processo se materializa. 

Harvey (2016, p. 18) destaca que o capital se configura inerentemente em meio a 

contradições e a contradição entre essência e aparência talvez seja a mais importante de todas 

elas. Nas palavras do autor, “temos de olhar além das aparências superficiais, se quisermos 

agir de maneira coerente no mundo: agir em resposta a sinais superficiais e enganadores só 

produz resultados desastrosos.”  

A realidade parece se transformar substancialmente a cada “novo” elemento que surge 

no interior das relações sociais em cada período histórico, gerando reações que variam da 

euforia pelo vislumbre de um mundo melhor ao desespero por não se ver parte dele, e essa 

variação dependerá da classe à qual o sujeito pertence. Ou seja, sempre que um grupo de 

pessoas toma a primeira perspectiva haverá outro grupo maior, e em condições de vida muito 

inferiores, impedido de qualquer posição otimista frente à realidade. 

Assim, é necessário que haja formas de encobrir a realidade de exploração em que a 

maior parte da humanidade está inserida, operando processos de conformação, legitimação e 

reprodução desse estado de coisas. A realidade encoberta, velada por uma aparência que a 

torna tragável, é parte do projeto para que o capital mantenha seu permanente movimento de 

acumulação. No entanto, nem sempre as contradições do modo de produção capitalista ficam 

latentes, se tornando evidentes em momentos de crise (Harvey, 2016). 

Alves (2007) alerta para o fato de que já 

 

nos primórdios do capitalismo moderno, em sua fase pré-industrial, proletarização, 

precarização e precariedade do trabalho tinham a dimensão exposta, em toda sua 

intensidade e amplitude, de um cataclisma civilizatório. O capital nasce e se 
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desenvolve expondo com vigor suas contradições dilacerantes. (Alves, 2007, 121-

122). 

As crises emergem como resultados das contradições entre as condições de produção 

do sistema sociometabólico do capital e seus limites de realização. Para Harvey (2016, p.9), 

 

Crises são essenciais para a reprodução do capitalismo. É no desenrolar das crises que 

as instabilidades capitalistas são confrontadas, remodeladas e reformuladas para criar 

uma nova versão daquilo em que consiste o capitalismo. Muita coisa é derrubada e 

destruída para dar lugar ao novo.  

 

No entanto, embora o desenvolvimento do sistema capitalista ocorra através de 

contínuos processos de reestruturação produtiva em resposta às suas crises, há sempre (nos 

marcos do capital) a conservação da sua lógica.  

Este capítulo se desenvolve, portanto, de forma a demonstrar como se dá esse 

processo. Assim, inicialmente, desenvolvemos um quadro histórico-analítico dos constantes 

revolucionamentos da ordem produtiva, situando a Indústria 4.0 na lógica interna de 

funcionamento do capital e inserindo-a no bojo das contradições da processualidade histórica 

do modo de produção capitalista, buscando apreendê-la, para além de sua manifestação 

fenomênica e em sua totalidade concreta. Ao final, analisamos as variadas concepções acerca 

da Indústria 4.0, suas principais características formais (tecnologias e processos), sobretudo 

no que se refere às diretrizes educacionais no Brasil. 

 

 

1.1  Dimensões sócio históricas da sociedade industrial: os revolucionamentos da 

ordem produtiva. 

 

Marx (2013), ao analisar o movimento histórico de constituição e consolidação do 

capitalismo, da cooperação à grande indústria, passando pela manufatura e a maquinaria, 

evidencia, também, como parte de suas contradições fundamentais, todo o processo de 

desqualificação do trabalhador, que, reduzido à pura determinação econômica, atinge o status 

de mera mercadoria.  

Com a formação das oficinas de artesãos já desprovidos dos instrumentos necessários 

ao trabalho, que se organizavam em um único espaço sob a direção de um mestre (artesão 

detentor dos meios de produção), inicia-se a primeira fase da produção capitalista, a 

cooperação (Marx, 2013). Em outras palavras: 

 

[...] a produção capitalista só começa realmente quando um mesmo capital particular 

ocupa, de uma só vez, número considerável de trabalhadores, quando o processo de 
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trabalho amplia sua escala e fornece produtos em maior quantidade. A atuação 

simultânea de grande número de trabalhadores, no mesmo local, ou, se se quiser, no 

mesmo campo de atividade, para produzir a mesma espécie de mercadoria sob o 

comando do mesmo capitalista constitui, histórica e logicamente, o ponto de partida 

da produção capitalista. (Marx, 2013, p. 493) 

 

Com essa transformação no modo de produção, há um novo parâmetro para a 

determinação do valor de uma mercadoria. Se antes, o valor do produto era calculado com 

base no tempo de trabalho do artesão individualmente, com a cooperação, o novo critério 

passa a ser o tempo de trabalho médio daquele grupo de artesãos. Assim, o capitalista se 

insere na concorrência, pelo controle do tempo médio de produção de suas mercadorias. 

Pari passu com a mudança estrutural na determinação do valor na cooperação, surge 

uma nova necessidade: a de gestar o trabalhador coletivo. Dessa forma, o trabalho alheio 

(portanto, o trabalhador) é subordinado e dirigido aos interesses individuais do capitalista. 

Nesse momento já se torna evidente uma das principais contradições do trabalho no 

capitalismo: ao mesmo tempo em que o trabalho coletivo possibilita modificar as condições 

materiais de existência coletivamente, o trabalhador é alijado dos produtos do seu trabalho e 

estes passam efetivar sobretrabalho com a finalidade alienada de acumulação e expansão do 

capital. Sendo assim, desde a cooperação, tanto o trabalho, quanto o produto do trabalho são 

extraídos do trabalhador e passam a pertencer ao capital. 

Na manufatura, fase seguinte à cooperação, com o processo de divisão, especialização 

e simplificação das tarefas, “cada operação se cristaliza em função exclusiva de um 

trabalhador e a sua totalidade é executada pela união desses trabalhadores parciais.” (Marx, 

2013, p. 512). Assim, a especialização, baseada na fragmentação do saber e do agir dos 

trabalhadores, se torna o princípio fundamental de formação dos trabalhadores na indústria 

moderna. É nesse contexto que também se constitui a divisão hierárquica e a discriminação 

valorativa entre os trabalhadores, de acordo com as atividades realizadas por eles e suas 

capacidades funcionais, ou seja, o trabalhador é classificado dependendo da posição que 

ocupa na divisão do trabalho e de seu desempenho na realização da tarefa. 

Com a introdução da maquinaria, o processo produtivo atinge novas formas de 

funcionamento, eliminando possíveis obstáculos ao pleno desenvolvimento do capital, como 

uma maior independência do trabalho vivo que, em si, carrega de forma latente, as 

contradições entre capital e trabalho, mais agilidade na produção das mercadorias e menos 

custos humanos. Isso implica para o trabalhador mudanças estruturais na maneira com que ele 

se relaciona com sua atividade. Antes, o trabalhador atuava em relação direta com o objeto a 
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ser modificado, agora, passa a agir de forma a mediar a ação mecânica; a máquina passa a ser 

um elemento central no processo de trabalho. De acordo com Silva (2020, p. 149) 

 

Como o sujeito da produção é o mecanismo automático, os trabalhadores são 

objetivados, reificados, e seus gestos, movimentos, habilidades, sentimentos, afetos e 

emoções, pensamentos devem seguir a ordem da determinação dos ritmos, cadências 

e funções desencadeadas pela maquinaria. 

 

Marx (2013) explica que com a aplicação dos elementos naturais e dos componentes 

maquinais na fábrica mecanizada, desaparece o que ele denomina de “princípio subjetivo do 

trabalho” (Marx, 2013, p.558), não havendo mais a necessidade de ajustamento da tarefa às 

limitações e às capacidades do trabalhador. É, também, com o advento da maquinaria que a 

dimensão sócio-reprodutiva do modo capitalista de produção é alterada em intensidade e 

proporção sem precedentes. 

Com a passagem do capitalismo comercial e manufatureiro da primeira modernidade8 

para a grande indústria, na segunda modernidade, a partir da introdução da maquinaria 

moderna no processo produtivo ao final do século XVIII e no decorrer do século XIX, foram 

desenvolvidas novas formas de trabalhar e viver; “é na segunda modernidade do capital que 

germina um estilo cultural e político próprio que destila ambiguidade, angústia e rebeldia e 

que expressa a modernização aguda, onde ‘tudo que é sólido se desmancha no ar’” (Alves, 

2007, p.28). 

Silva (2020, p. 209), em referência à crise de superprodução da década de 1970, retrata 

o real movimento do capital a partir da análise do Mészáros sobre sua permanente condição 

de crise estrutural e, apoiado em Antunes (2003) e Amorim (2006), sustenta que “as 

mudanças atingem a morfologia do mundo do trabalho e, portanto, sua expressão fenomênica, 

deixando intocado o complexo que fundamenta o conteúdo da relação social do capital, qual 

seja, a exploração do trabalho vivo para extração de mais-valor”. 

                                                           
8 Alves (2007) sugere uma periodização histórica da modernidade, classificando-a em primeira, segunda e 

terceira modernidade: “A primeira modernidade, que transcorreria do século XVI, primórdios do capitalismo 

moderno, ao fim do século XVIII e começo do século XIX. [...] seria o período histórico do capitalismo 

comercial e capitalismo manufatureiro, onde as sociedades europeias ocidentais estariam ainda imersas em 

relações sociais tradicionais e sob a dominação de classe aristocrático-feudal, subsumidas à lógica do capital 

mercantil. A segunda modernidade do capital seria a modernidade da Primeira e Segunda Revolução Industrial, 

do surgimento da grande indústria, do modo de produção capitalista propriamente dito, da subsunção real do 

trabalho ao capital, da transição dolorosa e luminosa para a última modernidade do capital, a terceira 

modernidade. A terceira modernidade do capital é a modernidade tardia, a modernidade sem modernismo, ou a 

modernidade pós-modernista. A terceira modernidade é a modernidade do precário mundo do trabalho e da 

barbárie social. [...] com impactos decisivos na objetividade e subjetividade da classe dos trabalhadores 

assalariados e do trabalho vivo”. (Alves, 2007, p.27) 
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Dessa forma, a maquinaria, com base nas análises marxianas sobre o processo de 

industrialização, se constitui como um “revolucionamento embrionário” na medida em que se 

consolida como “a evolução dos meios de trabalho” e “tem como finalidade fundamental a 

otimização do processo de extração de mais-valor” (Silva, 2020, p.147). O autor esclarece: 

 

Marx (2013) analisa as diferenças históricas entre ferramentas e maquinaria a partir da 

identificação do elemento movente da produção quando mediada por uma ou outra. 

Observa então que o emprego de ferramentas tem o ser humano como força motriz. 

Por outro lado, a maquinária é posta em movimento pelo emprego das forças naturais 

que não as humanas (animais, água, vento, energia mecânica, elétrica etc.). Marx 

destaca ainda que a maquinaria é composta por três partes integradas: a máquina-

motriz, que atua como força motora do mecanismo inteiro, gerando sua própria força 

ou recebendo o impulso de alguma força natural; o mecanismo de transmissão que 

possui a função de regular o movimento e transmiti-lo à máquina-ferramenta; e a 

máquina-ferramenta que se apodera dos objetos de trabalho e os modifica conforme 

uma finalidade produtiva. É a máquina-ferramenta que, de acordo com esse autor, faz 

nascer a revolução industrial no século XVIII. (Silva, 2020, p.147-148) 

 

Hobsbawm (2000), também, ao analisar os precedentes, a emergência e os desfechos 

da Revolução Industrial na Grã-Bretanha, desenvolve uma gama de elementos que nos 

permite compreender como se deu o processo de constituição do capitalismo como uma 

ordem comercial e financeira global. O autor diz que 

 

A Revolução Industrial assinala a mais radical transformação da vida humana já 

registrada em documentos escritos. Durante um breve período ela coincidiu com a 

história de um único país, a Grã-Bretanha. Assim, toda a economia mundial foi 

edificada com base na Grã-Bretanha, ou antes, em torno desse país” (Hobsbawm, 

2000, p. 13) 

 

Sem nos abster de conferir a devida importância às elaborações sobre esse processo 

em toda sua complexidade, nos atemos à compreensão dos efeitos sociais da industrialização. 

Sobre esse aspecto, Hobsbawm (2000, p. 79) é categórico ao afirmar que, ao contrário da 

classe média que aspirava essa condição e, por isso, estava contente, o mesmo não aconteceu 

“aos pobres, aos trabalhadores (que, pela própria essência, constituíam a maioria), cujo 

mundo e cujo estilo de vida tradicionais tinham sido destruídos pela revolução industrial, sem 

que fossem substituídos automaticamente por qualquer outra coisa”, concluindo que “ é essa 

degradação que forma o cerne  da questão dos efeitos sociais da industrialização”. 

Em sua análise a respeito das transformações sociais que ocorreram na transição do 

período pré-industrial para a sociedade industrial, Hobsbawm (2000) discorre sobre aspectos 

fundamentais da organização social dessa nova sociedade. O autor estabelece que decorrem 
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desse processo tensões qualitativas e quantitativas que são enfrentadas pelos trabalhadores. 

No aspecto qualitativo observa-se a substituição do trabalhador humano pelo proletariado, 

pelo “‘operador’ ou ‘braço’” (Hobsbawm, 2000, p.79), cuja única fonte de renda é o salário 

estando sob total dependência de seu empregador; a monotonia e os novos ritmos de trabalho 

da fábrica mecanizada, dadas pela “tirania do relógio” (Hobsbawm, 2000, p.80); a vida 

precária nas cidades tomadas pela poluição, por doenças e já com grandes diferenças sociais 

entre as classes; e a notória limitação das noções de qualidade e perspectiva de vida dos 

trabalhadores, que, conformados pela economia capitalista, não vislumbravam um modo de 

vida para além daquele que suas condições materiais precárias, dadas pelo salário e as 

bonificações, permitiam. 

Quanto às tensões quantitativas geradas pelo processo de industrialização, Hobsbawm 

(2000) destaca que há um notável aumento da pobreza relativa, o que demonstra que, apesar 

da produção em maior escala e de certo acesso a alguns bens de consumo pela classe 

trabalhadora, em relação ao volume de capital acumulado pelos ricos e aos produtos que eram 

adquiridos/consumidos por eles, aquilo que era possibilitado aos trabalhadores se mantinha 

em níveis de acesso cada vez mais limitados. Nesse aspecto, o autor aponta também para o 

fato de que alguns grupos de trabalhadores, excluídos da lógica industrial, foram rebaixados à 

miséria, gerando assim inúmeros indivíduos dispostos à se sujeitarem à qualquer condição 

imposta pela economia capitalista. Dessa forma, segundo o autor, se constitui a base dos 

efeitos sociais da industrialização, que, com o curso da história, adquiriram proporção e 

intensidade inimagináveis. 

Retomando a periodização da modernidade sugerida por Alves (2007), é no período da 

segunda modernidade, por meio da inserção da ciência e da tecnologia no processo produtivo, 

que a sociedade industrial se constitui como tal. A organização científica do trabalho, de 

Frederick Taylor (taylorismo), em conjunto com a produção em massa das fábricas fordistas 

introduziram a ciência e a tecnologia no processo produtivo, de forma que as instancias sócio-

reprodutivas do capital também fossem afetadas. Com os novos produtos tecnológicos e as 

novas vivências decorrentes deles, a vida é modificada, “este movimento de tecnificação da 

vida social transfigura os espaços urbanos e a organização do cotidiano de homens e 

mulheres” (Alves, 2007, p.30).  

 

O Fordismo equivaleu ao maior esforço coletivo para criar, com velocidade sem 

precedentes, e com uma consciência de propósito sem igual na história, um novo tipo 

de trabalhador e um novo tipo de homem. Os novos métodos de trabalho são 
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inseparáveis de um modo específico de viver e de pensar a vida. (Harvey, 1992, p. 

121) 

 

O padrão de produção fordista-taylorista desencadeou uma série de transformações, 

tanto nos espaços intra-fabris, quanto nas esferas sócio-reprodutivas da ordem social. Na 

fábrica, houve a introdução das linhas de montagem e das esteiras rolantes, o controle rígido 

do tempo e dos movimentos dos trabalhadores, as grandes plantas industriais, a 

hierarquização e a verticalização das funções, tudo ordenado de forma a extrair o máximo do 

trabalhador, aumentando a produtividade e diminuindo o tempo e os custos de produção. 

Todo o processo produtivo era guiado com base no sistema just in case de produção em larga 

escala. Nesse cenário, com os estoques cheios e os produtos disponíveis a todo momento no 

mercado, buscava-se a cooptação do trabalhador através de bônus salariais, prêmios e ganhos 

de produtividade e fomentava-se o consumo. Silva (2004) esclarece: 

 

o que se define como ‘Segunda Revolução Industrial’ é, na realidade, o taylorismo-

fordismo, um método de racionalização da produção – técnica social de controle – 

que é aplicado na matéria viva, ou seja, no ser humano em si mesmo. (Silva, 2004, p. 

10, citado por Silva, 2020, p. 264) 

 

Em relação ao processo de trabalho fordista-taylorista, o princípio que o sustenta é a 

separação entre a concepção e a execução do trabalho havendo uma efetiva divisão entre o 

trabalho manual e o trabalho intelectual. Assim, Gramsci (2001) evidencia um dos objetivos 

centrais do capital nos marcos do fordismo-taylorismo, que é o de  

 

desenvolver em um grau máximo, no trabalhador, os comportamentos maquinais e 

automáticos, quebrar a velha conexão psicofísica do trabalho profissional 

qualificado, que exigia uma certa participação ativa da inteligência, da fantasia, da 

iniciativa do trabalhador, e reduzir as operações produtivas apenas ao aspecto físico 

maquinal. (Gramsci, 2001, p.266) 

  

Essa separação entre corpo e mente é um dos elementos de crise do fordismo-

taylorismo (Alves, 2005), pois como afirmava Gramsci (2001), nesse tipo de organização da 

produção, "o cérebro está livre para outras ocupações", enquanto o corpo realiza movimentos 

mecanizados.  

 

[...] o operário continua 'infelizmente' homem e, inclusive [...] durante o trabalho, 

pensa demais ou, pelo menos, tem muito mais possibilidade de pensar, 

principalmente depois de ter superado a crise de adaptação. Ele não só pensa, mas o 

fato de que o trabalho não lhe dá satisfações imediatas, quando compreende que se 

https://historiapt.info/ensino-tcnico-integrado-ao-mdio-ensino-profissional.html
https://historiapt.info/ensino-tcnico-integrado-ao-mdio-ensino-profissional.html
https://historiapt.info/avaliaco-bimestral-questo-1-v2.html
https://historiapt.info/redalyc-apresentaco.html
https://historiapt.info/redalyc-apresentaco.html
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pretende transformá-lo num gorila domesticado, pode levá-lo a um curso de 

pensamentos pouco conformistas. (Gramsci, 2001 a., p. 378) 

 

Diante disso, foi com o fordismo-taylorismo que foram desenvolvidas formas mais 

apuradas de coerção capitalista e de estratégias para criar o consentimento do operário (Alves, 

2007). A utilização da força por meio do desmonte sindical e do controle comportamental 

rígido das instituições, articulada com a persuasão, através das bonificações salariais, dos 

bônus por produtividade e da sustentação da estrutura por políticas e benefícios sociais, 

exprime a necessidade do capital de produzir, também, tipos humanos adequados à produção 

e à reprodução da ordem hegemônica (Gramsci, 2001). 

Contudo, no fordismo-taylorismo, “a captura da subjetividade efetivava-se na esfera 

do consumo” (Alves, 2005, p.419), assim, mesmo que certo controle sobre os trabalhadores 

estivesse consolidado, o modelo de produção fordista-taylorista, não era capaz de “incorporar 

as variáveis psicológicas dos trabalhadores”. 

Tamanha era a necessidade de controle, que tantas outras propostas “científicas” 

surgiram para reduzir as tensões entre as classes e disciplinar os trabalhadores, como é o caso 

da Escola das Relações Humanas proposta por Elton Mayo logo após a quebra da Bolsa de 

Valores em 1929, quando um conjunto de teorias administrativas sobre motivação e 

comportamento humano foram desenvolvidas, de forma que as fábricas pudessem aplicar esse 

conhecimento no processo produtivo para, na prática,  aumentar os níveis de exploração 

minimizando pensamentos e ações inconformistas; 

 

trata-se de uma racionalização de caráter técnica e política porque visa, de um lado, 

ampliar as margens de extração de mais-valor por meio de sua relativização técnico-

científica; e de outra parte, sofisticar os mecanismos e técnicas de controle dos 

trabalhadores por meio da educação para o consentimento. (Silva, 2020, p. 274) 

 

Nessa célebre citação gramsciana: “A hegemonia nasce da fábrica e necessita, 

apenas, para ser exercida, de uma quantidade mínima de intermediários profissionais da 

política e da ideologia” (Gramsci, 2001, p. 247), há elementos fundamentais para que se 

compreenda o processo de instauração de uma sociedade racionalizada, pois demonstra como 

a hegemonia fordista-taylorista, embora tivesse sua origem na produção, não se sustentava 

sem que houvesse um modo de desenvolvimento socioeconômico condizente com a demanda 

de consumo da acumulação rígida. Assim, como evidencia Alves (2005, p. 415), “o próprio 

compromisso fordista implicava a constituição de um modo de desenvolvimento, de base 

keynesiana, capaz de sustentar tal racionalização inconclusa na produção do capital”. 
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Neste contexto, Harvey (1992) afirma que a acumulação rígida, característica do 

taylorismo- fordismo, se manteve relativamente estável até 1973. Contudo, com a grande 

recessão iniciada logo após esse período, assinalada por grandes transformações nas esferas 

social, política, econômica e ideológica, origina-se um processo de transição para uma nova 

configuração produtiva “[...] marcada por um confronto direto com a rigidez do fordismo.” 

(Harvey, 1992, p. 140) e com fortes implicações no ideário, na subjetividade e nos valores 

constitutivos da classe trabalhadora (Alves, 2000). 

Como em toda a história do capitalismo, o padrão de produção fordista-taylorista 

estava impregnado de contradições e crises que o moldaram durante seus trinta anos de 

desenvolvimento, até a emergência da crise da década de 1970 que, desencadeada por 

múltiplos fatores, no contexto de uma reorganização social e produtiva pós-guerras, marcada 

pela crescente industrialização e pelo acelerado desenvolvimento tecnológico na disputa entre 

as principais concorrências capitalistas, instaura um novo padrão de produção. 

Mészáros (2002, p.794), ao retornar às elaborações de Marx sobre a natureza e o 

desenvolvimento contraditórios do capital e suas crises cíclicas tendenciais em meio à sua 

lógica de autoexpansão e autovalorização, evidencia que “crises de intensidade e duração 

variadas são o modo natural de existência do capital: são maneiras de progredir para além de 

suas barreiras imediatas e, desse modo, estender com dinamismo cruel sua esfera de operação 

e dominação”. Nesse sentido, no desenrolar do modo de regulação fordista-taylorista, 

permeado de contradições e crises de extensão e intensidade variadas, as contradições não só 

não se resolvem como são aprofundadas, limitando as estratégias do capital de recomposição 

da sua ordem e de criação de novos mecanismos para sua expansão e reprodução. Mészáros 

explica: 

 

Expansionista, destrutivo e, no limite, incontrolável, o capital assume cada vez mais 

a forma de uma crise endêmica, como um depressed continuum, como uma crise 

cumulativa, crônica e permanente, com a perspectiva de uma crise estrutural cada 

vez mais profunda (Mészáros, 2002, p. 18). 

 

É na década de 1970 do século XX, que o capital passa a se desenvolver e meio a 

uma crise estrutural (Mészáros, 2002, p.794), quando suas contradições se agudizam deixando 

ainda mais evidente sua incapacidade de solucionar problemas fundamentais de seu 

funcionamento, colocando em risco não só a sua própria manutenção enquanto sistema 

hegemônico, mas também toda a humanidade (Mészáros, 2002). O autor enumera quatro 

características que deram à essa crise um aspecto estrutural:  
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1) seu caráter é universal, em lugar de restrito a uma esfera particular (por exemplo, 

financeira ou comercial, ou afetando este ou aquele ramo particular de produção, 

aplicando-se a este e não àquele tipo de trabalho, com sua gama específica de 

habilidades e graus de produtividade, etc.);  

2) seu alcance é verdadeiramente global (no sentido mais literal e ameaçador do 

termo), em lugar de limitado a um conjunto particular de países (como foram todas 

as principais crises no passado);  

3) sua escala de tempo é extensa, contínua, se preferir, permanente, em lugar de 

limitada e cíclica, como foram todas as crises anteriores do capital;  

4) em contraste com as erupções e os colapsos mais espetaculares e dramáticos do 

passado, seu modo de se desdobrar poderia ser chamado de rastejante, desde que 

acrescentemos a ressalva de que nem sequer as convulsões mais veementes ou 

violentas poderiam ser excluídas no que se refere ao futuro: a saber, quando a 

complexa maquinaria agora ativamente empenhada na ‘administração da crise’ e no 

‘deslocamento’ mais ou menos temporário das crescentes contradições perder sua 

energia. (Mészáros, 2002, p. 796) 

 

Diferentemente das crises cíclicas ou conjunturais, que se estenderam e se resolveram 

na história dentro de uma mesma lógica produtiva, a crise estrutural do capital altera todo o 

seu processo de acumulação. Em resposta, o capital movimenta todo um complexo de 

reestruturação produtiva, cujo momento predominante é o toyotismo (Alves, 2000).  

Acompanhada dessa nova reestruturação produtiva, surge a proposta neoliberal de 

organização do mercado que, em detrimento do keynesianismo da era fordista, que defendia 

uma maior participação do estado na ordem produtiva, marca o retorno da estrutura liberal de 

estado mínimo adaptada às novas exigências do capital, e teve como marco o Consenso de 

Washington em 1989 (Harvey, 2011) entre o Banco Mundial, o Fundo Monetário 

Internacional e outras entidades institucionais na capital dos Estados Unidos.  

O mercado, antes penetrado pelas intervenções estatais via walfare-state, sofreu um 

processo de desregulamentação global, possibilitado pela política neoliberal de Reagan e 

Thatcher que passa a dar sustentação a um novo modelo de acumulação de capital, a 

acumulação flexível (Harvey, 2011). Alves e Wolff (2007) esclarecem: 

 

Em confronto direto com o keynesianismo, o neoliberalismo parte do pressuposto de 

que a instituição por excelência capaz de dar conta das crises capitalistas é o 

mercado. Para tanto, é necessário promover a associação de todos os países sob a 

égide de um mercado mundial, o que supõe uma política comercial comum e a 

liberalização generalizada de tarifas alfandegárias. (Alves & Wolff, 2007, p.516) 

 

É neste contexto que a crise estrutural da década de 1970 anunciou a passagem para a 

terceira modernidade, ou modernidade tardia (Alves, 2005) que, atingida pela Terceira 

Revolução Industrial, também chamada de Revolução Tecnológica e Informacional, é 
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marcada pelo avanço da microeletrônica, da robótica, das telecomunicações e da informática. 

Nesse cenário, um novo perfil produtivo, forjado pelas respostas do capital à sua crise 

estrutural, passou a formar as indústrias que se desenvolveram nos países capitalistas centrais. 

Com a introdução da robótica e da microeletrônica no espaço produtivo, o mundo do 

trabalho experimentou um grande salto tecnológico que modificou profundamente as relações 

sociais e de produção (Alves, 2000). Nesse cenário, surgem novos processos de trabalho 

baseados no princípio da flexibilidade, que se torna o fundamento de toda a ordem produtiva, 

substituindo a acumulação rígida, a produção em série, pela produção e acumulação flexíveis.  

De acordo com Alves (2005), o regime de acumulação flexível, que compôs todo o 

complexo de reestruturação produtiva, tem como marca o toyotismo. O autor destaca que, 

dentre os múltiplos modelos produtivos pós-tayloristas-fordistas (“pós”, sem desconsiderar a 

continuidade de uma lógica interna), como os das experiências sueca, italiana e alemã, o 

toyotismo, modelo japonês, tornou-se o mais conformado à base técnica da produção 

capitalista da terceira Revolução Industrial, impondo-se como padrão global de 

desenvolvimento, “o mais adequado àquela etapa de crise estrutural do capital.” (Alves, 2005, 

p.413)   

É importante ressaltar que a categoria de flexibilidade não é uma exclusividade do 

movimento de reestruturação produtiva, ela é a própria representação do modo se der das 

relações capitalistas de produção, o “ser-precisamente-assim do capital” (Alves, 2005), na 

medida em que as condições de produção, principalmente a força de trabalho, são sempre 

flexibilizadas de forma a se adequarem às demandas do mercado.  

Entretanto, é no bojo da terceira Revolução Industrial, das políticas neoliberais e do 

sistema Toyota de produção que ela “se desdobra e adquire múltiplas determinações no 

interior do complexo de produção de mercadorias, assumindo, deste modo, novas proporções, 

intensidade e amplitude”. (Alves, 2005, p. 87) 

Em síntese, as principais características do toyotismo, de acordo com Antunes 

(2018), são: 

a) Sistema Lean Production, ou de produção enxuta, vinculado ao ritmo de 

produção Just in Time, quando os estoques são reduzidos ao máximo e a 

produção é puxada pela demanda, diferenciando-se da produção em série e em 

massa, taylorista/fordista; 

b) Layout fabril voltado para o trabalho em equipe e para a grande variedade de 

funções, ao contrário da típica tarefa individual da fábrica fordista; 
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c) Estrutura produtiva flexível baseada na multifuncionalidade do operário, que fará 

trabalhos simultâneos operando várias máquinas; 

d) Etapas guiadas pelo sistema Kanban de controle de processos, por meio de 

sinalizações estratégias adequa-se o ritmo de produção de acordo com a 

necessidade produtiva; 

e) Descentralização do poder e da estrutura hierárquica verticalizada, havendo 

maior participação dos trabalhadores nos processos de gestão intra-fabris; 

f) Rígido processo de gestão da qualidade baseado nos programas de Qualidade 

Total, com vistas a aumentar o desempenho dos trabalhadores e a produtividade.  

 

Alves (2011) destaca que a gestão toyotista/neoliberal se estrutura com base na 

“captura da subjetividade”, portanto, a partir da produção de sujeitos que trabalhem na 

conservação e na perpetuação da hegemonia capitalista, por meio de nocivos mecanismos de 

controle e formação. Sobre isso, o autor reitera que, nesse padrão de produção, é moldado, 

violentamente, um novo tipo de subjetividade flexível, individualista, amedrontada, 

conformada e adequada às exigências da nova estrutura produtiva, realidade que é chamada, 

pelo autor, de “sociometabolismo da barbárie” (Alves, 2011, p. 22).  Sobre o regime 

toyotista/neoliberal, o caracteriza como determinante de “uma organização do trabalho que 

oscila o tempo todo entre o discurso de valorização e o controle físico e mental extremados” e 

que, portanto, é violenta e nociva (Antunes, 2018, p.167). 

 

[...] a “captura” da subjetividade levada a cabo pelo toyotismo pressupõe um 

complexo de inovações sócio-metabólicas que, por um lado, estende a produção (e o 

discurso do produtivismo do capital) para a totalidade social e, por outro lado, reduz 

a vida social à lógica neoprodutivista do toyotismo (Alves, 1999, p.189) 

 

Dessa forma, ao mesmo tempo em que se configurava um novo reordenamento 

produtivo, sob a predominância da financeirização e no contexto do capital mundializado, 

surge a necessidade de gestação de uma nova subjetividade adequada às necessidades do 

capital.  

Para Alves (1999), tanto o taylorismo-fordismo, quanto o toyotismo nascem com a 

Segunda Revolução Industrial, na medida em que todos eles estariam centrados na utilização 

da ciência para o domínio do trabalho vivo, ou seja, no controle da subjetividade no processo 

produtivo. No entanto, o toyotismo implica  
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um controle de novo tipo do elemento subjetivo da produção capitalista, uma nova 

subsunção real ao capital, que estaria posta no interior de uma nova subsunção real 

do trabalho ao capital – o que seria, portanto, uma descontinuidade com relação ao 

taylorismo/fordismo (Alves, 1999, p.98) 

 

Diante disso, Alves (1999) conclui que é no decorrer da Terceira Revolução Industrial 

que, de fato, o toyotismo se solidifica. Nas palavras do autor: 

 

é a introdução da nova maquinaria, vinculada à III Revolução Tecnológica e 

Científica, o novo salto da subsunção real do trabalho ao capital, que exige, como 

pressuposto formal ineliminável, os princípios do toyotismo, onde a captura da 

subjetividade do trabalho é uma das pré-condições do próprio desenvolvimento da 

nova materialidade do capital. (Alves, 1999, p.98) 

 

O toyotismo tem como característica central “a vigência da ‘manipulação’ do 

consentimento operário” (Alves, 1999, p. 102) e pode ser compreendido a partir da análise do 

conjunto de inovações organizacionais, tecnológicas e sócio-metabólicas pelas quais o 

processo de captura da subjetividade se realiza. 

No âmbito das inovações organizacionais são estabelecidas novas estratégias de gestão 

e controle do trabalho no interior das fábricas e nas relações inter-fabris. Todo o processo de 

trabalho passa a ser controlado com base nos modelos gerenciais dos programas de Qualidade 

Total, do sistema de produção Just in Time, da metodologia Kanban de controle visual de 

fluxos e processos, da autorregularão via ferramentas da qualidade (como os 5´s e outras 

matrizes de gestão do tempo e do espaço), da remuneração flexível que em conjunto com os 

planos de carreira e os team work estimulam o engajamento e as estratégias para a instauração 

de uma planta produtiva enxuta que, por sua vez, alimentam os movimentos de terceirização e 

a constituição das empresas em rede.  

Os processos centrados na Gestão da Qualidade Total têm seu fundamento, sobretudo, 

no regime produtivo flexível e buscam minimizar os custos operacionais e reduzir as perdas, 

evitando desperdícios e otimizando a produção com base nos recursos já existentes. Para isso 

são elaboradas e/ou adotadas diversas estratégias gerenciais que, de acordo com Cerqueira 

Neto (1993, p.56), têm como objetivo 

 

o controle da linha de produção, não mais individualmente, mas um controle 

coletivo, onde todos são submetidos à mesma coerção inclusive de uns para com os 

outros. A quantidade e qualidade da produção é controlada ao mesmo tempo que o 

fluxo do processo. Os trabalhadores organizados executam suas tarefas em equipes, 

se controlam e são controlados. 
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Das estratégias de Gestão da Qualidade Total, a ferramenta 5 “s” é uma das mais 

conhecidas e é uma expressão clara disso; basicamente, são cinco palavras japonesas que 

correspondem a cinco passos (organização, ordenação, limpeza, manutenção e disciplina) 

para otimizar o processo de trabalho no âmbito individual e o processo produtivo como um 

todo. A remuneração flexível condiciona a remuneração do trabalhador ao seu desempenho e 

ao da empresa (Alves, 2011) e somada às equipes de trabalho (team work) executam a 

horizontalidade do controle, própria da administração flexível. A planta produtiva enxuta 

promove a descentralização do processo produtivo, que passa a ser distribuído de uma única 

grande empresa por uma rede de empresas, deslocando os trabalhadores para o setor de 

serviços ou para informalidade, ampliando os contratos terceirizados e intensificando as 

relações de exploração e o trabalho precário.  

As inovações tecnológicas se configuram como um elemento central na materialização 

da lógica produtiva capitalista, inaugurando novos processos produtivos que, por sua vez, 

demandam novos vínculos e relações de trabalho (Antunes & Alves, 2004). Com o avanço da 

microeletrônica e da telemática a atividade humana fica, em grande parte, restrita ao 

monitoramento e ao controle dos equipamentos; no nível gerencial, o controle se volta para os 

níveis de produtividade e desempenho dos trabalhadores. O que não significa que as 

atividades de risco e insalubres deixaram de existir, pelo contrário, foram, sobretudo, 

intensificadas. Silva (2020, p. 297) explica: 

 

As tecnologias gerenciais de caráter flexível vêm sendo consideradas não como 

redutoras da carga de trabalho e das exigências aos trabalhadores. Ao contrário, têm 

corroborado a produção de condições mais insalubres de trabalho. A organização do 

trabalho é instaurada como uma forma de violência, gerando adoecimento físico e 

mental dos trabalhadores. 

 

 A tecnologia informatizada possibilitou a descentralização da atividade 

administrativa, se tornando um elemento fundamental para a transição do modelo de produção 

linear com amplas plantas produtivas, da era fordista, para o estabelecimento dos complexos 

de empresas que, conectadas em rede, constituem o processo produtivo da fábrica toyotista. 

Disso decorrem implicações profundas para a classe trabalhadora; a redução da dependência 

do trabalho vivo para a produção, faz com que trabalhadores e trabalhadoras sejam colocados 

em condições de níveis de exploração altamente superiores: migrando para a informalidade e 

para o setor de serviços ou assumindo múltiplas tarefas em funções que exigem o total 

envolvimento e, portanto, também, o completo desgaste, físico e psíquico (Antunes & Alves, 

2004). 
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Contudo, é na esfera sócio-reprodutiva que o capital impetra a captura da 

subjetividade, ou seja, “a ofensiva do capital não se restringe à produção, mas principalmente 

à reprodução social, por meio da ofensiva ideológica constante que busca, no tocante às novas 

gerações de empregados e operários, formar mentalidades e subjetividades produtivas” 

(Alves, 2007, p. 203). Dessa forma,  

 

A perspectiva de que as novas bases técnicas da produção exigem uma exploração 

maior do componente intelectual do que a atividade manual, em razão do predomínio 

da produção intermediada pelo trabalho imaterial, teria, então, como seu corolário, a 

exigência de novas formas de controle e disciplina da força de trabalho. Essas novas 

formas seriam mais manipulativas, capazes de produzir um maior envolvimento e 

engajamento dos trabalhadores. (Silva, 2020, p. 271) 

 

Assim, ainda que haja uma maior participação dos trabalhadores nos processos 

administrativos e de gestão do trabalho,   

 

[...] a promessa do toyotismo de constituir a figura humana no interior da produção 

racionalizada de mercadorias é tão-somente virtual. É uma promessa frustrada e, 

portanto, problemática, de ‘recomposição’ corpo-mente, ápice da aguda 

racionalização do trabalho subsumido ao capital. É nesse contexto problemático do 

toyotismo que surgem as novas doenças da alma humana. (Alves, 2005, p. 415) 

 

Com o objetivo de minimizar as tensões e ocultar os conflitos advindos das 

contradições internas do modo de produção capitalista, são utilizadas estratégias de adaptação 

e conformação da classe trabalhadora que, sobretudo na acumulação flexível, assumem a 

forma de processos educativos capazes produzirem na subjetividade o consentimento à 

(des)ordem sócio-metabólica do capital. 

 

Tais processos não correspondem apenas às dinâmicas de controle ou 

disciplinarização por intermédio da pressão, ameaça ou imposição de modos de ser 

dos trabalhadores e de fazer o trabalho, mas uma pedagogia sistemática, intencional, 

metódica, que busca ensinar conteúdos, hábitos, valores, técnicas e ideais, que 

construam o envolvimento da personalidade viva dos trabalhadores com a empresa. 

Isso significa uma reformulação da pedagogia industrial com o objetivo de 

conformar o novo nexo psicofísico dos trabalhadores necessário às condições da 

produção reestruturada. (Silva, 2020, p.279) 

 

Silva (2020, p.279) pontua que a subjetividade apenas em suas “dimensões psíquicas e 

afetivo-emocionais” não se constitui como alvo privilegiado das estratégias de conformação 

da força de trabalho, mas sim, 
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[...] na sua inteira personalidade viva, isto é, em sua corporalidade como elemento 

imanente da individualidade. [...]. Nas condições da produção reestruturada persiste a 

busca da conformação do homem e da mulher inteiros às necessidades e demandas 

de produção da empresa e da sociabilidade necessária à reprodução das relações 

sociais do capital. 

 

E sintetiza: 

 

O emprego de técnicas e de ações educativas no processo de trabalho busca envolver 

os trabalhadores não apenas na sua subjetividade, como supõe parte considerável das 

análises críticas ao estágio atual do capitalismo, mas na integralidade de sua 

personalidade viva. O “objeto” da pedagogia industrial renovada é o indivíduo social 

na totalidade de seu ser (Silva, 2020, p.319) 

 

 É a partir do entendimento de que os projetos de formação humana são construídos na 

esfera produtiva do modo de produção da vida material e se estendem às dimensões sócio-

reprodutivas da vida, que Silva (2020) categoriza o que ele denomina de pedagogia industrial. 

Para o autor, a formação dos trabalhadores se dá sob determinadas demandas das formas de 

organização do trabalho e da produção instituídas ao longo da história do capital, tanto 

objetivamente, pelo ajustamento psicofísico ao trabalho, quanto subjetivamente, por meio de 

estratégias de conformação ético-política à ordem produtiva hegemônica. 

Trata-se de uma pedagogia porque expressa as formas sistematizadas, organizadas e 

orientadas de formação, qualificação e instrução dirigidas aos trabalhadores pelo 

capital, com a finalidade de garantir as condições técnicas e funcionais de realização 

do trabalho, bem como reproduzir as bases ideológicas de construção da hegemonia 

no interior da produção. (Silva, 2020, p. 136) 

 

Silva (2020, p. 37), ao desenvolver a categoria da pedagogia industrial, supera a noção 

de pedagogia da fábrica (Kuenzer, 2002), ao afirmar que “a indústria não se assemelha à 

fábrica ou à produção fabril, mas, sim, ao modo de produção da vida material subsumida ao 

imperativo da produção e consumo de mercadorias e acumulação do capital”.  Em nota, o 

autor explica: 

 

 A noção de pedagogia industrial aqui elaborada está diretamente relacionada ao 

conceito ampliado de indústria presente na elaboração teórica de Marx. Nesse 

sentido, pretende-se alargar o tradicional conceito elaborado por Kuenzer (2002a) de 

pedagogia da fábrica. A concepção de indústria, em Marx, estende a análise dos 

processos de exploração do trabalho para além da fábrica, apreendendo a produção 

de valor e, portanto, das relações de trabalho capitalistas nos diversos ramos da 

divisão social do trabalho (Santos, 2012). (Silva, 2020, p. 19) 
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Silva (2020, p. 269) destaca que “o complexo de reestruturação produtiva altera 

substancialmente a pedagogia industrial do capital” sendo que a principal transformação está 

em “renovar as estratégias de produção do consentimento ativo, readequando a pedagogia do 

trabalho a partir de uma ‘revolução passiva’ na produção”. Nesse sentido, a problemática da 

educação é evidenciada quando, no lugar da coerção e do disciplinamento pela força, o capital 

se utiliza de mecanismos, dispositivos e valores para desenvolver um tipo de subjetividade 

que seja ela mesma (e em todas as suas dimensões) conformada ao modo de ser da sociedade 

industrial flexível. 

Assim, a partir do entendimento da “categoria de pedagogia industrial como expressão 

mais universal das práticas educativas que acontecem no interior dos processos de produção 

no mundo do trabalho” (Silva, 2020, p. 37), é possível compreender como a educação, nos 

marcos da sociabilidade burguesa, obedece à lógica do capital, desde os seus aspectos 

fundamentais, às suas formas adequadas aos contínuos reordenamentos produtivos; até 

chegarmos à pedagogia industrial expressada pelos projetos político-pedagógicos da Indústria 

4.0, que, inserida no contexto do modo de acumulação capitalista flexível, carrega elementos 

importantes para a análise dos processos de produção e reprodução da força de trabalho 

adotados pelo capital em resposta à sua condição de crise estrutural. 

 

 

1.2 Indústria 4.0: uma nova pedagogia do trabalho capitalista, para um novo 

ordenamento produtivo? Asserções para além da factualidade imediata  

 

É certo que compreender como se dão os revolucionamentos da ordem produtiva, e 

seus desdobramentos na ordem sócio-reprodutiva, é imprescindível para as elaborações acerca 

dos processos educacionais - tanto os amplamente, quanto os especificamente pedagógicos -, 

e suas implicações na formação da subjetividade. 

A Indústria 4.0 traz, para o contexto histórico atual, diversas transformações nos 

processos e nas relações de trabalho e, consequentemente, novas estratégias para a adequação 

e a conformação das subjetividades de trabalhadores e trabalhadoras. No entanto, é possível 

afirmar que a Indústria 4.0 surge como um novo reordenamento produtivo que, por sua vez, 

inaugura uma nova pedagogia do trabalho? Há, de fato, a demanda de uma nova subjetividade 

em relação àquela da produção toyotista? Se sim, como é esse novo tipo humano demandado 

e quais exigências ele deve cumprir? Se não, sob quais interesses o capital reivindica o caráter 

de novidade à Indústria 4.0, ao ponto conferir-lhe o título de uma nova Revolução Industrial e 



43 
 

indicar novos processos formativos? Se partirmos do pressuposto de que a Indústria 4.0 não 

representa o completo rompimento com o toyotismo, ao passo que, também, não é apenas 

uma extensão e uma intensificação deste, quais são as continuidades e as descontinuidades? E, 

sob esse prisma, como os processos educativos se reconfiguram em vista do que deve ou não 

ser mantido na formação da subjetividade? 

Mesmo que não haja pretensão de esgotar todas essas questões, dadas as limitações 

objetivas dessa pesquisa e a própria impossibilidade de elaborações conclusivas sobre um 

fenômeno ainda em desenvolvimento, nos atentamos para o fato de que o caminho para o 

máximo entendimento possível da relação entre trabalho, educação e subjetividade no 

contexto apresentado, nos colocaria frente à tendências analíticas que, ao contrário de nos 

permitir reproduzir no pensamento o movimento real do fenômeno analisado, nos levariam à 

compreensões limitadas e/ou equivocadas da realidade. Assim, classificamos essas tendências 

de forma que pudéssemos nos alertar e, também, observá-las nas elaborações de outros 

autores no processo de construção de nossas análises. 

A primeira tendência que nos apareceu diz respeito à posição fetichizada que a 

tecnologia empregada aos mecanismos, dispositivos e valores do capital na Indústria 4.0, pode 

assumir, caso a tomemos como um novo e principal elemento de poder e, portanto de 

formação e direcionamento, sobre a atual organização social. É preciso considerar que 

 

aquilo que, em determinadas conjunturas, é apresentado como uma nova realidade, 

uma nova legalidade no interior das relações sociais que comportam a formação de 

trabalhadores e trabalhadoras, tem um caráter de aparência, de um fetichismo da 

novidade (Druck, 2011). Concretamente, a forma da educação dos trabalhadores se 

metamorfoseia, mas seu conteúdo permanece relacionado ao modo de produção do 

capital e suas necessidades em termos de reprodução de força de trabalho (Silva, 

2020, p. 172) 

 

A outra tendência possível é a de que a análise se restrinja às operações estruturais que 

engendram as transformações no mundo do trabalho nos marcos do capital, ao ponto de não 

conferirmos devida importância a determinados eventos, no nível das aparências necessárias 

que a realidade assume nos processos de recomposição da hegemonia burguesa, e, assim, 

minimizarmos os seus impactos reais nas relações sociais, de trabalho e na subjetividade dos 

indivíduos. Sobre isso, Harvey (2016) explica: 

 

Sem um manual das contradições que sustentam tais fenômenos, estamos perdidos. É 

certamente míope, se não perigoso e ridículo, descartar as interpretações e teorias a 

respeito do funcionamento do motor econômico da acumulação do capital em relação 

à atual conjuntura por serem “capitalcêntricas”. Sem estudos desse tipo, 
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provavelmente faremos leituras e interpretações equivocadas dos eventos ao nosso 

redor. É quase certo que interpretações errôneas levem a políticas errôneas, cujo 

resultado provável será o aprofundamento, e não o alívio, das crises de acumulação do 

capital e da miséria social que vem com elas. Para mim, esse é um problema sério, 

presente em grande parte do mundo capitalista contemporâneo: políticas errôneas 

baseadas em teorias errôneas estão criando dificuldades econômicas e exacerbando os 

transtornos sociais e a miséria resultante. (Harvey, 2016 p. 24) 

 

Diante disso, compreendemos que qualquer análise só se torna plausível ao situarmos 

a Indústria 4.0 na lógica interna de funcionamento do capital para, a partir daí, buscarmos 

apreender os processos e as relações de trabalho constituídos no interior das contradições 

internas e da processualidade histórica do modo de produção capitalista. 

O reordenamento da produção em resposta à crise estrutural do capital à partir década 

de 1970, acarretou grandes transformações no mundo do trabalho. A indústria fordista, 

caracterizada pelas amplas plantas produtivas, dá lugar à chamada “empresa enxuta” que, 

representada pelo sistema Toyota de produção, impulsiona o desenvolvimento tecnológico 

fazendo com que haja a substituição exponencial do trabalho vivo pelo trabalho morto (Silva, 

2020). Surge, a partir de então, o que Antunes (2018) denomina de “mundo informacional 

digital” que, comandado pelo capital financeiro e sustentado pelas grandes corporações, afeta 

a classe trabalhadora em escala global.  

Em entrevista publicada no jornal eletrônico Congresso em Foco (2019)9 o sociólogo 

defende que a Indústria 4.0 é o ápice e, portanto, a consolidação do projeto Toyotista. Nas 

palavras do autor: 

 

A Indústria 4.0, por exemplo, que é a proposta que está sendo hoje apresentada em 

todos os cantos do mundo vai consolidar esse projeto. Tal como ela está sendo 

proposta, ela terá como consequência a criação de um núcleo pequeno de novos 

trabalhos, aqueles mais sintonizados com as tecnologias de informação e 

comunicação, e uma destruição em massa, em escala monumental, profunda nos países 

capitalistas do norte e mais profunda ainda nos países capitalistas do sul, daquele 

conjunto de empregos que vão ser substituídos pela internet das coisas, pela 

inteligência artificial, pela impressão 3D, pelo big data, ou seja, esse arsenal tecno-

informacional-digital, que, se fosse voltado para o atendimento das necessidades 

humano-sociais, teria uma resultante. Mas a finalidade desse processo é, na verdade, o 

avanço das grandes corporações. (Antunes, 2020, 7 de janeiro) 

 

Para Alves (2011), a atual etapa de desenvolvimento tecnológico se localiza na Quarta 

Idade da Máquina, também denominada de Quarta Revolução Tecnológica, e corresponde ao 

                                                           
9 Entrevista... https://congressoemfoco.uol.com.br/opiniao/colunas/uberizacao-nos-leva-para-a-servidao-diz-

pesquisador/ 
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último estágio da Terceira Revolução Industrial. Segundo o autor as revoluções tecnológicas 

são periodizadas da seguinte forma:  

- Primeira Idade da Máquina: a produção de motores a vapor a partir de 1848; 

- Segunda Idade da Máquina: a produção de motores elétricos e de combustão a 

partir dos anos 1890 do século XIX; 

- Terceira Idade da Máquina: a produção de motores eletrônicos e nucleares a partir 

dos anos 1940 do século XX; 

 - Quarta Idade da Máquina: a produção de máquinas microeletrônicas 

informacionais e sua integração em rede integrativa ou controlativa (ciberespaço) a 

partir dos anos 1980 do século XX. (Alves, 2011, p.72) 

 

Alves (2011, p.71) explica que enquanto a Primeira, a Segunda e Terceira Idades da 

Máquina acompanharam a Primeira, a Segunda e a Terceira Revoluções Industriais, a Quarta 

Idade da Máquina ocorre ainda no interior da Terceira Revolução Industrial, não se inserindo 

na mesma lógica das anteriores, o que “explicita seu caráter radicalmente contraditório”.  Para 

o autor, a Quarta Revolução Tecnológica seria a “última grande revolução geral da tecnologia 

engendrada pelo modo de produção capitalista” (2011, p.71) e cita Jean Lojkine para ilustrar a 

magnitude do movimento por ele denominado de “revolução informacional”, que seria 

“equivalente ou maior do que aquela operada pela revolução da máquina-ferramenta” (Alves, 

2011, p. 72): 

 

Instrumento e máquina-ferramenta se inscrevem, ambos, nas formas de objetivação, 

pelo homem, do trabalho manual, do trabalho de manipulação da matéria. Ora, os 

novos meios informáticos de trabalho abrem uma nova era na história da humanidade: 

a da objetivação, pela máquina, de funções abstratas, reflexivas, do cérebro – não mais 

funções cerebrais ligadas à atividade da mão (Lojkine, 1995, p.87 citado por Alves, 

2011, p. 72) 

 

Mais tarde, Klaus Schwab (2016)10 denominou o atual e novo estágio de 

desenvolvimento tecnológico de Quarta Revolução Industrial, que ficou conhecido nos 

Estados Unidos por manufatura avançada (ou aditiva) e recebeu o nome de Indústria 4.0 na 

Alemanha. O termo foi apresentado pela primeira vez no Fórum Econômico Mundial de 

Davos, em 2016, e tem como marco inicial a virada do século XXI com uma onda de novas 

descobertas e o avanço da tecnologia digital. Antes, em 2011, o termo “Indústria 4.0” foi 

                                                           
10 Klaus Martin Schwab é formado em Engenharia e Economia, mestre em Administração Pública pela Kennedy 

School of Government da Universidade de Harvard, doutor em Economia pela Universidade de Friburgo e em 

Engenharia pelo Instituto Federal de Tecnologia de Zurique (ETH Zurich). É também o fundador e diretor do 

Fórum Econômico de Davos, este que começou a ser organizado em 1971, com o objetivo de reunir 

lideranças políticas e empresários, seus sócios e mantenedores são ex-presidentes e ex-primeiro-ministros, 

príncipes e princesas e algumas personalidades culturais, que garantem o seu financiamento. Em 2004, criou 

o Fórum dos Jovens Líderes Globais, orientado para líderes com menos de 40 anos e, em 2011, a Comunidade 

Global Shapers, orientada para possíveis líderes entre 20 e 30 anos (Edipro, janeiro de 2021, 

https://edipro.com.br/livros-do-autor/klaus-schwab/).  
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apresentado publicamente na Alemanha, pela associação de representantes das indústrias, em 

conjunto com instituições acadêmicas, políticas e econômicas ao governo alemão, como 

estratégia para manter sua competitividade industrial.  

De acordo com o Instituto de Estudos para Desenvolvimento Industrial (IEDI) (2017) 

a Indústria 4.0 representa a eclosão da Quarta Revolução Industrial.  Para Klaus Schwab 

(2016, p. 8), presidente e fundador do Fórum Econômico Mundial, “estamos no início de uma 

revolução que alterará profundamente a maneira como vivemos, trabalhamos e nos 

relacionamos”.  

Segundo Contino e Cipiniuk (2018), na visão de seus idealizadores, a Indústria 4.0 

configura uma ruptura com o modelo produtivo decorrente da reestruturação produtiva das 

décadas de 1970/80, contudo,  

 

com base em um referencial teórico proveniente da crítica da economia política 

marxiana, a Indústria 4.0 não representa uma mudança, mas sim uma continuação e, 

em diversos aspectos, intensificação de métodos de organização industrial e de 

controle do trabalho que foram implementados com a reestruturação produtiva. 

(Contino & Cipiniuk, 2018, p. 3) 

 

Antunes (2020), no livro “Uberização, trabalho digital e Indústria 4.0”, organizou uma 

coletânea com dezenove artigos que analisam os impactos sociais do que ele denomina de 

“expansão do universo maquínico-informacional-digital”, à partir de uma análise crítica das 

principais transformações do mundo do trabalho na Indústria 4.0 que, por ser tratar de um 

fenômeno relativamente recente, situa a obra como um dos mais elaborados arranjos já 

produzidos sobre o tema até o momento, no âmbito da sociologia do trabalho. 

Há também, uma vasta produção de autores da sociologia do trabalho francesa que, 

sobretudo a partir da década de 1950, já se dedicavam à compreender os rumos que o 

desenvolvimento tecnológico tomaria e as suas notáveis, ou possíveis, consequências nos 

processos e nas relações de trabalho. Esses autores, observando os avanços da indústria na 

França, debruçaram-se sobre a automação industrial buscando compreender os pormenores do 

seu surgimento, suas tendências e implicações na sociedade. 

O pioneiro no estudo acerca dos sistemas industriais na França foi o sociólogo Pierre 

Naville que, em 1957, no pleno processo de reconstrução do país no pós-guerra, quando a 

indústria se organizava sob o padrão fordista-taylorista, iniciou suas pesquisas sobre a 

automação, ainda que ela estivesse apenas começando a ser implementada no processo 

produtivo. Nos anos seguintes, em 1960, Naville já anunciava o surgimento de dois 

automatismos correspondentes: o da automação industrial e o sistema dos seres humanos, 
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vislumbrando que, com o tempo, a máquina automatizada levaria à autonomia do mundo 

industrial em relação ao mundo humano (Festi, 2020). 

Festi (2020) destaca que, ainda que a sociologia francesa das décadas de 1950 e 60 

tenha sido crítica à indústria fordista-taylorista, havia certo encantamento pelas promessas da 

automação industrial, “afinal, suas conclusões teóricas, em particular seus prognósticos, 

acabaram por reforçar uma perspectiva contemplativa do progresso técnico” (Festi, 2020, p. 

227). No entanto, com a derrocada do crescimento econômico e a eclosão da crise estrutural 

do capital nos anos 1970, a perspectiva contemplativa foi substituída por uma posição mais 

realista e menos otimista do sistema industrial automatizado. 

Coriat (1989), outro importante autor francês dedicado ao estudo do processo de 

automação industrial, diferentemente dos estudiosos da sociologia do trabalho francesa dos 

anos 1950 e 1960, já observava o avanço tecnológico no sistema industrial ao final do século, 

em um estágio mais maduro. Segundo o autor, o caráter de novidade da automação não se 

deve à velocidade e ao movimento de repetidas ações maquinais, mas sim, aos novos suportes 

e meios utilizados para automatizar a produção. Nesse sentido, o desenvolvimento das 

tecnologias informatizadas e da microeletrônica proporcionaram um salto qualitativo em 

relação à autonomia dos sistemas industriais, se tornando a base fundamental para a 

constituição do padrão flexível da produção da era toyotista. No entanto, para o economista 

francês, “a automação não produz uma revolução na forma de produção, senão um 

aprofundamento de um curso que já vinha sendo tomado pelo taylorismo-fordismo” (Festi, 

2020, p. 233). 

Seguindo a mesma lógica, à partir da ênfase de Coriat (1989) sobre os meios e os 

suportes para compreender a automação, Festi (2020) conclui que o avanço da tecnologia 

digital na Indústria 4.0 corresponde à um novo salto qualitativo e modifica profundamente os 

processos e as relações de trabalho, contudo, ao contrário da visão difundida de que haverá 

uma nova economia, mais solidária ou colaborativa, possibilitada pela flexibilidade do 

trabalho de plataforma, serão desenvolvidas, cada vez mais,  novas formas de controle mais 

precisas que, para o autor, “é a reprodução do que há de mais tradicional na economia 

capitalista” (Festi, 2020, p.234). 

 

Portanto, longe de qualquer visão contemplativa sobre o novo curso de 

revolucionamento das forças produtivas proporcionado pela Quarta Revolução 

Industrial, o que assistimos é o início de um curso catastrófico e dramático para o 

mundo do trabalho. Em vez de as tecnologias estarem a serviço do bem-estar social, 

elas reforçam o caráter instrumental e opressor que sempre exerceram no interior da 

lógica do modo capitalista de produção. [...] Ou seja, caminhamos ou para a rebelião 
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global do trabalho contra o capital ou para a instauração da barbárie.” (Festi, 2020, 

pp. 234-235) 

 

A emergência da Indústria 4.0 é marcada pelo crescente aprofundamento das 

contradições do modo de produção capitalista, cenário que forja uma realidade em que o 

trabalho toma formas cada vez mais desreguladas e precárias, tanto no que tange às próprias 

configurações do processo produtivo, quanto no que diz respeito às relações imbricadas na 

esfera sócio-reprodutiva do capital. Antunes (2020, p.24) evidencia: 

 

Alguns dados em nosso país estampam essa realidade. Na mensuração referente ao 

primeiro trimestre de 2020, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

apresentou uma intensificação das condições de vida desumanas da classe 

trabalhadora: atingimos o contingente de 12,9 milhões de desempregados, sendo que 

a informalidade atingiu 40%, com aproximadamente 40 milhões de trabalhadores e 

trabalhadoras à margem da legislação social protetora do trabalho. 

 

São várias as terminologias oriundas das novas formas de trabalho associadas às novas 

tecnologias. Segundo Antunes e Filgueiras (2020), trabalho uberizado, trabalho de plataforma, 

digital labour, work on-demand, zero hour contract, Crowdwork, dentre outras 

nomenclaturas, se referem, basicamente: a) aos trabalhos realizados por plataformas ou 

aplicativos via computadores e/ou aparelhos móveis de comunicação (celular, tablete, 

Smartwatches, etc.); b) às atividades laborais cujo contato entre produtor e consumidor é 

virtual; c) a trabalhos em que a organização e a gestão das atividades é feita por meio do uso 

de dados digitais; e d) às relações de trabalho desreguladas e estabelecidas por demanda. 

Antunes e Filgueiras (2020) destacam ainda, que as relações de trabalho vinculadas às 

novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) se acentuam ainda mais com a 

Indústria 4.0 e que as principais mudanças se localizam nas esferas do controle, da 

organização e da regulação do trabalho por plataformas e aplicativos. Nesse sentido, os 

autores desenvolvem três argumentos que sustentam suas análises: o primeiro deles é o de que 

as empresas que se apresentam como plataformas ou aplicativos se utilizam do discurso da 

autonomia do trabalhador para sustentarem estratégias de contratação e gestão do trabalho que 

ocultam o assalariamento; o segundo argumento é de que relação empregador-empregado é 

mascarada e o controle do trabalhador  é garantido por meio dos dados extraídos pelos 

algoritmos e das informações compiladas pelos aplicativos, ampliando os níveis de 

exploração da força de trabalho; o terceiro argumento é o de que, apesar das TIC’s gerarem 

informações sobre as condições de trabalho e de saúde dos trabalhadores que legitimam e 

expõem a realidade de exploração e precarização do trabalho, ao serem apropriadas pelo 
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capital, elas se configuram como mais um fator que dificulta a regulação do trabalho e a 

organização da classe trabalhadora.  

 

Sem tergiversações: com a Indústria 4.0 teremos uma nova fase da hegemonia 

informacional-digital, sob comando do capital financeiro, na qual celulares, tablets, 

smartphones e assemelhados cada vez mais se converterão em importantes 

instrumentos de controle, supervisão e comando nesta nova etapa da ciberindústria 

do século XXI. (Antunes, 2020, p.109) 

 

Diante desse cenário, Tonelo (2020) ao indagar sobre a possibilidade de uma nova 

reestruturação produtiva pós crise de 2008, aponta o acelerado desenvolvimento tecnológico 

da Indústria 4.0 como uma das principais respostas do capital à crise e cujos efeitos no mundo 

do trabalho seriam, para além das dimensões observadas na organização toyotista, a 

ampliação dos mecanismos de controle no interior da produção e a conexão entre esta e a 

esfera da circulação; e a intensificação da capacidade de controle do capital sobre os 

trabalhadores.  

Para o autor, esses fatores, combinados às mudanças na legislação trabalhista, que 

debilitam as condições de trabalho dando forma à precarização, e à incorporação massiva da 

força de trabalho imigrante, que aprofunda os níveis de exploração dos trabalhadores, 

“constitui o eixo de um grande indício de que estamos vivenciando uma nova reestruturação 

produtiva, um salto de qualidade em comparação às formas de exploração do período 

neoliberal” (Tonelo, 2020, p.220) 

Anwar e Graham (2020, p. 75), em referência à teoria das ordenações espaço-

temporais – “spatio-temporal fixes” – de David Harvey (2016), ressaltam que “o capitalismo 

é inerentemente assolado por crises e, para superar as crises e sobreviver, o capital cria um 

terreno físico ou produz espaço à sua imagem”, afirmando que o trabalho digital inaugura 

uma nova ordenação espaço-temporal. Ao indagarem: “seria essa, contudo, uma ordenação 

fundamentalmente diferente, em natureza, das anteriores, em uma economia mundial 

interconectada?”, os autores concluem que 

 

diferentemente de ordenações anteriores, talvez a natureza global desse novo 

momento signifique que expansões geográficas não são mais possíveis; talvez nós 

tenhamos alcançado, por fim, um ponto em que tudo e todos estão conectados. Essa 

pode ser a ordenação final para o trabalho: um sistema em que os trabalhadores estão 

conectados e atomizados, sendo colocados uns contra os outros em um mercado 

gigante, no qual seu trabalho é comprado e vendido como uma mercadoria; um 

sistema em que as empresas que terceirizam trabalho têm a possibilidade de extrair 

de uma reserva infinita de trabalhadores conectados. Uma ordenação virtual, na qual 

o capital não precisa mais estar congelado em um local e na qual os excedentes de 
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trabalho podem ser exportados sem exportar os trabalhadores, concedendo-lhes, 

assim, pouca voz e pouco poder. (Anwar e Graham, 2020, p. 76-77) 

 

Pinto (2020) sugere que as estratégias de controle e vigilância, tanto no âmbito da 

circulação e da produção de mercadorias, quanto na esfera da reprodução da força de trabalho, 

aperfeiçoadas pelas tecnologias digitais, mais especificamente pela Internet das Coisas 

(Internet of Things – IoT), pela Inteligência Artificial (IA) e pelo big data, materializam uma 

realidade virtual e se configuram como o que há de mais inédito em relação às reestruturações 

produtivas anteriores. Contudo, no que se refere ao caráter de novidade da Indústria 4.0, o 

autor ressalta: 

 

[..] é importante observar que, como em outros momentos de ruptura com 

continuidade, característicos das crises de todo modo de produção – e o capitalismo 

não foge à regra –, a sedimentação dos traços fundantes que perfazem a continuidade 

deve prevalecer sobre as rupturas, sob pena de desestabilização. Em termos 

concretos, assim como o toyotismo superou (assimilando) as bases da produção de 

massa fordista, a Indústria 4.0 antes radicalizará, em vez de abandonar, os princípios 

da lean manufacturing. (Pinto, 2020, p. 318) 

 

 Dessa forma, ainda que os novos processos de trabalho exijam, para algumas funções, 

conhecimentos tecnológicos mais complexos, há o deslocamento para o setor de serviços da 

grande parcela de trabalhadores cujos cargos serão extintos ou desqualificados, ao ponto de 

um só salário não chegar ao valor mínimo necessário à reprodução, ampliando as formas 

disfarçadas de assalariamento, as condições de trabalho precário e intensificando os níveis de 

exploração (Pinto, 2020); “nesse sentido, há um aprofundamento das contradições – e tensões 

– já presentes nos sistemas de organização do trabalho anteriores, como o toyotista” (Pinto, 

2020, p.320) 

Ao analisarem o processo global de industrialização, Previtale e Fagiani (2020) 

conferem à Indústria 4.0 relevância semelhante à que teve a Primeira Revolução Industrial; 

enquanto a primeira indústria inaugurou a sociabilidade da mercadoria incorporando as 

atividades humanas essencialmente manuais, o processo produtivo na Indústria 4.0 consolida 

o projeto do capital, ao se apropriar  também das operações mentais humanas, transferindo-as 

para as máquinas e subsumindo, agora por completo, a força de trabalho à sua lógica. Nas 

palavras dos autores: 

 

A reestruturação produtiva na era da Quarta Revolução Industrial, a Indústria 4.0, 

impulsionada pelo desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação 

(TIC) ou tecnologias digitais, está originando um novo mundo produtivo [...] mas 
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ainda não rompeu com a vigência da produção do valor, permanecendo circunscrita à 

lógica da dominação do capital. A Indústria 4.0 é, assim, mais um passo na 

reestruturação produtiva com vistas ao aumento da lucratividade das empresas e da 

exploração do trabalho. (Previtale & Fagiani, 2020, p. 328) 

 

Para Gonsales (2020, p. 188) a Indústria 4.0 “constitui um conjunto de tecnologias 

inovadoras, como a nanotecnologia, as plataformas digitais, a inteligência artificial (IA), a 

robótica, a internet das coisas, entre outras, que representam um salto de qualidade na 

capacidade de organizar e de controlar o trabalho”. O autor, ao analisar como os 

comportamentos e as atividades dos trabalhadores serão mais amplamente controlados e 

avaliados, em decorrência do aumento do trabalho mediado por plataformas digitais, alerta 

para uma tendência analítica equivocada que atribui à Indústria 4.0 o status de promotora de 

uma nova economia, “mais acessível, sustentável, comunitária e democrática” (2020, p.190) 

quando, na realidade,  

 

o que se estabelece não é uma nova economia compartilhada ou colaborativa, 

tampouco uma nova economia de pessoas para pessoas, mas empresas plataformas 

que ampliam a capacidade de organização e controle do trabalho e, por conseguinte, 

de produção de mais-valor. (Gonsales, 2020, p. 191) 

 

E conclui: 

 

As revoluções industriais estão imbricadas à dinâmica capitalista, pois representam 

marcos no desenvolvimento de suas forças produtivas. São períodos históricos em 

que o desenvolvimento tecnológico culmina em saltos qualitativos na capacidade 

produtiva e na organização do trabalho. [...] Nesse cenário, as reestruturações 

produtivas, leia-se também crises, tornam-se uma constante”. (Gonsales, 2020, p. 

203) 

 

Em suma, a Indústria 4.0 tem como elemento central o desenvolvimento de novas 

TIC’s que elevaram a capacidade de controle e domínio do capital sobre o trabalho e, ainda 

que impulsione grandes mudanças nos processos produtivos e nas relações sociais, compõe o 

conjunto de mecanismos próprios da acumulação capitalista flexível, ampliando ainda mais os 

níveis de exploração da força de trabalho, em vista da extração de mais-valor. Assim, 

“taylorismo, fordismo, toyotismo e plataformização ou uberização representam etapas de 

superação da crise de acumulação do capital, em que a ciência, transformada em tecnologia, 

torna-se uma indispensável ferramenta” (Gonsales, 2020, p.192) na continuidade da lógica de 

racionalização do trabalho capitalista. 
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Nesse sentido, as análises apresentadas apenas reforçam que as recorrentes 

reestruturações produtivas se configuram como “uma descontinuidade posta no interior de 

uma continuidade plena” (Alves, 1999, p. 16). Silva (2020) explica: 

 

Tal raciocínio não nega as mudanças morfológicas nas relações de trabalho, nas 

formas de organização do trabalho ou nas condições de trabalho costuradas pelo 

binômio inovação tecnológica e científica e novos modelos de produção. Porém, é 

necessário destacar que a substância da forma capital de mediação e controle do 

trabalho não foi suprimida, ao contrário, se aprofunda. (Silva, 2020, p. 210) 

 

 

Nesse sentido, partimos do entendimento de que as mudanças nos padrões produtivos, 

no percurso histórico de desenvolvimento do capital, não representam alterações estruturais 

no modo de produção da vida, mas são expressões necessárias da lógica interna de 

funcionamento da sociedade da mercadoria. Diante disso, nossas análises, no âmbito das 

estratégias formativas para a adequação e conformação dos trabalhadores, se apoiam na 

compreensão de que as transformações nas formas de organização do processo de trabalho 

geram “diferentes pedagogias do trabalho capitalista como parte constitutiva da pedagogia 

industrial do capital" (Silva, 2020, p.243) 

Assim, compreendemos que as pedagogias do trabalho capitalista estão para o 

complexo de reestruturações produtivas, como a pedagogia industrial está para o sistema 

societal capital, ou seja, que a Indústria 4.0 não inaugura uma nova pedagogia industrial, mas 

insere à esta, uma pedagogia do trabalho com mecanismos, dispositivos e valores 

correspondentes às novas configurações produtivas, já iniciada na reestruturação produtiva de 

cariz toyotista. 

 

1.2.1 A Indústria 4.0 

 

Em 2011, na Feira de Hannover na Alemanha, a Indústria 4.0 surge como um projeto 

estratégico do governo alemão para o desenvolvimento de alta tecnologia para a manufatura 

do país. Após o governo alemão aceitar a proposta, foi criada a “Plattform Industrie 4.0”11 

constituída pelo “Industrie 4.0 Working Group” que, na ocasião, traçou e publicou, em 2013, 

as primeiras recomendações para sua implementação (Hermann; Pentek & Otto, 2015, p.5). 

                                                           
11 “A Plataforma Indústria 4.0 é uma iniciativa de três organizações industriais alemãs – Associação Federal de 

Tecnologia de Informação, Telecomunicação e Novas Mídias (BITKOM), Federação Alemã de Engenharia 

(VDMA) e Associação dos Fabricantes de Elétrico-Eletrônicos (ZVEI) – para atuar com ponto central de contato 

para as empresas e representantes dos trabalhadores, políticos e cientistas nos assuntos relacionados à Indústria 

4.0.” (Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial – IEDI, p.14) 
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No documento “Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0”, 

apresentado pelo grupo de trabalho, a Indústria 4.0 “aparece como novas maneiras de criar 

valor e novos modelos de negócios.” (Plattform Industrie 4.0, 2013, p. 5, tradução nossa).  

Para seus idealizadores, a Indústria 4.0 corresponde à quarta Revolução Industrial. O 

caráter de revolução se dá pelo conjunto de transformações nos  

 

processos de manufatura, design, produto, operações e sistemas relacionados à 

produção, aumentando o valor na cadeia organizacional e em todo o ciclo de vida do 

produto. [...] o termo 4.0 deriva da quarta versão, onde os mundos virtuais e físicos 

se fundem através da internet. (Firjan, 2016) 

 

Hermann, Pentek e Otto (2015) destacam que, diferentemente das Revoluções 

Industriais anteriores, que foram reconhecidas e analisadas post factum, a Indústria 4.0, ainda 

em desenvolvimento, permite que os acontecimentos sejam observados e até mesmo 

previstos. Para os autores, são quatro os componentes fundamentais para o desenvolvimento e 

a consolidação da Indústria 4.0: 

O primeiro componente fundamental trata-se dos Sistemas Ciber-físicos (Cyber 

physical Systems – CpS), que são sistemas que possibilitam a conectividade entre as 

operações fabris e as tecnologias informacionais e de comunicação automatizadas. Ou seja, 

“são sistemas que permitem a fusão dos mundos físico e virtual, através de computadores 

embarcados e redes que controlam os processos físicos gerando respostas instantâneas” 

(Firjan, 2016). Em outra palavras, os CPS “combinam atuação no mundo físico com conexão 

com o mundo virtual, empregando sensores que permitem capturar informações sobre a 

realidade, transformá-las em dados e utilizá-los na tomada de decisão e atuação com algum 

grau de automatismo” (IEDI, 2019, p.176) 

O segundo componente é conhecido como Internet das Coisas (Internet of Things – 

IoT) que, para muitos, se configura como o elemento mais fundamental da Indústria 4.0. A 

IoT é a tecnologia que permite que objetos físicos se conectem a sistemas, plataformas e 

aplicativos para se comunicarem e interagirem com o ambiente e com mundo humano; “em 

certa extensão os objetos inteligentes conectados através da IoT podem ser considerados 

sistemas ciber-físicos, e então no contexto industrial a Internet das coisas é a rede de 

colaboração desses CPS buscando alcançar objetivos produtivos comuns (IEDI, 2019, p.176) 

O terceiro componente é a Internet dos Serviços (Internet of Services - IoS), tecnologia 

capaz de integrar a IoT à atividades processuais em que os serviços se tornam mais 

autônomos, fornecendo informações de fluxo e ampliando o poder de tomada de decisões 

sobre toda rede de produção e consumo. Nesse sentido,  
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esse tipo de plataforma pode ser utilizada para troca de informações através da cadeia 

de valor, uma vez que os processos de desenvolvimento, produção e transporte de 

produtos e materiais sejam encarados como serviços prestados de forma interna ou 

externa à companhia. Nesse sentido, a IoS é a aplicação da Internet para a criação de 

uma rede flexível e adaptável de planejamento e controle de processos. (IEDI, 2019, 

p.177) 

 

A Fábrica Inteligente (Smart Factory) é o quarto componente-chave da Indústria 4.0 e 

refere-se ao emprego dos CPS nas cadeias produtivas otimizando os processos, reduzindo o 

tempo, os recursos e os custos da produção. As fábricas inteligentes são constituídas por 

“redes máquina-máquina que são capazes de se aperfeiçoarem automaticamente e, em 

interação com as pessoas, resolvem os próprios problemas” (IEDI, 2019, p.228). 

Nesse sentido, para Hermann, Pentek e Otto (2015, p. 11), 

 

Indústria 4.0 é um termo coletivo para tecnologias e conceitos de organização da 

cadeia de valor. Dentro das estruturas modulares das fábricas inteligentes da 

Indústria 4.0, os Sistemas Cyber- físicos monitoram os processos físicos, criando 

uma cópia virtual do mundo físico e tomando decisões descentralizadas. Na IoT, os 

CpS se comunicam e cooperam entre si e com os humanos em tempo real. Por meio 

da IoS, tanto os serviços internos, quanto os inter-organizacionais são oferecidos e 

utilizados pelos integrantes da cadeia de valor. 

 

Em uma abordagem semelhante, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) (2016) 

define que a Quarta Revolução Industrial  

 

caracteriza-se pela integração e controle da produção a  partir  de  sensores  e 

equipamentos  conectados  em  rede  e  da  fusão  do  mundo  real com  o  virtual,  

criando  os  chamados  sistemas  ciberfísicos  e  viabilizando  o  emprego  da 

inteligência artificial. (CNI, 2016, p.11) 

 

Diferente das revoluções anteriores, em que havia uma tecnologia que impulsionava a 

revolução industrial, na Indústria 4.0, não há apenas uma tecnologia matriz, mas sim várias 

tecnologias que impulsionarão essa nova revolução industrial. Klaus Schwab (2016) dividiu 

as grandes tendências tecnológicas em três categorias: Física, digital e biológica. 

Classificando-as da seguinte forma:  

a) Categoria física: Nessa categoria estão os veículos autônomos, a Impressão 3D 

(manufatura aditiva), a robótica avançada e os novos materiais (suprimentos mais 

fortes, resistentes e recicláveis).  
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b) Categoria digital: Nessa categoria encontra-se a Internet das Coisas (IoT), que irá 

conectar todas as coisas possíveis ao mundo digital e a Big Data, que são grandes 

sistemas de armazenamento de informações.  

c) Categoria biológica: Nessa categoria entram a nanotecnologia e a biologia 

sintética.   

 

Outras tecnologias associadas à Indústria 4.0 são a Inteligência Artificial, a realidade 

aumentada, a computação em nuvem e os sistemas de Blockchain. Vários serão os impactos 

dessas tecnologias, tanto no processo produtivo quanto na esfera da reprodução social, e, em 

relação às transformações no mercado de trabalho há distintas correntes de estudiosos que, ou 

apontam para o otimismo, vislumbrando a geração de novas formas de trabalho mais 

sofisticados e menos degradantes antes realizados pelo homem, ou apontam para o 

pessimismo, prevendo o aumento do desemprego em razão da diminuição dos postos de 

trabalho pela automatização e da desigualdade social devido à oferta desigual de formação 

cientifico-tecnológica. 

No Brasil, desde a crise da dívida externa da década de 1980, o país, em nenhuma das 

duas experiências de reinserção no movimento do capitalismo global (neoliberal e 

neodesenvolvimentista), adotou medidas de desenvolvimento industrial sustentável 

suficientemente eficazes no desenvolvimento de ciência e tecnologia capaz de introduzi-lo na 

Indústria 4.0 (Antunes, 2020). Antunes (2020) ressalta, em entrevista à coluna digital da 

editora Boitempo, que “a desindustrialização não é apenas um problema da economia do 

desenvolvimento, mas possui implicações sociais, políticas e inclusive culturais no plano da 

luta de classe e formação dos sujeitos coletivos” na medida em que o desemprego estrutural, 

também uma expressão desse movimento, forma as bases objetivas para a legitimação de 

políticas de individualização dos processos de trabalho sustentadas pelas ideias de 

empregabilidade, empreendedorismo, dentre outras que sujeitam trabalhadores e 

trabalhadoras à condições cada vez mais precárias de trabalho. 

 

1.2.2 Os esforços nacionais para a disseminação dos princípios da Indústria 4.0 e as 

diretrizes para a educação 

 

Apesar do cenário industrial distante dessa realidade, o Brasil tem investido grandes 

esforços na disseminação dos princípios da Indústria 4.0. No ano de 2018 o Governo Federal, 

através de uma iniciativa do  Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio Exterior 
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e Serviços (MDIC) formou, em parceria com a Associação Brasileira de Desenvolvimento 

Industrial (ABDI) e inspirado na estratégia alemã, o “Grupo de Trabalho para a Indústria 4.0” 

(GTI 4.0) com mais de 50 instituições representativas (governo, empresas, sociedade civil 

organizada, e outras) visando estimular debates sobre diferentes perspectivas e ações para a 

Indústria 4.0 no Brasil e com o objetivo de agregar ações à agenda nacional para o tema. 

(MDIC; ABDI, 2018). 

A Agenda Brasileira para a Indústria 4.0 (MDIC; ABDI, 2018) é composta por dez 

medidas que se propõem a investigar, disseminar e garantir a adesão de vários segmentos do 

país aos fundamentos da Indústria 4.0. Em relação às diretrizes para a educação apontadas 

pelo documento, destaca-se a sétima medida “Mercado de trabalho e educação 4.0”; 

“basicamente a proposta é identificar competências necessárias para a Indústria 4.0 e 

contribuir para a formação de recursos humanos atendendo às demandas das empresas 

industriais.” (IEDI, 2018, p. 21)  

Com o objetivo de mapear competências, atendendo às demandas de mercado na 

qualificação de trabalhadores e na “preparação das novas gerações para o mundo 4.0” (MDIC; 

ABDI, 2018) a Agenda Brasil 4.0 estabelece um conjunto de ações que visam formatar um 

modelo nacional de competências para a Indústria 4.0 e atrelar esse modelo nacional, em 

diferentes itinerários formativos, nas estruturas de oferta educacional pública e privada 

permitindo a oferta e a demanda de cursos, por meio de uma base nacional proposta e do 

fortalecimento das redes de educação profissional e tecnológica.  

Considerando a proposta de desenvolvimento de competências de trabalhadores e 

trabalhadoras para a Indústria 4.0, a CNI (2018, p.62) aponta a dimensão “formação de 

recursos humanos” como uma das estratégias listadas na agenda para a inserção do Brasil na 

Industria 4.0. Para a formação de trabalhadores e trabalhadoras, a CNI (2018) estabelece 

metas de ação para os níveis básico, profissional e tecnológico de formação educacional e 

atribui um papel fundamental ao sistema “S” na estruturação da rede de formação de recursos 

humanos para a Indústria 4.0 (CNI, 2018). 

Em abril de 2019 o Governo federal formaliza a Câmara Brasileira da Indústria 4.0 

(Câmara I4.0), coordenada pelos ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações (MCTIC) e da Economia (ME), cujo objetivo é reunir entidades, formando 

Grupos de Trabalhos (GT’s), para discutir as diretrizes e as ações para estimular as práticas de 

Indústria 4.0 no país. Sua organização é formada por quatro Grupos de Trabalho e por um 

conselho superior do qual fazem parte o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações – MCTIC, o Ministério da Economia - ME, a Agência Brasileira de 
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Desenvolvimento Industrial - ABDI, a Confederação Nacional da Indústria - CNI, a 

Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico - CNPq, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

- BNDES, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae e a Empresa 

Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial – Embrapii.  

Em setembro do mesmo ano (2019), a Câmara I4.0 lançou um Plano de Ação 

desenvolvido por cada GT relativo à sua área:  Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, 

Capital Humano, Cadeias Produtivas e Desenvolvimento de Fornecedores, e Regulação, 

Normalização Técnica e Infraestrutura. 

As ações planejadas pelo GT – Capital Humano, são as que dizem respeito aos 

projetos educacionais do Governo Federal para uma Educação 4.0, e são condicionados à 

Industria 4.0. São ao todo três ações: (1) Promover a formação e requalificação de professores 

em competências e habilidades para a economia 4.0; (2) Promover a qualificação, o 

aperfeiçoamento e a requalificação de profissionais para a economia 4.0; e, (3) Estimular 

competências e habilidades educacionais para a economia 4.0. Nas duas primeiras propostas o 

documento faz referências às ações do SENAI em conjunto com a CNI no desenvolvimento e 

na promoção de cursos e mecanismos de disseminação dos princípios da Industria 4.0. Na 

terceira e última proposta deste GT, o governo federal demonstra claramente interesses, 

sobretudo, econômicos ao propor no item 3.1 “Mapear as competências e habilidades técnicas 

e sócio emocionais requeridas para a Economia 4.0 no âmbito da educação básica, tecnológica 

e superior” e no item 3.2 quando propõe “Realizar o levantamento de iniciativas voltadas para 

essa temática no âmbito da educação básica, tecnológica e superior”. 

A CNI em conjunto com o SENAI movimenta, desde março de 2018, um pacote de 

serviços para inserir o Brasil na Indústria 4.0 que, de acordo com o último relatório anual da 

instituição (também de 2018), “recebeu 80.000 acessos no Brasil e em mais 45 países em 

todos os continentes” (CNI, 2018, p. 50). Para isso, o SENAI, um dos cinco maiores 

complexos de educação profissional do mundo e o maior das Américas12, disponibiliza uma 

plataforma online de cursos, consultorias e serviços vinculados aos fundamentos da Indústria 

4.0, mobilizando uma estrutura de 989 unidades fixas e móveis, dentre elas, 39 Faculdades de 

Tecnologia, 29 Institutos de Inovação e 62 Institutos de Tecnologia. Desde o seu surgimento 

em 1942, matriculou mais de 73 milhões de trabalhadores em todo o território nacional e 

registrou mais de 95.000 matrículas em apenas um dos cursos disponibilizados na plataforma 

                                                           
12 Informação do site da instituição http://www.portaldaindustria.com.br/senai/institucional/ 
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EaD da instituição, intitulado de “Desvendando a indústria 4.0” (CNI, 2018, p. 50), que, 

considerando a data do último relatório, atualmente, terá atingido um número 

expressivamente maior. 

Nos meses de abril e maio de 2020, o Ministério da Educação, por meio da Secretaria 

de Educação Profissional e Tecnológica, integrou o evento virtual “Educação no mundo 4.0”, 

organizado por uma equipe formada pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - 

Setec/MEC, pela Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação – Semesp/MEC, 

pela Secretaria de Educação Básica – Seb/MEC e pela Secretaria de Educação Superior – 

Sesu/MEC em conjunto com Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – 

SEBRAE e o Centro Sebrae de Referência em Educação Empreendedora – CER, cujo 

objetivo, conforme informações constadas no portal do MEC, foi “apresentar e discutir com a 

sociedade as transformações decorrentes do Mundo 4.0 (Economia, Indústria, Agricultura, 

Serviços, entre outros) e os seus impactos na educação do Brasil”; ao todo os encontros 

interativos contaram com a participação de mais de 3 mil inscritos. 

Em setembro de 2020, foi colocado em prática o projeto “Estratégia Nacional para a 

Indústria 4.0” (ENI), iniciativa planejada pelo governo federal em 2018, em que o Ministério 

da Economia (ME), por meio da pasta de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e o 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), apoiados pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), deverão, até abril de 2021, desenvolver uma 

pesquisa e gerar dados a respeito dos quatro eixos determinados pela Câmara da Indústria 4.0: 

desenvolvimento tecnológico; capital humano; inovação e sustentabilidade; cadeias 

produtivas e ecossistemas; e regulação, normalização e infraestrutura. As informações irão 

compor um relatório detalhado do nível de desenvolvimento e de necessidades dos setores 

(ME, 202013). 

Em outubro de 2020, o Ministério da Educação (MEC), em parceria com a Empresa 

Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) e o Senai, lançou a “Capacitação 4.0”, 

um programa direcionado aos estudantes da Rede de Institutos e de Universidades Federais, 

que objetiva proporcionar uma maior aproximação da realidade educacional com o setor 

produtivo. De acordo com o MEC, “além dos conhecimentos técnicos para a criação de 

soluções para as indústrias, os estudantes também terão a oportunidade de desenvolver 

habilidades socioemocionais e conhecer de perto as demandas e desafios do setor produtivo” 

(MEC, 2020)  

                                                           
13 https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/noticias/mdic/marcos-pereira-faz-

balanco-de-um-ano-de-gestao-a-frente-do-mdic 
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Em janeiro de 2021, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), 

firmou uma parceria com o MEC, em vista de contribuir com a adequação da formação 

profissional brasileira às Indústria 4.0.  A agência irá apresentar ao Ministério da Educação as 

sugestões de cursos e programas de formação dadas pelo setor industrial (ABDI, 202014). 

Diante desse quadro, é necessário investigar as recentes diretrizes para a educação no 

Brasil, inserindo-as no contexto do desenvolvimento industrial global e na particularidade da 

realidade brasileira, bem como, compreender a forma que a pedagogia industrial assume na 

Indústria 4.0, identificando os mecanismos, os dispositivos e os valores concebidos para 

conformar a subjetividade de trabalhadores e trabalhadoras com as novas exigências do 

mundo do trabalho.  

Antes disso é importante que compreendamos as categorias trabalho, subjetividade e 

educação, que sob uma perspectiva teórico-metodológica materialista, histórica e dialética, se 

atravessam e se desenvolvem mutualmente, mas que, nos marcos do capital, assumem formas 

limitadas e distorcidas quando, em um outro projeto de sociedade realizariam plenamente 

potencializando o desenvolvimento humano. 

                                                           
14 https://www.abdi.com.br/postagem/mec-aguarda-aprovacao-do-cnct-pelo-conselho-nacional-de-educacao 
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CAPÍTULO 2 - Trabalho, subjetividade e educação: fundamentos 

ontológicos e contradições históricas 
 

“Porque afinal cada começo é só continuação e o 

livro dos eventos está sempre aberto no meio”  

(Wislawa Szymborska) 

 

Neste capítulo partimos de uma análise sucinta das categorias trabalho, educação e 

subjetividade, à luz da teoria marxiana e da tradição marxista, situando-as nas perspectivas 

antagônicas do capital e do trabalho, bem como nos seus projetos de sociedade em disputa, 

para, em seguida, compreendermos os processos de dominação ideológica e de captura da 

subjetividade na sociedade burguesa e o que a CNI representa no interior da lógica sócio-

reprodutiva dessa sociedade no contexto brasileiro. 

 

 

2.1. A centralidade do trabalho no processo de gênese e desenvolvimento do 

gênero humano e as determinações histórico-ontológicas da subjetividade 

 

Na busca por compreender o processo de gênese e desenvolvimento do gênero humano, 

que se expressa “como o resultado da história social-humana” (Guerra & Jimenez, 2016, 

p.84), é imperativo que se compreenda a individualidade como elemento fundamental do 

processo de formação e constituição do ser social. Por ser social, Lukács (2007) esclarece que, 

na esfera ontológica, se trata da passagem de um nível de ser para outro, uma mudança 

qualitativa e estrutural do ser.  

Lukács (2007, p.2) salienta que “um ser social só pode surgir e se desenvolver com base 

de um ser orgânico e que esse último pode fazer o mesmo apenas com base do ser 

inorgânico”. Sobre a passagem de um tipo de ser a outro no percurso histórico-ontológico, 

“verifica-se de qualquer modo um salto; essa forma mais complexa é algo qualitativamente 

novo, cuja gênese não pode jamais ser simplesmente “deduzida” da forma mais simples”.  

O ser humano, diferentemente dos outros animais, possui um modo próprio de reproduzir 

a vida, a atividade vital consciente de agir sobre a natureza afim de garantir a sua 

sobrevivência, se traduz na história como um elemento formativo e constitutivo específico do 

gênero humano. “Nesse sentido, a atividade vital deve assegurar, antes de tudo, as condições 
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materiais de existência do gênero humano. Sem isso, não há história”. (Duarte 2013, p.25). 

Dessa forma, Marx e Engels (2007, pp. 32-33) evidenciam que “o primeiro ato histórico é, 

pois, a produção dos meios para a satisfação dessas necessidades [comida, bebida, moradia, 

vestimenta e algumas coisas mais], a produção da própria vida material, [...]”. 

A essência humana possui sua dimensão natural, na medida em que o ser humano, assim 

como os outros animais, também faz parte da natureza, contudo, para satisfazer às suas 

necessidades, ele se apropria da natureza e a transforma, transformando assim, também, sua 

própria natureza humana. Assim, a atividade vital humana se distingue da dos outros animais 

pelo fato de que, para satisfazer suas necessidades básicas o homem cria meios que tornam 

isso possível, não se atendo apenas aos limites da realidade natural, mas criando também uma 

realidade humanizada.  

Dessa forma, Duarte (2013) evidencia que, para Marx, a atividade vital do ser humano é 

o trabalho. O trabalho, como atividade vital humana, não é apenas uma atividade que assegura 

a sobrevivência do indivíduo que a realiza, mas também é o que possibilita o movimento 

estrutural do processo histórico de desenvolvimento do gênero humano. É a partir do trabalho 

que o indivíduo garante a sua sobrevivência e produz para si, conscientemente, o seu modo de 

vida. O gênero humano, fruto de sua atividade vital consciente ao longo da história, se 

reproduz então, com características historicamente construídas. 

Marx (2013, p. 326) aponta que “o trabalho é um processo entre o homem e a Natureza, 

um processo em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu 

metabolismo com a Natureza”. O trabalho possibilita que o indivíduo, ao satisfazer suas 

carências, objetive coisas na natureza que não se dariam de forma natural e ao agregar, pelo 

trabalho, novos elementos à natureza o homem designa também seu modo de existir 

estabelecendo novas relações com esses elementos e desenvolvendo necessidades puramente 

humanas, diferentes daquelas limitadas de sua existência animal. 

Engels (1876, p.13) ressalta,  

 

só o que podem fazer os animais é utilizar a natureza e modificá-la pelo mero fato de 

sua presença nela. O homem, ao contrário, modifica a natureza e a obriga a servir-lhe, 

domina-a. E aí está, em última análise, a diferença essencial entre o homem e os 

demais animais, diferença que, inala unia vez, resulta do trabalho.  

 

O ser humano, por meio de sua atividade vital, o trabalho, ao se objetivar na 

natureza, cria uma natureza também humanizada, determinando também a sua própria 
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existência enquanto ser social, forma do ser assumida no processo de humanização do 

homem, que supera qualitativamente as formas de ser anteriores.  

O sujeito, pois, ao transformar objetivamente a natureza, atribuindo-lhe características 

subjetivas, objetiva novos elementos e ao se apropriar destes ao longo da história, se objetiva, 

criando outras necessidades para o gênero humano que o movimenta para novas atividades e 

assim por diante. Assim, o homem se constitui enquanto ser essencialmente histórico. 

Duarte salienta:  

 

Em resumo, a atividade humana é uma atividade histórica, geradora da história, do 

desenvolvimento humano, da humanização da natureza, e do próprio gênero humano 

em decorrência de algo que caracteriza a especificidade dessa atividade diante todas as 

demais formas de atividades de outros seres vivos. (Duarte, 2013, p. 35) 

 

Assim, o trabalho, na compreensão marxiana e na tradição marxista, é uma categoria 

constitutiva do processo de humanização do homem. Nessa perspectiva, o ser social se forma 

rompendo, pelo trabalho, as barreiras impostas pela natureza e se constituindo historicamente 

enquanto ser social. 

Conceber um gênero humano que também se constitui ao longo da história só é possível 

então, se compreendermos o processo de formação do indivíduo como ser essencialmente 

histórico. Para Duarte, a característica central da atividade vital humana reside justamente na 

relação entre os processos de objetivação e apropriação e que essa relação é geradora do 

processo histórico de formação do gênero humano” (Duarte, 2013, p. 21). 

Para (Lukács, 2007, p.5) “o essencial ao trabalho é que nele não apenas todos os 

movimentos, mas também os homens que o realizam, devem ser dirigidos por finalidades 

determinadas previamente. Portanto, todo movimento é submetido a um dever-ser”. Dessa 

forma, Lukács (2007) atribui à consciência uma posição ativa na diferença entre o ser de 

natureza orgânica e o ser social, na medida em que o trabalho, atividade vital do ser social, é 

constituído por posições teleológicas.  

Lukács (2007, p.4) esclarece que “teleologia é um modo de pôr – uma posição sempre 

realizada por uma consciência”, o ser humano, diferentemente dos outros animais, ao produzir 

um objeto, antes o planeja atribuindo-lhe uma forma prévia e finalidades determinadas. “O 

produto, diz Marx, é um resultado que no início do processo existia ‘já na representação do 

trabalhador’, isto é, de modo ideal, (Lukács, 1978, p. 4, grifo do autor), contudo, ainda que 

haja uma finalidade atribuída ao produto criado, o homem deve conhecer os elementos 

naturais a serem manipulados por ele, na medida em que há causalidades naturais às quais a 

matéria está subordinada.  
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Guerra e Jimenez (2016) salientam: 

 

[...] o fato de ser este [o trabalho] uma atividade vital que se realiza através da 

produção consciente do fim de sua ação e da reflexão sobre meios e resultados, rompe 

os estritos limites da determinação natural/orgânica e projeta o homem como ser ativo 

frente a sua existência. O homem subordina a sua vontade à causalidade da matéria 

natural, o que exige dele um certo grau de autocontrole e disciplina, a fim de realizar 

na matéria natural seu objetivo previamente idealizado na consciência, criando o 

mundo no qual efetivamente vive. (Guerra & Jimenez, 2016, p.75) 

 

O trabalho, pressupõe um momento subjetivo, um fim subjetivo, ou seja, uma teleologia, 

uma vez que o indivíduo, antes de produzir, cria subjetivamente sua obra, imprimindo nela 

sua subjetividade. Nesse sentido, ao tomar a individualidade como “manifestação particular 

do gênero humano” (Guerra &; Jimenez, 2016, p.81) torna-se imperativo que se compreenda 

a subjetividade como fundamento constitutivo da humanidade em cada indivíduo particular e, 

portanto, como elemento fundamental do processo de gênese e desenvolvimento do ser social. 

Chagas (2013, p.65) aponta que “Marx não compreende a subjetividade como um simples 

reflexo das determinações da base econômica, [...], e sim como um componente inseparável 

dos processos de formação da vida humana”. Dessa forma, Chagas (2013) evidencia que a 

teoria marxiana desenvolve elementos fundamentais para se entender a subjetividade humana. 

Ainda segundo esse mesmo autor: 

 

O que Marx quer mostrar é, na verdade, que a subjetividade não é nem uma instância 

própria, autônoma, independente, abstrata, nem posta naturalmente, dada 

imediatamente ao indivíduo, mas construída socialmente, produzida numa dada 

formação social, num determinado tempo histórico. (Chagas, 2003, p.65) 

 

A subjetividade, como elemento constitutivo da humanidade em cada indivíduo singular, 

apresenta-se como o resultado de múltiplas determinações sociais. Sendo assim, a concepção 

da individualidade como expressão da história, da constituição e do desenvolvimento do ser 

social demanda uma reflexão rigorosa e crítica acerca das suas múltiplas determinações 

decorrentes das relações entre o indivíduo, a sociedade e o gênero humano. Dessa forma, a 

subjetividade é também objetiva na medida em que a humanidade se realiza no indivíduo em 

sua existência concreta ao longo da história. 

Silva, F.G. (2007), para a compreensão do termo subjetividade, se apoia em Leontiev 

ao afirmar que “a subjetividade é o processo de tornar o que é universal singular, único, isto é, 

de tornar o indivíduo pertencente ao gênero humano”. (Silva, 2007, p. 76). Sob mesma 

perspectiva teórica, Aita e Facci (2011, p. 43) salientam que “a subjetividade se constitui 

conforme o sujeito internaliza, subjetiva, as relações sociais que são externas a ele, num 
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processo dialético entre o interno e o externo”. Do mesmo modo, Saviani (2004, p. 46) 

esclarece que um indivíduo "só pode tornar-se homem se incorporar, em sua própria 

subjetividade, formas de comportamento e ideias criadas pelas gerações anteriores e 

retrabalhadas por ele e por aqueles que com ele convive". Assim, a subjetividade se expressa 

na forma como indivíduo internaliza a realidade, significando suas próprias apropriações e 

objetivações.  

A relação entre subjetividade e objetividade, indivíduo e gênero humano, dá-se no 

interior de determinadas condições concretas de existência, resultando em uma certa 

individualidade humana e em uma determinada forma de indivíduo, com características e 

modo de vida singulares. Segundo Guerra e Jimenez (2016): 

 

Em outros termos, a genericidade, que expressa a universalidade dos homens, tem por 

substância o resultado da história social-humana, história essa que se efetiva na forma 

de sociabilidade que, por sua vez, resulta do caráter particular, da forma e do conteúdo 

da atividade dos indivíduos na produção de sua vida. (Guerra & Jimenez, 2016, p.83) 

 

O ser humano constrói a sua própria história, contudo, segundo Marx (2011, p.15), 

“não a fazem como querem; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas 

com que se defrontam diretamente, ligadas e transmitidas pelo passado”, ou seja, isso não 

acontece exclusivamente de acordo com sua vontade, as circunstâncias de sua existência, a 

cultura e a sociedade implicam diretamente nesse processo.  

A história, portanto, deve ser pensada como condição de autoconstituição e 

autotransformação humana, considerando que o indivíduo já nasce em um momento histórico 

específico com características e circunstâncias próprias. Duarte (2013) aponta que cada 

sujeito, ao nascer, apropria-se das objetivações realizadas pelas gerações passadas, 

apropriando-se também do gênero humano. As convenções sociais, a cultura, a linguagem, os 

instrumentos, na medida em que são repassados de uma geração para outra, são apropriados e 

desenvolvidos ao longo da história.  

São os elementos da particularidade existencial de cada indivíduo, na sua vida 

cotidiana, que vão determinar de quais objetivações históricas ele irá se apropriar. As 

apropriações se realizam pela mediação social, sendo assim, o indivíduo nascido em um 

contexto histórico específico e em circunstâncias sociais e de vida próprias, estabelece 

relações sociais que lhe permitirão a apropriação de determinados elementos e de outros não. 

Duarte (2013, p. 49) compreende essa “relação entre objetivação e apropriação como 

mediadora entre o indivíduo e a história e como formadora da subjetividade humana”. 



65 
 

Ao reconhecer o princípio ontológico do trabalho, este assume também o papel de 

processo formativo, na medida em que “a relação entre formação do indivíduo e a história 

social humana se realiza por meio da dinâmica entre objetivação e apropriação”. (Duarte, 

2013, p.39).  

 

O indivíduo forma-se apropriando-se dos resultados da história social e objetivando-se 

no interior dessa história, ou seja, sua formação realiza-se por meio da relação entre 

objetivação e apropriação. Essa relação efetiva-se sempre no interior de relações 

concretas com outros indivíduos, que atuam como mediadores entre ele e o mundo 

humano, o mundo da atividade humana objetivada. A formação do indivíduo é, 

portanto, sempre um processo educativo [...]. (Duarte, 2013, p.46) 

 

Considerando que a humanidade, tanto no que diz respeito à sua forma coletiva, 

quanto no que se refere à subjetividade singular, é formada por um processo histórico-social e 

é determinada por condições materiais, se torna imperativo analisar as configurações da 

realidade em que a vida contemporânea acontece. Crochik (2010, p. 389) ressalta que “para 

compreendermos a constituição do sujeito na contemporaneidade, precisamos conhecer o 

movimento da totalidade social e como esse movimento afeta a constituição do indivíduo”. 

Aita e Facci (2011, p. 44) complementam destacando que, “como vivemos em uma sociedade 

capitalista constituída de classes antagônicas, devemos analisar a essência humana e o 

desenvolvimento da subjetividade com base na compreensão dessa sociedade.” 

Nota-se, então, a importância dessa concepção materialista, histórica e dialética do 

processo de formação humana em detrimento de uma visão estática, biologisicta e resignada 

do indivíduo. Sendo, que o contexto em que o sujeito está inserido irá implicar, em larga 

medida, em seu nível de acesso ao que já foi desenvolvido pelo e para o gênero humano, 

analisar criticamente as relações que se constituem na organização social capitalista é 

fundamental para que se possa identificar e compreender as contradições entre o 

desenvolvimento do indivíduo e do gênero humano, assim como, também, o processo de (de) 

formação humana decorrente desse sistema. 

 

 

2.2. A formação humana e o princípio educativo do trabalho: a educação 

interessada do capital versus a educação desinteressada do trabalho. 

 

É importante ressaltar a impossibilidade de se compreender a educação a partir de 

perspectivas estáticas e a-históricas e, para que não se percam os elementos fundamentais que 
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a constitui, é necessário considerar a posição ativa do sujeito na sua própria constituição e 

formação no percurso histórico da humanidade. Assim, as diferentes concepções de formação 

humana são, também, expressões da realidade concreta em que elas foram elaboradas. Marx e 

Engels (2007, p.93) esclarecem que há uma relação dialética na representação abstrata da 

realidade concreta e explicam: 

 

A produção de ideias, de representações, da consciência, está, em princípio, 

imediatamente entrelaçada com a atividade material e com o intercâmbio material dos 

homens, com a linguagem da vida real. O representar, o pensar, o intercâmbio 

espiritual dos homens ainda aparecem, aqui, como emanação direta de seu 

comportamento material. 

 

Duarte (2015) endossa essa afirmação, com base na perspectiva gramsciana de formação 

das concepções de mundo, e evidencia que 

 

[...] o indivíduo não forma sua visão do mundo a partir do nada, nem a constrói 

unicamente com base em suas próprias experiências individuais. Ele forma e 

transforma sua concepção de mundo a partir dos elementos que herda da sociedade e 

que reelabora de maneira ingênua ou crítica. Por mais inovadora e até revolucionária 

que possa ser a concepção de mundo de um determinado indivíduo, ela sempre será 

expressão de sua inserção no curso da história humana, com suas contradições, seus 

conflitos, seus dramas e seus limites. (p.15) 

 

Lins (2003) observa que o binômio educação versus ignorância assume um papel 

orgânico na sociedade de classes, na medida em que se faz necessário, para a manutenção de 

uma classe no poder, manter uma outra na posição de ser dominada. Dessa forma, a educação, 

subordinada às demandas de mercado, desviou o foco de uma educação enquanto formação 

humana para outra cujo objetivo é a formação baseada nos interesses do mundo produtivo. 

Nesse contexto, Nosella (2004) destaca a proposta gramsciana de uma “escola 

desinteressada do trabalho”, contrária tanto à da cultura enciclopédica burguesa, quanto à da 

escola de cunho pragmatista e imediatista, como a “profissionalizante”. O autor estende suas 

análises, sobre os esforços de Gramsci para demonstrar o caráter “interesseiro” das propostas 

educacionais do governo de seu tempo, ao ensino profissionalizante brasileiro, em sua vista, 

profundamente marcado por concepções “interesseiras”. 

 No entanto, a ideia de uma escola desinteressada não representa uma desvinculação 

entre a atividade humana e o contexto laboral em que ela se realiza, pelo contrário, é 

justamente sobre a “realidade viva” que ela deve se estruturar. Ou seja, deve-se reconhecer a 

relação orgânica entre a produção da vida material moderna, no caso, a grande indústria, e a 
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educação, cada uma com suas peculiaridades e finalidades, mas atravessando-se e 

organizando-se mutuamente (Nosella, 2004). 

Esta educação desinteressada, situada em um contexto de necessidade de superação da 

cisão entre trabalho material e intelectual, propõe uma solução na forma de uma “Escola 

Unitária”, em que Gramsci (2001b) defende a autonomia e a espontaneidade do aluno apenas 

após uma “base já alcançada de ‘coletivização’ do tipo social”, ou seja, somente depois de o 

aluno ter se apropriado da riqueza de conhecimentos produzida pela humanidade ao longo da 

história. 

 

O advento da escola unitária significa o início de novas relações entre trabalho 

intelectual e trabalho industrial não apenas na escola, mas em toda a vida social. O 

princípio unitário, por isso, irá se refletir em todos os organismos de cultura, 

transformando-os e emprestando-lhes um novo conteúdo. (Nosella, 2004, pg. 136) 

 

A finalidade da escola é, de acordo com Gramsci (2001b), formar os indivíduos para a 

vida em sociedade, informando-os fidedignamente sobre a realidade da ordem da vida social, 

em que são enquanto se apropriam e transformam a natureza em vista de suas reais 

necessidades, o que, de fato, só se realizará plenamente pela superação dos limites da 

propriedade privada. Assim, o determinante maior dos processos educativos é o trabalho, mas 

não o trabalho capitalista, que serve aos interesses privados, mas o entendido como “atividade 

teórico-prática”, que produz e dá forma à realidade humana social. Sobre o trabalho advindo 

da superação da legalidade do capital, Gramsci (2001b, p.43) ressalta que 

 

não pode se realizar em todo seu poder de expansão e de produtividade sem um 

conhecimento exato e realista das leis naturais e sem uma ordem legal que regule 

organicamente a vida dos homens entre si, ordem que deve ser respeitada por 

convicção espontânea e não apenas por imposição externa, por necessidade 

reconhecida e proposta a si mesmo como liberdade e não por simples coerção. O 

conceito e o fato do trabalho (da atividade teórico-prática) é o princípio educativo 

imanente à escola primária, já que a ordem social e estatal (direitos e deveres) é 

introduzida e identificada na ordem natural pelo trabalho.  

 

Em síntese, Nosella (2004, p.168) esclarece 

 

[...] Gramsci primeiramente estabelece uma idade (16-18) anos como divisor de águas. 

Até aquela idade estabelece universalmente uma escola unitária que resgate o 

princípio educativo da “cultura desinteressada” própria da escola humanista 

tradicional, e o integre com o princípio educativo próprio das escolas profissionais, 

isto é, com o trabalho técnicoprofissional. Somente depois dos 16\18 anos (após o 2º 

grau) o princípio da cultura formativa desinteressada perde a primazia (sem 

desaparecer) em favor dos princípios da cultura imediatamente produtiva ou 
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especializada (interessada). [...] Nesse sentido o trabalho se torna princípio educativo 

universal, tanto na fase da formação desinteressada (escola unitária) quanto na da 

formação especializada. 

 

Nessa perspectiva, o estabelecimento do vínculo autêntico entre trabalho e educação é 

fundamental para a superação da contradição capital-trabalho. Assim, o trabalho, como 

princípio educativo, formará novos indivíduos, com capacidades de organização, de direção e 

técnicas, desenvolvidas, necessárias à criação de condições para que o processo produtivo seja 

reordenado de forma que todos assumam o controle da produção e da distribuição da riqueza 

material produzida.  

Não obstante, a categoria do trabalho como princípio educativo deve ser compreendida 

sob uma perspectiva de classe, ou seja, atrelada às demandas dos trabalhadores, em posição 

antagônica aos interesses burgueses. Nesse sentido, a reprodução social (neste trabalho 

referida muitas vezes como atividade sócio-reprodutiva), expressão primordial da função 

educativa, se constitui a partir de dois projetos de sociedade que se confrontam a todo 

momento: o da sociedade burguesa, em que a educação, sob a ótica do capital, se conforma à 

reprodução do já existente, uma realidade violenta e excludente pautada dos pressupostos da 

propriedade privada; e o de uma sociedade emancipada, em que a educação, sob a ótica do 

trabalho, serve à produção do novo, uma realidade de indivíduos livres e autônomos. 

Como afirma Saviani (2007, p. 154), o indivíduo “[...] não nasce sabendo produzir-se 

como homem. Ele necessita aprender a ser homem, precisa aprender a produzir sua própria 

existência”. A educação genuína, portanto, é aquela sob a ótica do trabalho e que se realizaria 

por meio da apropriação fidedigna da realidade existente pelo conjunto da humanidade para, 

então, a partir disso, se criar outras, mais elevadas, condições de existência humana, 

cumprindo uma função central na reprodução do ser social.  

Dessa forma, reconhecendo o trabalho como princípio educativo e como fundamento 

da sociabilidade humana, a educação, na sociedade capitalista, deve servir à máxima 

apropriação possível pelos indivíduos/trabalhadores, do conjunto da riqueza humana 

socialmente produzida, possibilitando o acesso aos conhecimentos dados pelo 

desenvolvimento científico e tecnológico alcançado até o momento. Ao contrário de uma 

negação da sociedade industrial, ela é condição basilar para a superação do capital em direção 

à uma existência livre e humanamente digna. 

Considerando que a natureza humana é construída historicamente e o gênero humano 

se constitui na medida em que os sujeitos se desenvolvem se apropriando das objetivações 

realizadas ao longo da história, quando a pedagogia industrial do capital, atribui à educação 
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(contrária àquela sob a ótica do trabalho) um papel funcionalista, pragmático e imediatista, ou 

seja, que nega a historicidade como elemento formativo e privilegia a prática vazia em 

detrimento da dialética da praxis, retirando o conteúdo histórico dos conhecimentos e 

substituindo-os por manejos técnicos e imediatamente úteis, ela impede que o indivíduo se 

aproxime de suas reais potencialidades quando o afasta do gênero humano. 

A afirmação de uma formação humana sob a perspectiva do trabalho sugere que se 

questione sobre que humano se pretende formar. Quais são as características humanas que se 

busca desenvolver nos sujeitos? O que caracteriza o humano? Responder à essas questões só é 

possível a partir do reconhecimento da totalidade histórica e social que o determina, assim 

como, também, das condições concretas de existência que possibilitam, ou não, a 

emancipação e a autonomia humanas. 

Pensar educação hoje significa, portanto, antes de tudo, indagar sobre os limites das 

condições concretas de existência dos sujeitos no capitalismo moderno, buscando então, 

construir práticas educacionais orientadas por, e para, interesses humanos e voltadas para a 

formação humana enquanto tal, sob as condições dadas pelo gênero humano e não por limites 

burgueses, assim devido às condições de existência concretas limitantes do capitalismo 

moderno, ela deve se ocupar da tarefa de “formar para”, formar para a autonomia e 

emancipação humanas. 

Em contramão desse movimento, há a possibilidade de conformação de uma educação 

que apenas se pergunta pelas condições de existência da humanidade e atribui a si mesma o 

poder de emancipar e garantir autonomia ao indivíduo. A educação é um elemento 

fundamental na formação do indivíduo autônomo, contudo, por si só, não é suficiente para dar 

conta da complexidade da emancipação humana. O desafio deve ser uma educação que 

consiga mover o indivíduo para ações coletivas transformadoras das suas condições concretas 

de existência, colocando- o como parte de uma dimensão que o constitui concretamente. 

Ademais, sabendo das bases materiais que fundam a pedagogia industrial, em que a 

ordem social está sob o domínio de uma classe sobre outra, a dizer, da burguesia sobre a 

classe trabalhadora, julgamos necessário compreender como se dão os processos de 

dominação ideológica nas estratégias de composição e recomposição da hegemonia burguesa 

no interior da lógica produtiva da sociedade industrial. 

 

 

2.3. Hegemonia burguesa, dominação ideológica e “captura” da subjetividade  
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Gramsci (2001a) desvela os fundamentos da sociedade moderna ao analisar o 

fenômeno do “americanismo e fordismo”, que é compreendido pelos avanços e pelas 

dimensões sociais, regionais e globais, do processo de industrialização nos Estados Unidos. 

Este processo teve início em 1913, com a introdução das esteiras e linhas de montagem nas 

fábricas de Henry Ford em conjunto com os princípios e métodos racionais de trabalho para o 

aumento da eficiência operacional, da administração científica de Frederick Taylor. O filósofo 

marxista, na ocasião, evidencia que há uma estrutura material, composta pelos padrões de 

organização e de relações sociais de produção e uma superestrutura ideológica, sustentada 

pelo Estado e constituída por instituições religiosas, pelo sistema educacional e pela mídia.  

Dessa forma, transfigurada e fortemente amparada, a classe burguesa exerce seu poder 

sobre a classe trabalhadora, estabelecendo visões de mundo e sistemas de ideias que são 

consentidos e reproduzidos pela classe dominada, que se identifica e se submete à outra de 

forma natural e passiva, no lugar de um controle repressivo que poderia evidenciar o 

antagonismo das classes, gerar maior resistência e potencializar ações revolucionárias. Nesse 

sentido, torna-se evidente o caráter político e ideológico do modelo fordista/taylorista de 

produção, na medida em que ele extrapola os muros das fábricas, exigindo, para o seu 

desenvolvimento e manutenção, “uma determinada estrutura social (ou a decidida vontade de 

cria-la) e um determinado tipo de estado” (Gramsci, 2001a, p. 259). 

Gramsci (2001a, p. 247) ressalta, ainda, que a hegemonia industrial consolidou-se com 

o avanço da produtividade da indústria nos Estados Unidos “conseguindo centrar toda a vida 

do país na produção” e firmou-se por meio da racionalização do trabalho e da produção 

fordista/taylorista que, apesar de facilitadas, devido às condições dadas pelo desenvolvimento 

histórico americano, só se tornaram possíveis combinando “força” e “persuasão” na 

elaboração de “um novo tipo humano, adequado ao novo tipo de trabalho e de processo 

produtivo” (Gramsci, 2001a, p. 248).  

Hegemonia é um conceito gramsciano criado para descrever o estado de dominação 

ideológica de uma classe sobre a outra que, no interior da sociedade capitalista, significa a 

direção intelectual e moral exercida pelo bloco no poder sobre o conjunto das classes 

subalternas. É importante destacar que a hegemonia não se efetiva apenas por meio do 

controle repressivo dos aparelhos do estado, mas também pela criação e consolidação de 

consensos sociais, guardados e reproduzidos, também, pela classe dominada, tornando 

evidente seu caráter educativo, ou seja, “toda relação de ‘hegemonia’ é necessariamente uma 

relação pedagógica” (Gramsci, 1999, p. 399).  
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Gramsci (2001a) reforça sua percepção destacando que “a hegemonia nasce na fábrica 

e necessita apenas, para ser exercida, de uma quantidade mínima de intermediários 

profissionais da política e da ideologia” (p. 248). Ou seja, o padrão de produção exige uma 

determinada subjetividade e um modo de vida que devem ser pensados e criados com o 

objetivo de atender às demandas do capital para além das plantas fabris. Surge, então, a 

necessidade de disciplinarização da força de trabalho que ocorre por meio da repressão ou 

liberalização sexual (e instintiva no geral), da imposição de um determinado modelo familiar, 

da persuasão, do controle sobre o consumo, da manipulação pelos salários, dentre outros 

elementos que são movimentados não apenas nas dependências das fábricas, mas também na 

sociedade como um todo em torno de um projeto burguês. 

Ainda sobre o princípio da coerção, direta (proibicionismo) ou indireta (persuasão e 

puritanismo), Gramsci (2001a) afirma que “os novos métodos de trabalho são indissociáveis 

de um determinado modo de viver, de pensar e de sentir a vida; não é possível obter êxito 

num campo sem obter resultados tangíveis no outro” (p. 266). Dessa forma, a elaboração 

Gramsciana a respeito do processo de formação da hegemonia industrial no movimento de 

expansão e reprodução do capital, por meio da análise do fenômeno do “americanismo e 

fordismo”, fornece os elementos fundamentais para que se compreenda a vida e os processos 

de formação humana no capitalismo a partir da perspectiva da contradição capital- trabalho 

intensificada pela era fordista/taylorista, assim como, também, as formas de coerção, política 

e ideologicamente exercidas pela classe dominante e mediadas pelas instituições. 

Uma sociedade elabora seus projetos pedagógicos de acordo com as demandas de 

subjetividades que atendam o modo de produção dominante de cada momento histórico 

(Gramsci, 2001a). Dessa forma, para compreender as mudanças no modelo educacional ao 

longo da história e como ele se apresenta hoje, também se faz necessária a análise dos padrões 

dominantes de produção e de suas decorrentes organizações sociais. 

Para Marx e Engels (2007) as ideias dominantes correspondem às ideias das classes 

economicamente dominantes. Nesse sentindo, na busca pelo entendimento de como a 

ideologia das classes dominantes entranha-se nas classes subalternas, ou seja, os meios pelos 

quais ela se produz, se consolida e se reproduz na sociedade burguesa, Gramsci (2001b) 

aponta sua conclusão, sobre a responsabilidade por tal feito, para os intelectuais 

representantes das classes dominantes, cujo objetivo é tornar hegemônicos os princípios e 

valores que reproduzam os interesses da burguesia.  

Portelli (1977, p.49), com base na concepção gramsciana do papel dos intelectuais na 

“estrutura ideológica”, define-os como sendo os “‘funcionários da superestrutura’ em nome 
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da classe que representam e à qual estão estreitamente vinculados, social e economicamente” 

e destaca que cada modo de produção compõe suas classes e, portanto, um tipo de intelectual 

correspondente, orgânico, ou seja, pertencente à elas. Gramsci (2001 b) identifica o intelectual 

orgânico como sendo aquele pertencente à uma classe social e que, por meio da atividade 

organizativa (intelectual), atua como agente de transmissão da ideologia e do interesse da 

classe. 

Nesse sentido, em um padrão de produção predominantemente campesino e artesanal, 

característico da sociedade feudal, formou-se, como elemento organizativo dessa sociedade, 

certos tipos de intelectuais para guiar as atividades produtivas e comerciais do período e 

manter a hegemonia da classe dominante. Gramsci (2001b) os define como “intelectuais 

tradicionais”, ou seja, aqueles que assumiram a função de intelectuais orgânicos pertencentes 

a alguma estrutura social em um tempo passado que, vinculados a grupos sociais dominantes 

nos contextos específicos do desenvolvimento histórico, permaneceram até a modernidade 

devido à continuidade das estruturas institucionais sociais que os formaram. Os eclesiásticos 

são os maiores representantes dessa categoria, além de “uma camada de administradores, etc., 

cientistas, teóricos, filósofos não eclesiásticos, etc.” (p. 17). 

 Com a consolidação do modelo industrial de produção introduziu-se um novo tipo de 

intelectual orgânico, o administrador técnico, o especialista (Portelli, 1977), representado, 

principalmente, pelos empresários, intelectuais orgânicos da burguesia, e pelos partidos e 

sindicatos, intelectuais orgânicos da classe trabalhadora. Os intelectuais orgânicos tornam 

possível que a classe dominante seja também dirigente, ou seja, na sociedade capitalista, sem 

os intelectuais orgânicos a burguesia “não poderia ser dirigente: seria apenas dominante e 

opressiva, faltando a base de massas, o consenso necessário para exercer o seu poder" 

(Portelli, 1977, p. 109).  

Sobre a função diretiva da sociedade, assumida pelos intelectuais orgânicos da 

burguesia, Gramsci (2001b) evidencia que os empresários, na sua totalidade ou em grande 

parte, devem, como intelectuais orgânicos da classe dominante, ser capazes de organizar a 

sociedade como um todo, assim como, também, o seu arranjo estatal, com vistas “à promover 

a expansão da própria classe; ou, pelo menos, deve possuir a capacidade de escolher os 

‘prepostos’ (empregados especializados) a quem confiar esta atividade organizativa das 

relações gerais exteriores à empresa” (pg.15). Portelli (1977, p.87), sobre os intelectuais 

orgânicos, evidencia que 
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[...] são eles que elaboram a ideologia da classe dominante, dando‐lhe assim 

consciência de seu papel, e a transformam em ‘concepção de mundo’ que impregna 

todo o corpo social [...] são os encarregados de animar e gerir a 'estrutura ideológica' 

da classe dominante no seio das organizações da sociedade civil (igrejas, sistema 

escolar, sindicatos, partidos, et.) e de seu material de difusão [...] agentes da 

sociedade política, encarregada da gestão dos aparelhos de Estado [...].  

 

É importante destacar que é uma estratégia da “estrutura ideológica” da hegemonia 

burguesa, organização interna responsável pela forma que a classe dominante difunde sua 

ideologia (Portelli, 1977), a luta da classe dominante “pela assimilação e pela conquista 

‘ideológica’ dos intelectuais tradicionais” (Gramsci, 2001 b, p. 19). Isso se dá pelo fato de que 

estes são formados por uma outra classe, em diferentes contextos produtivos, e podem limitar 

a hegemonia industrial, fenômeno que foi observado na Europa por Gramsci (2001a) na sua 

análise comparativa entre a experiência americana e a europeia no processo de 

industrialização fordista/taylorista.  

 A respeito do desenvolvimento da sociedade capitalista e sua “estrutura ideológica” 

de produção e reprodução da hegemonia, Heloani & Piolli (2014, p.120) esclarecem sobre a 

formação das organizações, que, para o autor, são “os processos de racionalização interna que 

acontecem tanto nas empresas como, também, no âmbito do Estado”, e surgem com a função 

de mediar as contradições e evitar os conflitos próprios das configurações sociais capitalistas. 

Assim, para antecipar e amenizar conflitos de classe, naturalizar as relações burguesas de 

poder e harmonizar as relações sociais, fazendo com que haja, cada vez menos, pensamentos e 

ações inconformistas, desde os primeiros movimentos do processo de racionalização do 

trabalho tem-se desenvolvido formas de controle e formação social e individual da classe 

trabalhadora, que “evoluíram de um controle mais direto e hierárquico do trabalho para 

teorias patologizantes de manipulação da subjetividade”. 

A transição do modelo fordista/taylorista de produção para o regime de acumulação 

flexível da era toyotista trouxe mudanças substanciais na estrutura e na formas de organização 

e formação sociais. Segundo Antunes e Alves (2004) a queda do proletariado fabril, o 

surgimento de um novo perfil de operário, dentre outros fatores, contribuíram para que se 

formasse uma nova concepção de classe trabalhadora, com relações, vínculos e envolvimentos 

com o capital diferentes dos da era fordista/taylorista. 

A flexibilização do trabalho exigiu que os processos educacionais fossem orientados 

também para a formação de trabalhadores disciplinados e adaptáveis à lógica racional do 

capital.  Com a exigência de trabalhadores mais flexíveis e multitarefas da era toyotista, 
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implantou-se uma nova forma de envolvimento do operário em um espaço produtivo 

precarizado e desumano decorrente das novas formas de organização do trabalho.  

 

A superação da acumulação rígida pela acumulação flexível traz a necessidade de 

novas formas de disciplinamento da força de trabalho, que contemplem o 

desenvolvimento de subjetividades que atendam às exigências da produção e da vida 

social, caracterizadas pela flexibilidade, para que acompanhem as mudanças 

tecnológicas decorrentes da dinamicidade da produção científico-tecnológica 

contemporânea, ao invés de profissionais rígidos, que repetem procedimentos 

memorizados ou recriados através da experiência. (Kuenzer & Grabowski, 2016, 

p.25)  

 

A Industria 4.0, assim como o Taylor-fordismo e o regime de acumulação flexível, 

exige que haja tipos de trabalhadores específicos para atenderem às demandas produtivas 

dessa particularidade histórica, diante disso finalizamos esse tópico do capítulo com a 

indagação: Exige-se, na Indústria 4.0, uma subjetividade diferente daquela demandada pelo 

padrão de produção toyotista? 

 

2.3.1. A CNI: a mais importante instituição organizada da burguesia industrial 

brasileira 

 

A escolha da CNI para as nossas análises se deu por sua centralidade nas discussões 

do âmbito educacional no Brasil, desde a década de 1940, quando Vargas conferiu à ela a 

tarefa de administrar o seu próprio sistema de aprendizagem, o SENAI, em 1942, o de 

assistência social, o SESI, em 1946 e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), em 1969. Neves (2001, 

p. 37) ressalta que, à época, a indústria era guiada pela base taylorista-fordista e a finalidade 

destas instituições era a de “preparar para o trabalho simples a força de trabalho já engajada 

na produção”. 

Em 1997, o Professor José dos Santos Rodrigues, titular na Faculdade de Educação da 

Universidade Federal Fluminense, em sua tese de doutoramento, objetivou “identificar e 

analisar o pensamento pedagógico da burguesia industrial brasileira”, através das propostas da 

CNI, considerada a “mais importante entidade políticosindical dos empresários” no Brasil, ao 

longo de sua história. 

Para tanto, Rodrigues (1997) a tomou como “a mais importante fração do partido 

ideológico [...] da burguesia brasileira”, rastreando, então, “o pensamento pedagógico da CNI, 

a partir das categorias Estado, trabalho, industrialização, educação e formação profissional, 

em documentos produzidos por esta entidade”, do ano de seu surgimento até 1980, e 
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possibilitando, assim, a construção de “um quadro ordenado e articulado do pensamento 

pedagógico da CNI, revelando suas continuidades, suas rupturas, suas contradições e seus 

paradoxos”.  

O autor destaca que, apesar das primeiras movimentações em prol da criação de uma 

instituição que representasse o empresariado brasileiro ocorrerem desde 1820, foi só em 12 de 

agosto de 1938 que a CNI se organizou no Brasil, uma entidade que, finalmente, tinha força e 

unidade suficiente para representar os interesses dos industriais brasileiros. No contexto, sob 

um Estado ditatorial, em 12 de agosto de 1938, a Confederação Industrial do Brasil dá lugar à 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), que foi reconhecida formalmente pelo Governo 

Federal apenas em 30 de abril de 1943, pelo Decreto nº 12.32110 (Rodrigues, 1997). 

Para Rodrigues (2007, p.164), a criação do SENAI foi fundamental nos processos de 

“(con)formação profissional da força de trabalho industrial”. Em 1938, foi elaborada, pelo 

Ministério da Educação, a primeira proposta de aprendizagem industrial de jovens 

trabalhadores, sugerindo a criação de escolas para os filhos dos trabalhadores sindicalizados 

da indústria. Em janeiro de 1942, Getúlio Vargas, então Presidente da República, através do 

da Lei nº 4.048, reconheceu legalmente o Serviço Nacional de Aprendizagem dos 

Industriários - SENAI, cuja finalidade era “organizar e administrar, em todo o país, escolas de 

aprendizagem para industriários”, bem como o “ensino de continuação e de aperfeiçoamento e 

especialização, para trabalhadores industriários não sujeitos à aprendizagem”, que ao final do 

mesmo ano, recebeu um novo nome, com a promulgação da Lei nº 4.936, quando passou a ser 

chamado de Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Rodrigues, 1997) 

Dessa forma, o setor industrial passa a administrar aquela que se tornaria “a sua mais 

importante e massiva ação educativa no campo profissional” (Rodrigues, 2007, p. 166) que, 

agora, com mais de 70 anos de funcionamento, expandiu em muitas vezes sua infraestrutura e 

serviços, passando a atuar, não mais apenas com a aprendizagem industrial15, mas também 

com a formação superior de nível tecnológico. 

Rodrigues (2007, 1997) destaca que é em um contexto em que a luta de classes no 

Brasil tomava certa intensidade (pela condição de destaque da URRS no início da guerra fria), 

que o Serviço Social da Indústria (SESI) foi fundado, contexto este que, como demonstrado 

pelo autor, foi reconhecido, inclusive, pela própria instituição:  

 

                                                           
15 É uma modalidade de formação profissional, de jovens entre 14 e 24 anos, em ocupações, inicialmente, 

específicas da indústria e que agora compreende outros setores, como comércio e serviços. Foi reconhecida pela 

Lei 10.097/2000. 
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Os diagnósticos, naquela década recheada de promessas de progresso e também pela 

incerteza de acirrada luta de classes incentivada pela guerra fria, pareciam demonstrar 

que os empresários precisavam ir mais além da simples oferta de empregos, salários e 

qualificação profissional. Era indispensável ganhar a luta ideológica no chão da 

fábrica, demonstrando a superioridade do capitalismo no dia-a-dia. (CNI Indústria & 

Produtividade, nº 295, 1996, p.7, citado por Rodrigues, 2007, p.167. Grifos do autor.) 

 

Uma das estratégias adotadas pela burguesia industrial nesta “luta ideológica” foi a 

oferta de benefícios aos trabalhadores como lazer, educação geral e tratamentos médicos para 

as famílias dos trabalhadores e eles próprios. Em 1946, o SESI passou a ser de 

responsabilidade da CNI, juntamente com o SENAI. No artigo 1º da Lei nº 9.043, destacado 

por Rodrigues (2007, p. 167) consta: 

 

Art.1º: Fica atribuído à Confederação Nacional da Indústria o encargo de criar o 

Serviço Social da Indústria (SESI), com a finalidade de estudar, planejar e executar, 

direta ou indiretamente, medidas que contribuam para o bem estar social dos 

trabalhadores na indústria e nas atividades assemelhadas concorrendo para a melhoria 

do padrão geral de vida no país, e bem assim, para o aperfeiçoamento moral e cívico e 

o desenvolvimento do espírito de solidariedade entre as classes. (Grifos do autor) 

 

Nas palavras do autor, “se o SENAI buscava atender aos interesses industriais ao 

formar profissionalmente o trabalhador, o SESI surge com o objetivo conformar ‘moral e 

civicamente’ a força de trabalho, funcionando como indutor da ‘solidariedade de classes’ 

(Rodrigues, 2007, p. 168). 

É importante mencionar que a classe trabalhadora não se resignou ao projeto dos 

industriais como era esperado por eles. Por meio da imprensa, os trabalhadores conferiram 

ataques diretos à instituição e, com a promoção de atividades culturais e de lazer que 

competiam diretamente com as do SESI, foi observada uma baixa adesão dos trabalhadores e 

suas famílias às programações ofertadas (Rodrigues, 1997, 2007).  

A terceira entidade da CNI, o IEL, foi fundada em 1969, no contexto mais crítico do 

regime militar, levando o nome de um dos fundadores da CNI, Euvaldo Lodi16. A Instituição 

                                                           

16 Engenheiro nascido em 1896. Foi membro do conselho diretor da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro 

(FIRJ) entre 1931 e 1936. Entre 1933 e 1934, participou dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte 

como deputado classista eleito pelo empresariado industrial. Ainda em 1934, foi nomeado por Vargas membro 

do Conselho Federal de Comércio Exterior (CFCE). Nos anos que se seguiram, exerceria grande influência nos 

conselhos técnico-consultivos criados pelo governo federal, principal canal de viabilização das reivindicações 

dos industriais.  Assumiu a presidência de importantes entidades ligadas ao empresariado industrial, como a 

CIRJ/FIRJ e a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Sua permanência à frente de ambas as entidades se 

prolongaria até 1954. Como dirigente da CNI, presidiu o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) 

e foi um dos fundadores do Serviço Social da Indústria (SESI), entidade da qual foi diretor-geral. Em 1947, 

elegeu-se deputado federal por Minas Gerais na legenda do Partido Social Democrático (PSD). Reeleito por duas 

vezes, permaneceu no Câmara Federal até 1956, até o seu falecimento. (Dicionário Histórico Biográfico 

Brasileiro pós 1930, 2011).  
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foi criada com o objetivo de promover a integração universidade-indústria, por meio de 

estudos e pesquisas, sendo um de seus principais programas o que garante a experiência de 

estágio no setor industrial (Rodrigues, 1997). No entanto, suas atividades se estenderam 

atingindo outras esferas, como a promoção de bolsas de iniciação científica, incubadoras de 

empresas, prestações de serviços gerenciais às empresas e terceirização de setores de gestão 

de pessoas e departamento pessoal, passando, atualmente, a também gerir os contratos de 

aprendizagem e a folha de pagamento dos aprendizes e estagiários. 

Rodrigues (2007) destaca que para Lodi era necessário voltar as atenções para o 

“preparo do homem”, tanto para que este esteja pronto para utilizar or recursos da melhor 

forma possível, quanto para descobrir outras fontes de recursos. Para o autor, essa era a base 

do argumento dos industriais de que a superação das difíceis condições de vida dos 

trabalhadores dependia de sua capacidade de produzir cada vez mais, o que, por sua vez, só se 

realizaria por meio do preparo educacional-profissional e moral, indicando que a educação é 

força motriz do crescimento econômico. 

Ou seja,  

 

Isto significa elaborar um currículo em que o imaturo adquira a consciência vital da 

importância da atividade produtiva, isto é, da criação de utilidades, ou seja, do alcance 

e dignidade do trabalho e qualquer de suas formas, materiais ou espirituais, e assim, 

dos hábitos, atitudes e preferências que esse valor implica. [...]. Relaciona-se com esse 

aspecto o objetivo, por demais ponderável para uma economia subdesenvolvida, de 

modificar racionalmente, através da transformação do educando, os hábitos de 

consumo, engendrando um comportamento mais compatível com o processo 

acumulatório imprescindível. (Lodi, 1952a, p.37, citado por Rodrigues, 2007, p. 177) 

 

Dessa forma, Euvaldo Lodi firma uma pedagogia industrial brasileira vinculando 

educação e economia desde a educação básica, o que foi chamado por Rodrigues (1997, 2007) 

de télos: “uma imagem construída pelo discurso burguês com o propósito de subsumir os 

interesses do conjunto da sociedade, em particular, da classe trabalhadora, aos interesses 

particulares da classe dominante, no caso, da fração industrial da burguesia” (Rodrigues, 

2007, p. 180) 

Por fim, o autor destaca que a burguesia industrial brasileira, cuja representação 

máxima é a CNI, atribuiu à educação função de “formar homens que o Brasil necessita”, 

indivíduos que possuam “formação técnica e moral” adequadas às “demandas do capital em 
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sua aventura industrial” (Rodrigues, 2007, p. 180), função esta que, por sua vez, tem sido 

empunhada pelos industriais até os dias de hoje.  

Fernando Bezerra, presidente da entidade na gestão 1998-2002, organizou o livro 

intitulado de “A palavra da indústria: coletânea de pronunciamentos”, publicado pela CNI em 

2002, em que é possível observar bem as adequações dos industriais ao cenário neoliberal.  

 

Para os trabalhadores, o velho adestramento já não é suficiente. O mundo atual exige 

trabalhadores educados e não meramente adestrados. Está provado que a capacidade 

de aprender está muito mais ligada à educação do que ao adestramento. O operário 

adestrado é capaz de fazer uma tarefa bem feita, mas só essa tarefa. O operário 

educado está preparado para apreender novos conhecimentos, continuamente. A 

"empregabilidade" é exatamente essa capacidade de adaptação permanente. 

Trabalhadores bem preparados são "empregáveis". Trabalhadores mal preparados são 

"inempregáveis" [...] O mundo atual exige trabalhadores polivalentes, multifuncionais, 

versáteis, adaptáveis e em condições de se manter atualizados (Bezerra, 2002, p. 128-

129) 

 

Estes reordenamentos no projeto pedagógico industrial reforçam a ideia de uma 

educação reparatória que, atravessada pelo ideal neoliberal individualista que garante (sem 

garantias) uma série de condições que supostamente seriam dadas pelo “auto investimento” 

em educação, se configura apenas como estratégia de articulação de uma nova direção ética e 

moral para camuflar o desemprego estrutural, pois na atual forma de organização societária 

não há empregos para todos.  

No que diz respeito à centralidade da CNI como principal fração ideológica da 

burguesia industrial brasileira, os indícios recentes sobre sua participação nas políticas 

educacionais (apontados, sobretudo, no quarto capítulo deste estudo) reforçam essa tese. 

Dessa forma, o projeto pedagógico industrial instaurado pela burguesia brasileira entre 1930 e 

1940, vem se mantendo em certa posição diretiva, se adequando às demandas do capital, até 

alcançar as formas em que se manifesta nos dias de hoje. 

Nesse sentido o estudo que desenvolvemos se propôs, em seus limites, a analisar, a 

partir do que já foi observado por Rodrigues (1997), a constituição do pensamento 

pedagógico industrial na Indústria 4.0 e, considerando que a CNI continua, como a entidade 

dos industrias,  a empenhar grandes participações nas políticas educacionais do pais,  

compreender seu projeto pedagógico é de fundamental importância para que possamos 

desvelar o tipo humano almejado, bem como as características que se busca desenvolver na 

subjetividade dos trabalhadores para atender às demandas do capital.  
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CAPÍTULO 3 - Fundamentos para a apreensão da totalidade histórico-

social da produção de um novo “tipo humano” adequado à Indústria 4.0. 

 
“Se alguma coisa odeio, é um reformador. Um reformador 

é um homem que vê os males superficiais do mundo e se 

propõe curá-los agravando os fundamentais.” 

(Fernando Pessoa) 

 

 

As relações entre educação e formação para o trabalho frequentemente permearam a 

produção de conhecimentos no campo da educação, contudo, quando se problematiza a 

questão da formação de trabalhadores para além das suas formas aparentes imediatas é 

possível apreender sua dinâmica e seus elementos constitutivos no interior de um complexo 

de determinações que comportam sua existência objetiva (Martins & Lavoura, 2018). Em 

contrapartida, é possível observarmos que as elaborações sobre a problemática trabalho-

educação partem de eixos analíticos que, apesar de distintos, em sua maioria, compõem uma 

perspectiva acrítica que naturaliza os fenômenos sociais e limita a compreensão da realidade. 

Para além da imediaticidade aparente do fenômeno educativo existem elementos que 

determinam e moldam os processos educacionais, tanto em relação ao seu conteúdo quanto à 

forma em que são ofertados. No entanto, premissas pedagógicas são elaboradas com base em 

fragmentos da realidade, que apesar de comporem a realidade concreta, não compreendem a 

sua processualidade histórica no interior das relações de produção e reprodução da vida 

material. Nesse sentido, a ordem social capitalista, além de organizar a produção material de 

mercadorias, também é responsável pela reprodução social que garante a sua manutenção. 

Para isso, são elaboradas estratégias de conformação da classe trabalhadora segundo as 

exigências do modo de produção dominante fazendo emergir, também, um projeto 

educacional que atenda às necessidades de formação de um determinado “tipo humano” 

demandado.  

A partir desse pressuposto, compreendemos que a pedagogia capitalista se utiliza de 

estratégias educacionais bem definidas de formação por meio de mecanismos, dispositivos e 

valores que são elaborados e utilizados com vistas à desenvolver um tipo de subjetividade, 

com características específicas e conformada à lógica produtiva. O fato que se impõe, 

portanto, é que é fundamental questionar essa realidade na medida em que essa organização 

social impede, violentamente, o livre desenvolvimento do sujeito em todas as suas dimensões, 

do indivíduo singular à sua totalidade genérica. 
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Figura 1 - Mecanismos, Dispositivos e Valores 

 

3.1. O retrato do debate acadêmico sobre trabalho e educação na Indústria 4.0: 

uma revisão sistemática da literatura   

 

Procurando dar mais tangibilidade à compreensão das “pedagogias industriais”, 

analisamos as produções acadêmico-científicas e da literatura no que se refere aos processos 

educacionais impulsionados pela Indústria 4.0 e colocamos o seguinte problema para 

investigação: Quais os mecanismos, dispositivos e valores concebidos pelo projeto 

pedagógico industrial, na forma de processos educacionais impulsionados pela Indústria 4.0, 

para conformar a subjetividade de trabalhadores e trabalhadoras com as novas exigências do 

mundo produtivo? 

 Por mecanismos, dispositivos e valores entendemos: 

 

 

Elaborada pela autora 

 

3.1.1. Exposição dos procedimentos, Descrição Quantitativa e Sistematização dos 

Resultados 

 

Inicialmente realizamos uma pesquisa17 em que utilizamos os termos “Indústria 4.0”, 

“Quarta Revolução Industrial” e “revolução 4.0”, ainda sem outras delimitações de busca, na 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) do Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia (IBICT) e nas bases de dados da  Scientific Electronic Library Online 

                                                           
17 O levantamento foi realizado entre os meses de outubro e novembro de 2020. 
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(SciELO), do Portal de Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PePSIC) da Biblioteca Virtual 

em Saúde - Psicologia da União Latino-Americana de Entidades de Psicologia (BVS-Psi 

ULAPSI) e do Google Acadêmico, com o objetivo de identificarmos as produções existentes 

correspondentes ao problema de pesquisa que levantamos. 

Considerando que as bases de dados possuem configurações de busca próprias e que 

podem divergir entre si, é necessário pontuar que os termos utilizados, assim como suas 

variações e relações com outros construtos, foram delineados de acordo com as 

particularidades dos mecanismos de busca das bases de dados que utilizamos. 

 Como o Google Acadêmico permite apenas duas opções quanto ao local de 

ocorrência dos termos pesquisados (em todo o artigo ou apenas nos títulos), chegamos a um 

grande número de resultados ao pesquisarmos pelos termos sem delimitarmos o local de 

ocorrência dos mesmos (5.910 resultados), sendo necessário realizar a busca restringindo-a, 

nessa base de dados, aos títulos dos trabalhos. 

Tendo considerado isso, o resultados que obtivemos foram:  

 

Tabela 1 - Resultados iniciais por base de dados 

BASE DE 

DADOS 

DESCRITORES RESULTADOS IDIOMA 

Scielo 

"quarta revolução 

industrial" OR "indústria 

4.0" OR "Revolução 4.0"  

39 Português (8) 

Inglês (10) 

Espanhol (21) 

BDTD 
 

"quarta revolução 

industrial" OR "indústria 

4.0" OR "Revolução 4.0"  

102 Português (102) 

Pepsic 

"quarta revolução 

industrial" OR "indústria 

4.0" OR "Revolução 4.0"  

0 0 

Google 

Acadêmico 

allintitle:"Quarta revolução 

industrial" OR "Indústria 

4.0" OR "revolução 4.0" 

744 Opção “páginas em 

português” (662)18 

 

Obs.: Não há 

informações sobre os 

outros idiomas. 

Total de resultados: 895 

Elaborada pela autora 

 

                                                           
18 O Google Acadêmico não fornece informações adicionais sobre os demais idiomas dos trabalhos encontrados 

na busca. 
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Frente aos resultados obtidos, identificamos uma grande quantidade de material de 

outras áreas de estudo e que não contemplavam a relação entre processos educacionais e 

trabalho na Indústria 4.0, havendo a necessidade de refinar a busca. Diante disso, a 

organização dos termos utilizados foi pensada e configurada da seguinte forma: 

 Google Acadêmico: resultados que apresentassem no título qualquer um dos termos 

“Indústria 4.0” e/ou “Quarta Revolução industrial” e/ou “Revolução 4.0” em 

conjunto com qualquer um dos termos: “educação”, “competências”, “habilidades”, 

“formação”, “qualificação”, “perfil”, “profissional” e/ou “trabalho”. 

 BDTD:  resultados que apresentassem em qualquer campo qualquer um dos termos 

“Indústria 4.0” e/ou “Quarta Revolução industrial” e/ou “Revolução 4.0”  

 Scielo: resultados que apresentassem em qualquer campo qualquer um dos termos 

“Indústria 4.0” e/ou “Quarta Revolução industrial” e/ou “Revolução 4.0” em 

conjunto com qualquer um dos termos: “educação”, “competências”, “habilidades”, 

“formação”, “qualificação”, “perfil”, “profissional” e/ou “trabalho”. 

 Pepsic: em razão da ausência de resultados que apresentassem em qualquer campo 

qualquer um dos termos “Indústria 4.0” e/ou “Quarta Revolução industrial” e/ou 

“Revolução 4.0”, encerramos a pesquisa nessa base de dados. 

Observação sobre a busca na Scielo: com a delimitação da busca a partir da relação 

com outros constructos, obtivemos inconsistências nos resultados e perda de trabalhos 

notadamente relevantes, diante disso optamos por manter os resultados iniciais dessa base 

(apenas com os termos “Indústria 4.0” e/ou “Quarta Revolução industrial” e/ou “Revolução 

4.0”), sem mais refinamentos na busca, partindo para a análise de elegibilidade dos trabalhos. 

Dessa forma, nesse segundo momento da investigação, quando relacionamos os termos 

mais gerais da busca inicial a outros constructos, obtivemos os seguintes resultados por grupo de 

buscas:  

 

Tabela 2 - Resultados do Google Acadêmico e da BDTD com relação entre constructos 

CONFIGURAÇÃO DA BUSCA RESULTADOS 

Construto 1 AND Construto 2 Google Acadêmico BDTD 

 

“Quarta 

Revolução 

Industrial” 

OR 

Educação 11 6 

Trabalho 27 54 

Competências 21 4 

Habilidades 4 5 

Formação 9 5 
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 Elaborada pela autora 

 

Tabela 3 - Resultados da Scielo com relação entre constructos 

Elaborada pela autora 

Consideramos importante também apresentarmos como utilizamos os filtros de busca 

na pesquisa realizada em cada base de dados, tendo em vista que, para cada uma delas, foram 

necessárias configurações de busca específicas. Como demonstramos na tabela abaixo: 

Tabela 4 - Filtro de busca utilizado em cada base de dados 

Elaborada pela autora 

 

Para facilitar o acesso e identificarmos resultados duplicados, importamos as 

referências coletadas para o Endnote em três grupos: BDTD (85 resultados), Scielo (39 

resultados) e Google Acadêmico (93 resultados). Após a identificação e eliminação das 

duplicações, chegamos aos seguintes trabalhos para a leitura dos títulos e dos resumos e 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão delimitados: 

Tabela 5 - Total de resultados sem duplicações para leitura dos títulos e resumos 

BASE DE 

DADOS 

TIPOS DE TRABALHO RESULTAD

OS 

BDTD 
Teses 

Dissertações 

7 

51 

Scielo Artigos 38 

“Indústria 4.0” 

OR 

“Revolução 

4.0” 
 

Qualificação 1 4 

Perfil 5 5 

Profissional 10 2 

RESULTADOS: 93 85 

TOTAL 178 

CONFIGURAÇÃO DA BUSCA RESULTADOS 

“Quarta Revolução Industrial” OR “Indústria 4.0” OR Revolução 

4.0” 

Scielo 

39 

GOOGLE ACADÊMICO SCIELO BDTD 

 

 Páginas em português 

 Patentes e citações não 

incluídas 

 Busca por títulos 

 

 

 Idiomas: Português, Inglês e 

espanhol 

 

 Nenhum filtro 
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Google 

Acadêmico 

Artigos e trabalhos completos publicados em anais de 

eventos 

71 

TOTAL= 167 

Elaborada pela autora 

 

A partir disso, definimos que seriam considerados apenas os resultados que 

reportassem estudos que relacionassem os termos de busca delimitados. Assim, os critérios 

para inclusão e exclusão, na seleção dos trabalhos a serem analisados na íntegra, foram 

organizados da seguinte forma:  

 

Tabela 6 - Critérios de Inclusão e Exclusão 

BASE DE 

DADOS 

CRITÉRIOS DE 

INCLUSÃO 

CRITÉRIOS DE 

EXCLUSÃO 
JUSTIFICATIVA 

Scielo 

- Estudos que 

apresentassem “Indústria 

4.0” (e suas denominações 

variáveis) em qualquer 

campo do trabalho; 

- Artigos completos 

publicados em periódicos; 

- Resultados em 

português, inglês e 

espanhol. 

 

 

- Trabalhos de acesso 

restrito ou 

incompletos 

(resumos); 

- Trabalhos em outros 

idiomas; 

- Estudos que não 

atendessem, em 

nenhum aspecto, ao 

objetivo da pesquisa 

- Optamos por incluir 

todos os resultados que 

apresentavam 

“Indústria 4.0” (e suas 

denominações 

variáveis), pois ao 

adicionar outros 

construtos na busca, 

observamos que 

trabalhos relevantes 

foram perdidos. 

- Mantemos os 

resultados em 

português, inglês e 

espanhol, pois 

apresentavam possíveis 

contribuições à 

pesquisa. 

BDTD 

- Teses e dissertações em 

português que 

apresentassem “Indústria 

4.0” (e suas denominações 

variáveis) em qualquer 

campo do trabalho, 

juntamente com outros 

construtos específicos 

delimitadores da busca. 

- Estudos que não 

atendessem, em 

nenhum aspecto, ao 

objetivo da pesquisa 

 

- Sem particularidade 

de busca a ser 

justificada 

 

Google 

Acadêmico 

- Estudos que 

apresentassem nos títulos 

dos trabalhos, “Indústria 

4.0” (e suas denominações 

variáveis) juntamente com 

- Estudos que não 

atendessem, em 

nenhum aspecto, ao 

objetivo da pesquisa; 

- Trabalhos em outros 

- Pela diversidade de 

formatos de trabalhos, 

foi necessário refinar a 

busca também quanto 

ao tipo te trabalho, 
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outros construtos 

específicos delimitadores 

da busca; 

- Artigos completos 

publicados em periódicos; 

- Trabalhos completos 

publicados em anais de 

eventos. 

formatos (resumos, 

entrevista s e outros); 

- Trabalhos de 

conclusão de curso de 

graduação; 

- Teses e dissertações. 

 

excluindo teses, 

dissertações (por já 

utilizarmos a BDTD na 

pesquisa), TCCs de 

graduação, entrevistas e 

resumos. 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram definidos os estudos que 

seriam analisados a partir da problemática levantada e pela perspectiva teórico-metodológica 

em que esta pesquisa se fundamenta, como demonstramos na tabela abaixo: 

 

Tabela 7 - Estudos Selecionados para Leitura e Análise na Íntegra 

 

Elaborada pela autora 

 

Para finalizarmos a exposição de cunho mais quantitativo dessa etapa da pesquisa, em 

que se pese o caráter didático-metodológico dessa distinção, e iniciarmos a fase de análise 

qualitativa dos estudos selecionados, apresentamos os motivos pelos quais excluímos alguns 

trabalhos19, como pode ser observado abaixo:  

 

                                                           
19 Notamos que em muitos dos estudos em que que os autores fizeram uma revisão sistemática da literatura, os 

motivos pelos quais os trabalhos não foram selecionados para a etapa qualitativa das análises não ficaram claros, 

assim, mesmo não sendo uma questão que se relaciona diretamente com a temática dessa pesquisa, pode, se 

resolvida, contribuir para uma exposição mais transparente das decisões que tomamos na construção das nossas 

análises. A partir dessa compreensão, optamos por apresentarmos mais objetivamente a quantidade de trabalhos 

excluídos por base de dados e os critérios de exclusão aplicados. 

BASE DE 

DADOS 

TIPOS DE TRABALHO QUANTIDAD

E 

BDTD 
Teses 

Dissertações 

0 

13 

Scielo Artigos 11 

Google 

Acadêmico 

Artigos  

Trabalhos completos publicados em anais de 

eventos 

14 

8 

Total de estudos para leitura e análise na íntegra: 46 
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Tabela 8 - Quantidade de estudos excluídos por base de dados e critérios de exclusão 

aplicados 

Elaborada pela autora 

 

 

3.2.  Discurso Educacional Crítico versus Adaptativo: Uma Análise Sobre o Limite 

Cognoscível da Imediaticidade na produção acadêmico-científica levantada.  

 

Antes de apresentarmos os resultados dessa etapa da pesquisa, faz-se necessário 

compreender que, quando se fala em formação de trabalhadores, em educação profissional e 

em qualificação para o trabalho é imprescindível que haja a indagação sobre esses conceitos, 

considerando que podem carregar sentidos diversos dependendo das perspectivas sob as quais 

são analisados. Ao nos aprofundarmos nessas questões, se torna evidente a superficialidade 

teórica no trato das relações entre trabalho e educação, observada nos estudos levantados 

nessa revisão bibliográfica, o que acarreta em produções acadêmico-científicas acríticas e que 

não captam suas especificidades na vida social que “na sociedade de classes, são relações de 

poder, de força e de violência.” (Frigotto, 2012)  

A partir de reflexões no nível da imediaticidade da vida cotidiana, a produção 

bibliográfica levantada, em sua maioria esmagadora, forma quadros analíticos e explicativos 

da realidade sem considerar que nem trabalho, nem educação são categorias absolutas, que se 

explicam por si mesmas, assim, ao retirar o caráter histórico das relações entre trabalho e 

educação, os elementos característicos da sociedade burguesa são naturalizados limitando a 

compreensão da totalidade. 

EXCLUSÕES POR BASE DE 

DADOS 
CRITÉRIO DE EXCLUSÃO APLICADO 

Scielo 
Google 

Acadêmico 
BDTD 

 

24 
 

12 45 Estudos que, apesar de tratarem de elementos da 

Indústria 4.0, não atendem, em nenhum aspecto, ao 

objetivo da pesquisa. 

3 37 0 Trabalhos incompletos / indisponíveis / outros tipos 

de trabalho (entrevistas, TCC’s, etc) 

Total de estudos excluídos: 121 
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A concepção burguesa de trabalho parte de um pressuposto em que tudo se reduz à 

mercadoria; trabalho é emprego e educação é qualificação para o emprego20. Nesse sentido, as 

produções acadêmicas têm dado passos largos em direção à uma concepção educacional 

voltada para formação de profissionais ou consumidores que atendam, de caráter imediato, às 

demandas de mercado (Kuenzer & Grabowsk, 2016).  

São deixadas em segundo plano reflexões cuja finalidade não seja sua aplicação 

imediata, silenciando assim evidências que exigem profundidade de investigação e abstração 

para se alcançar o conhecimento da realidade. Questões educacionais fundamentais, como 

sentido e finalidade, são abandonadas pelo pensamento pragmático e, cada vez mais, a 

educação tem servido como ferramenta para legitimação de processos sociais violentos e 

nocivos (Duarte, 2015).  

Enguita (1993), ao observar o movimento da crítica marxiana, sobretudo no campo 

educacional, e suas elaborações, destaca que, apesar de não haver menção na obra marxiana à 

uma teoria da educação, há nela elementos fundamentais para se pensar os processos 

educacionais a partir de Marx, cujo objetivo é “mostrar as relações entre os valores educativos 

e as condições materiais subjacentes e contribuir para a destruição de tais bases na medida em 

que fazem parte de uma fase histórica esgotada” (Enguita, 1993, p.79).  

Dessa forma, a crítica, segundo Enguita (1993, pp.78-30), deve se apoiar no que ao 

autor denomina de “hexagrama com que deve ser escrita qualquer crítica à educação” 

considerando, em primeiro lugar, a “expressão geral do movimento real”, negando a tentativa 

de postular dogmas educacionais; em segundo lugar a materialidade da crítica, ou seja,  a 

partir do homem concreto, inserido em uma dada sociedade, num dado momento histórico e 

que é determinado por condições materiais de existência; em terceiro lugar não se deve perder 

a totalidade histórica e social da educação, assim as instituições de ensino não devem ser 

naturalizadas e sim tomadas como um produto histórico em uma determinada fase do 

desenvolvimento social; em quarto lugar deve-se haver a crítica de todo reformismo 

pedagógico, que consiste em afirmar a possibilidade de transformação da realidade a partir de 

conteúdos educacionais; em quinto lugar a análise econômica deve compor as elaborações 

críticas educacionais, na medida em que a educação assume uma função clara no processo 

                                                           
20 A forma emprego assalariado se constitui como a determinação geral da configuração da força de trabalho 

“cuja conversão em mercadoria intercambiável no mercado de trabalho é a expressão da sua forma histórica no 

conjunto das relações societais do capital” (Silva, 2020, p. 193). Desse modo, é evidenciado o caráter 

contraditório em que o indivíduo se forma na sociedade do capital, pois, na medida em que o trabalho é 

“condição de existência do homem” (Marx, 2013, p. 120), ao ser apropriado pelo capital, torna o “trabalhador 

assalariado, por um lado, mercadoria, força de trabalho, por outro, ser humano genérico” (Silva, 2020, p.200). 
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geral da produção social; e em sexto e último lugar, a crítica à educação deve se direcionar ao 

que o autor denomina de “avaliação crítica da educação realmente existente”, tanto das ideias 

dominantes de educação quanto das propostas educacionais voltadas para uma visão de 

educação do futuro. 

Nesse sentido, após a leitura exaustiva dos 46 estudos selecionados foi possível 

classificarmos os trabalhos, a partir dos objetivos dessa pesquisa, em dois grupos: (a) 42 

estudos que apresentam discursos adaptativos ou seja, que buscam em suas análises 

conformar a educação ao contexto da indústria 4.0 e (b) 4 estudos que examinam criticamente 

o movimento produtivo 4.0 e suas implicações sociais, na organização do trabalho, na saúde 

do trabalhador e nos processos de formação humana. 

Os estudos que apresentam discursos adaptativos, legitimando a ordem de produção 

atual expressada pela forma da indústria 4.0, se restringem a identificar, examinar e/ou sugerir 

processos educativos, além de outros elementos, que atendam às novas exigências do mundo 

produtivo. O discurso adaptativo atribuído à educação nos trabalhos examinados aparece nas 

seguintes formas:  

 Função do Estado: Estudos que fazem referência aos modelos educacionais de 

escolas, universidades e outras instituições de ensino, identificando e analisando 

estratégias adotadas pelo Brasil e outros países para desenvolver competências e 

formar profissionais que atendam às demandas da indústria 4.0.  

 Responsabilização individual: Estudos que tratam da análise do perfil do 

profissional ideal, identificando competências necessárias para que os sujeitos 

possam se tornar empregáveis no contexto da Indústria 4.0.  O sujeito é 

responsabilizado por sua qualificação para adquirir e/ou desenvolver as 

competências exigidas pelo mercado de trabalho. 

 Estratégia empresarial: Pesquisas que identificam, examinam e/ou sugerem 

estratégias por parte das empresas na forma de projetos coorporativos que visam 

desenvolver competências e formar profissionais para o trabalho 4.0 

 Didática: Trabalhos que apresentam e/ou propõem recursos, metodologias de 

ensino, processos pedagógicos, dentre outros elementos, que atendam às demandas 

de formação profissional nos moldes da indústria 4.0. 

 



89 
 

O que podemos perceber é que a maioria esmagadora das produções acadêmicas 

encontradas que tratam das relações entre trabalho e educação, mais especificamente no 

recorte da Indústria 4.0, são, como bem explica Gomez (2012),  

[...] estudos que não levam em conta os meandros da dominação exercida pelo capital 

sobre o trabalho. Pelo contrário, tem por dadas as relações sociais de produção tais 

como se manifestam. São quase sempre abordagens embasadas em teorias 

funcionalistas que se limitam a compreender o sistema existente e propõem seu melhor 

desempenho. (Gomez, 2012, p. 63) 

 

A distribuição dos trabalhos encontrados e nos quais o discurso se enquadra nessa 

classificação se deu da seguinte forma: 

 

 Tabela 9 - Classificação dos trabalhos por tipo de discurso adaptativo 

Elaborada pela autora 

 

Identificamos que o discurso educacional na Indústria 4.0 voltado para a questão 

didático-metodológica é o que mais prevalece, aparecendo em 18 dos trabalhos selecionados, 

na sequência estão os estudos que tratam das questões educacionais que contemplam a função 

do Estado com 16 resultados, a responsabilização individual pela formação aparece em 12 dos 

estudos e a ênfase nas estratégias empresariais como foco da educação na Indústria 4.0 foi 

observada em 7 dos textos analisados. 

Na maior parte dos estudos que partem da perspectiva de responsabilização individual 

pela formação profissional, o discurso adaptativo pôde ser observado já nos objetivos, como, 

por exemplo: “verificar se os profissionais buscam se capacitar para o uso das tecnologias e 

sensibilizá-los sobre a importância da capacitação e treinamento nos tempos atuais.” (Budin & 

DISCURSO EDUCACIONAL Nº DE 

TRABALHOS 

Adaptativo 

Didático  13 

Função do Estado  9 

Responsabilidade Individual 8 

Estratégia Empresarial 4 

Função do Estado e didático 3 

Função do Estado, responsabilidade individual e 

estratégia empresarial 

2 

Responsabilidade individual e didático 1 

Função do Estado, responsabilidade individual, 

estratégia empresarial e sindicatos. 

1 

Função do Estado, estratégia empresarial e 

didático 

1 
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Lopes, 2019, p. 1) e “Identificar a percepção dos acadêmicos [...], diante das suas 

competências e habilidades frente àquelas requeridas pela Indústria 4.0.” (Leopoldo, Zilli, Sá 

Freire & Vieira, 2020, p. 2).  

O teor adaptativo do discurso de responsabilização individual aparece também no 

desenrolar desses trabalhos, como quando Rodrigues e Sordan (2019, p. 2) afirmam que “o 

paradigma da quarta revolução industrial requer novas competências profissionais. Para tanto, 

é necessário identificá-las a fim de que esses profissionais possam adequar-se às novas 

demandas produtivas”.  

Assunção, Netto, Neto, Jesus e Evangelista (2019, p. 5) também evidenciam essa 

questão, quando apontam a “necessidade dos colaboradores ampliarem uma série de 

competências tecnológicas”, com base nas “competências inerentes ao chão de fábrica” de 

modo a “manter as suas condições de empregabilidade” e gerando um “repertório de atitudes 

que permitem ao profissional adaptar-se, de forma rápida, a um ambiente cada vez menos 

estável”. Os autores encerram suas análises impondo: 

 

Os profissionais que têm uma visão mais ampla, já estão à procura de melhoria nos 

seus currículos, mudando suas rotinas na procura por novas competências, 

habilidades e conhecimentos com as novidades trazidas pela indústria 4.0. [...] Quem 

quiser conquistar um ambiente nas fábricas da indústria 4.0 precisará desenvolver 

novas competências. (Assunção et al. 2019, p. 18) 

 

No âmbito que compreende os trabalhos que apontam o Estado como agente 

privilegiado de promoção de estratégias educacionais para a Indústria 4.0, Araujo, Drumond, 

Maia, Granja e Jovarini (2020, p.10) afirmam que “as políticas públicas de trabalho precisam 

ser revistas visando possibilitar o acesso de pessoas e organizações no enfrentamento deste 

novo cenário” justificando que “essas profundas mudanças produtivas e tecnológicas têm 

elevado e transformado o conteúdo de exigências de educação, formação, qualificação 

profissional, que exigem uma grande atenção com os sistemas formais de ensino, treinamento, 

especialização, pesquisa e desenvolvimento”. 

Para Gimenez e Santos (2019, p. 11) “os governos são responsáveis não apenas por 

tornar a educação possível, mas também por enfocar os interesses dos jovens em empregos 

técnicos e de TI em idade precoce” e, sob essa mesma perspectiva, Silva e Olave (2020, p. 

106) afirmam: 

 

[...] instituições de ensino e governos devem se atentar às demandas de formação 

profissional na conjuntura de significativas transformações apresentadas, devendo 

desenvolver estratégias aderentes às novas práticas. Além disso, é importante a 
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interlocução contínua entre as indústrias e IES no alinhamento das necessidades de 

formação e na tomada de decisões sobre a implementação de ações de inovação e 

aproveitamento do potencial tecnológico.  

 

Silva, R.A. (2020, p. 3) desenvolve a discussão sobre a função do Estado no contexto dos 

processos formativos para a Indústria 4.0 dizendo que 

 

é oportuna a reflexão sobre uma política pública educacional que, ciente da reinante 

sociedade da informação, atue conjuntamente com esta formando os futuros 

profissionais, preparando-os para fomentarem o crescimento econômico e social do 

cenário nacional. [...] O Estado, que se expressa como Democrático de Direito, 

desempenha uma atividade primordial, um papel fundamental, na medida em que é 

responsável por regular a vida em sociedade. [...] políticas públicas educacionais 

podem impulsionar os estudantes ao mercado de trabalho com “bagagem” adequada 

para o futuro que se projeta. 

 

No que se refere aos estudos que situam as empresas no lugar de formar os 

trabalhadores para a Indústria 4.0, basicamente, são apresentadas diversas estratégias 

empresariais que, no conjunto, estão sob o prisma de que a qualificação dos trabalhadores, em 

relação à gestão e produção na Indústria 4.0, se efetiva, sobretudo, por meio de programas, 

cursos, especializações e treinamentos ofertados pela empresa, mas que devem se estender à 

educação geral, em vista das competências requeridas pelas novas demandas produtivas, pois 

“os sistemas educacionais não acompanharam a mudança da natureza do trabalho, resultando 

em muitos empregadores dizendo que não conseguem encontrar trabalhadores suficientes com 

as habilidades de que eles precisam” (Graglia & Lazzareschi, 2018, p. 142) 

Dos trabalhos que tratam de elementos didáticos para a formação profissional nos 

moldes da Indústria 4.0, destacam-se os estudos de Bueno et al. (2017, p. 36), por afirmarem 

que “as metodologias de ensino precisam atender as demandas reais de conhecimentos mais 

enxutos, objetivos e relevantes. [...] a fim de manter a qualidade das disciplinas, para que elas 

sejam constantemente interessantes e atrativas aos alunos”; e de Leopoldo et al. (2020, p. 10), 

que ilustram bem o discurso adaptativo ao alegarem que  

 

os futuros profissionais precisam adequar-se às mudanças inerentes à Indústria 4.0 e, 

para que isso aconteça, é necessária a reformulação dos atuais modelos de formação e 

capacitação profissional para que estejam alinhadas às novas demandas do mercado de 

trabalho. 

 

3.2.1. O discurso Crítico: Caracterização da produção acadêmico-científica 

levantada 
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Quanto aos estudos de discurso crítico, identificamos cinco pesquisas que se 

dedicaram, em algum nível, a examinar a organização sócio-reprodutiva decorrente da 

configuração industrial 4.0 a partir de análises sobre as contradições e crises do capitalismo, 

suas implicações na organização do trabalho, nos processos educativos e no modo de vida dos 

sujeitos.  

Considerando que objetivamos com este trabalho identificar como o pensamento 

pedagógico industrial molda os processos educacionais para formar subjetividades que 

atendam às demandas produtivas da Indústria 4.0, ao examinarmos as pesquisas de 

perspectiva crítica identificamos conteúdos importantes não só para a compor a demarcação 

da produção acadêmica a respeito do tema, mas também que contribuíram significativamente 

para a composição das análises a respeito do movimento do capital e as suas estratégias de 

formação de um tipo humano específico demandado pela Indústria 4.0. 

Por meio da pesquisa intitulada “‘Indústria 4.0’: organização do trabalho e indústria da 

moda”, os autores Contino e Cipiniuk (2018) objetivaram compreender a organização do 

trabalho na indústria 4.0 e suas implicações no setor têxtil a partir de um referencial teórico 

proveniente da crítica da economia política marxiana e, ao examinarem os processos de 

descentralização, flexibilização e complexidade do trabalho, dentre outras características do 

padrão produtivo da indústria 4.0, observaram implicações diretas no modo de vida dos 

sujeitos.  

Segundo os autores, a capacidade organizativa dos trabalhadores será profundamente 

afetada, assim como os níveis de complexidade do trabalho estarão cada vez mais baixos e as 

formas de controle e coerção dos sujeitos mais refinadas. O teletrabalho e outras 

configurações de trabalho aparecem como uma forma ressignificada do discurso coercitivo do 

capital ao imbricar nos sujeitos pensamentos que os induzem a ações e decisões baseadas nas 

noções de iniciativa (“você deve ser pró-ativo”), autocontrole (“você é seu próprio chefe”), 

liberdade e conforto (“você escolhe quando e onde trabalhar”), quando, na verdade, são 

versões mais elaboradas, distorcidas e precárias de trabalho e vida. 

Contino e Cipiniuk (2018, p. 11) concluíram que “a generalização da ‘Indústria 4.0’ 

por todos os setores industriais implicaria um aprofundamento ainda maior das contradições e 

crises do modo de produção capitalista, com efeitos nocivos para seu próprio funcionamento” 

e que, “apesar das novas tecnologias, a ‘Indústria 4.0’ não representa uma mudança, mas sim 

uma continuação e, em diversos aspectos, intensificação de métodos de organização industrial 

e de controle do trabalho que foram implementados com a reestruturação produtiva” (Contino 

& Cipiniuk, 2018, p. 3).  



93 
 

Quanto à relação entre educação, trabalho e Indústria 4.0, a pesquisa de Contino e 

Cipiniuk (2018) aponta níveis de qualificação cada vez mais baixos e uma maior exploração 

dos trabalhadores que ocupam funções mais simplificadas, por aqueles que ocupam funções 

mais qualificadas. No entanto, como a análise voltada para a educação não foi foco da 

pesquisa, os autores não trouxeram outras conclusões a respeito. 

No trabalho “A Revolução 4.0 e seus impactos na formação do professor em 

engenharia” os autores Bazzo e Andreatta-da-Costa (2020), se basearam no que eles 

chamaram de “pluralidade de bases ideológicas e epistemológicas” de autores de diversas 

áreas do conhecimento, para propor reflexões sobre o atual modelo de desenvolvimento do 

mundo contemporâneo, a revolução 4.0, na busca de possibilidades e ferramentas para a 

discussão sobre a formação do professor de engenharia nesse contexto. O foco das análises 

feitas por esses autores recai sobre a formação na área de educação tecnológica e a 

preocupação com a presença de, segundo eles, valores humanos no conteúdo das propostas 

pedagógicas dos cursos de engenharia. Para os autores, se esse processo civilizatório não for 

repensado, a vida no planeta estará sendo colocada em risco. 

Bazzo e Andreatta-da-Costa (2020) apontam o Estado como sendo o maior 

responsável pela promoção de políticas de desenvolvimento educacional e tecnológico. 

Contudo, para os autores, deve-se repensar o tipo de educação instrumental que é ofertado 

onde “o foco está na competência e não nos valores; na didática e não em ideais; na 

capacidade de resolução de problemas, mas não nos problemas que urgem resolução” (Bazzo 

& Andreatta-da-Costa,2020, p. 34) devendo haver uma conexão entre ciência, tecnologia e 

sociedade.  

Os autores afirmam que a preocupação quanto à educação e à formação de 

engenheiros na Revolução 4.0 deve ir além da questão pedagógica e deve alcançar o que é 

chamado por eles de problemas sociais e humanos. Bazzo e Andreatta-da-Costa (2020, p.37) 

concluem: “Podemos, sim, a partir do potencial apresentado para Revolução 4.0, criar uma 

sociedade mais justa e igualitária. Para isso, precisamos aprofundar essas discussões e 

problematizar os rumos civilizatórios, caminhando assim na direção de um mundo menos 

desigual”. 

Através da pesquisa “Is it crowdsourcing or crowdsensing? An analysis of human 

participation in digital platforms in the age of surveillance capitalism” os autores Vianna & 

Meneghetti (2020) evidenciaram como as organizações digitais usam o discurso tecnológico 

para justificar a quantificação e a categorização de percepções, sentimentos e ações dos 

indivíduos por meio dos aparatos tecnológicos do mundo 4.0, atendendo aos interesses 
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neoliberais e de organizações que orientam suas estratégias de negócios via capitalismo de 

vigilância. 

Vianna e Meneghetti (2020) partiram da análise de como os indivíduos participam de 

três plataformas digitais (Netflix, Google e Faceboock) alimentando um modelo de 

quantificação social a partir da interação com telefones celulares, veículos e dispositivos 

eletrônicos conectados à internet, por meio das tecnologias Internet das Coisas (Internet of 

Things -IoT) e Big Data. Os autores identificaram que, nesse modelo de quantificação social, 

em vez de direcionar os dados para ações que atendam às demandas do usuário, os dados são 

usados para antecipar as escolhas dos indivíduos e induzi-las de acordo com os interesses 

daqueles que possuem os dados.  

Por meio dos conceitos de crowdsourcing e crowdsensing que indicam a participação 

voluntária por compartilhamento da percepção da experiência de consumo para a melhoria 

dos serviços; e expropriação de dados para quantificação e controle de ações individuais, 

respectivamente, Vianna e Meneghetti (2020) identificaram que os sistemas automatizados da 

era 4.0 promovem a expropriação de dados que possibilitam a vigilância do capitalismo 

(crowdsensing) e afastam uma classe de indivíduos do acesso à políticas sociais. Segundo os 

autores, isso ocorre porque os sistemas não conseguem identificar as demandas e 

especificidades dos indivíduos, podendo apenas quantificá-las de acordo com a prioridade do 

algoritmo e concluem: “As organizações digitais se estruturam com o Estado e aproveitam sua 

condição de fortalecimento em relação aos usuários para desenvolver processos e políticas 

que se adaptem exclusivamente à busca de resultados financeiros e de expansão de poder” 

(Vianna & Meneghetti, 2020). 

Quanto às questões educacionais, a pesquisa realizada por Vianna e Meneghetti (2020) 

não apresentou elementos diretamente ligados ao tema, mas contribuiu para a ampliação do 

conhecimento acerca das estratégias de dominação do capital, o que consideramos 

fundamental para que pudéssemos analisar melhor o pensamento pedagógico industrial na 

Indústria 4.0. 

Souza e Anunciação (2020) desenvolveram o estudo: “Narrativas de sofrimento e 

trabalho profissional do Serviço Social da Previdência Social em tempos de Indústria 4.0” em 

que buscaram discutir como as mudanças econômicas, sociais e políticas na era 4.0 geram 

impactos nos ambientes e nas condições psicossociais de trabalho a partir da análise do 

trabalho de Assistentes Sociais atuantes na Previdência Social.  

Os autores ressaltam que a luta de classes para resistir à exploração do capital sobre o 

trabalho “evoluiu os níveis de civilidade” (Souza & Anunciação, 2020, p. 215), no entanto, 
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em tempos de agudização do neoliberalismo, como denominaram, a conservação do Serviço 

Social Previdenciário se tornou um desafio, considerando que as estratégias neoliberais 

adotadas têm sido no sentido de retirar direitos. 

A pesquisa foi realizada por meio do uso de escalas padronizadas, grupos focais, 

entrevistas e outros instrumentos padronizados aplicados a um grupo de assistentes sociais 

atuantes na Previdência Social. A análise dos resultados revelou aos autores que, na era 4.0 e 

no contexto analisado, o trabalho gera um tipo de sofrimento mudo, invisível e marcado pela 

angústia e frustração. (Souza & Anunciação, 2020) 

 Souza e Anunciação (2020) não discutiram aspectos educacionais na pesquisa, 

contudo, consideramos que análises sobre os processos psicossociais, desencadeados por 

condições e formas de trabalho na indústria 4.0, foram relevantes para a composição das 

reflexões sobre o tema. 

Após a exposição das pesquisas de caráter crítico levantadas e suas contribuições, que 

para nós, se restringem à ampliação de nossa perspectiva de análise, direcionamos o 

pensamento para aspectos mais específicos da problemática buscando relações entre o que 

propusemos de problema a ser respondido e as possíveis conclusões, sob o aporte teórico-

metodológico da teoria marxiana e da tradição marxista. Dessa forma, identificamos nos 

estudos que dispomos como de discurso adaptativo, elementos que podem ser classificados 

como mecanismos, dispositivos ou valores da pedagogia industrial no contexto da Indústria 

4.0. 

 

3.2.2.  O Discurso Adaptativo: Mecanismos, dispositivos e valores mediativos na 

(de)formação da subjetividade na Indústria 4.0 

 

Para compreendermos o pensamento pedagógico da Indústria 4.0, realizamos, nesta 

etapa do trabalho, uma pesquisa bibliográfica, levantando, das perspectivas pedagógicas 

identificadas nos trabalhos classificados como de “discurso adaptativo”, o que definimos 

como mecanismos dispositivos e valores da pedagogia industrial na Indústria 4.0. O que 

contribuiu significativamente para as análises a respeito do movimento do capital; se na 

Indústria 4.0 ele se configura como um processo de intensificação dos mecanismos 

educacionais mediativos da última reestruturação produtiva ou se há a emergência de novas 

configurações pedagógicas próprias. 
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Por mecanismos, entendemos as estratégias pedagógicas industriais; os meios teórico-

ideológicos pelos quais as perspectivas a respeito da formação de trabalhadores e 

trabalhadoras emanam das estruturas produtivas para as sócio-reprodutivas. Sendo assim, 

incluem-se as concepções pedagógicas, as metodologias de ensino, processos e projetos 

educacionais relacionados à Indústria 4.0. 

 

Tabela 10 - Mecanismos 

Mecanismos  

Perspectivas Pedagógicas, 

(Estratégias e metodologias de ensino) 

Ensino por competências 

Ensino a distância aberto (EAD)  

Educação técnica e tecnológica  

Learning by doing  

Educação 4.0 

Metodologias ativas 

Aprendizagem por competências  

Aprendizagem móvel  

Treinamento multidisciplinar 

Cross-training 

Técnicas de simulação (dramatizada ou 

digitalizada),   

Educação adaptativa  

Educação empresarial para a gestão da 

felicidade 

Educação Inteligente (SMART) 

Educação que corresponda as necessidades 

econômicas  

Universidade inovadora 

Universidade inteligente 

Métodos de aprendizagem baseados na 

pesquisa-inovação 

Métodos de ensino dinâmicos e interativos 

Educação mista, aberta, remota e virtual 

Currículo interativo 

Aprendizagem baseada em problemas  

Universidade sem cadeira 

Universidade 4.0 

 

Modelos híbridos 

Modelos virtuais síncronos e assíncronos 

Modelos configurativos de itinerários de 

treinamento on-demand 

Modelo Estação 1 

Modelo Just in time 

Certificados em um curto espaço de tempo 

Aprendizagem baseada em investigação 

Aprendizagem baseada em projetos 

Aprendizagem personalizada 

Sala de aula invertida 

Professor inovador, guia e facilitador 

Professor arquiteto da aprendizagem 

Avaliação formativa 

Avaliação baseada no desempenho 

Avaliação de inteligências múltiplas 

Avaliação baseada na inovação 

Aprendizagem proativa 

Modelo de tutorial aberto 

Modelos educacionais de feedback 

Modelo de mentor de pares 

Smart Curriculum 1.0 

Modelo Educacional TEC21 

Aprendizagem experiencial 

Teoria U 

Mobile learning (m-learning) 

Teoria da aprendizagem conectivista 

Universidade 4.0 com componentes 

inteligentes  

 

Elaborada pela autora 

 

É importante destacar que, no levantamento de perspectivas pedagógicas realizado, 

não nos interessou identificar a frequência em que as menções ocorreram, a quantidade de 
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referências a cada item da lista, ou a correspondência entre os autores; tampouco foi 

necessário, frente aos objetivos dessa pesquisa, nos aprofundarmos teoricamente em cada uma 

das perspectivas. Sendo assim, definimos que seriam listadas todas as teorias, estratégias e 

metodologias pedagógicas encontradas nos textos analisados para, a partir disso, situá-las em 

um momento histórico já impregnado de um pensamento pedagógico voltado para uma 

demanda específica de trabalhador. 

Buscando compreender melhor os mecanismos listados, realizamos uma segunda 

classificação, com base no que os mecanismos representam no interior dos processos 

pedagógicos da Indústria 4.0:  

 Concepções de educação e ensino: Universidade sem cadeira; Universidade 4.0; 

Universidade 4.0 com componentes inteligentes; Universidade inovadora; 

Universidade inteligente; Teoria U; Educação técnica e tecnológica; Educação 4.0; 

Educação adaptativa; Educação empresarial para a gestão da felicidade; Educação 

Inteligente (SMART); e Educação que corresponda as necessidades econômicas. 

 Estrutura de modelos educacionais: Modelos híbridos; Modelos virtuais síncronos e 

assíncronos; Modelos configurativos de itinerários de treinamento on-demand; 

Modelo Estação 1; Modelo Just in time; Modelos educacionais de Feedback; Modelo 

de tutorial aberto; Modelo de mentor de pares e; Modelo Educacional TEC21.  

 Estratégias metodológicas: Learning by doing; Metodologias ativas; Treinamento 

multidisciplinar; Cross-training; Técnicas de simulação (dramatizada ou digitalizada); 

Métodos de aprendizagem baseados na pesquisa-inovação; Métodos de ensino 

dinâmicos e interativos; Professor inovador, guia e facilitador; Professor arquiteto da 

aprendizagem; e Sala de aula invertida. 

 Estratégias de avaliação: Avaliação formativa; Avaliação baseada no desempenho; 

Avaliação de inteligências múltiplas; e Avaliação baseada na inovação. 

 Concepções de aprendizagem: Aprendizagem por competências; Aprendizagem 

móvel; Aprendizagem baseada em problemas; Aprendizagem baseada em 

investigação; Aprendizagem baseada em projetos; Aprendizagem personalizada; 

Aprendizagem proativa; Aprendizagem experiencial; Mobile learning (m-learning); e 

Teoria da aprendizagem conectivista. 

 Currículo e certificação: Currículo interativo; Certificados em um curto espaço de 

tempo; e Smart Curriculum 1.0. 
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Ao analisarmos os agrupamentos acima, observamos regularidades como: a) o 

emprego de concepções empresariais de educação por meio da tecnologia; b) a estrutura 

avaliativa centrada no processo de verificação da capacidade produtiva (desempenho) do 

trabalhador; c) concepções educacionais ligadas à tecnologia; d) o processo educativo com 

foco na aprendizagem e; e) o vínculo de metodologias educativas à própria dinâmica 

produtiva. 

O emprego de concepções de educação empresarial por meio da tecnologia é 

expressado, sobretudo, pelos modelos educacionais desenvolvidos pelas próprias empresas ou 

em conformação com a lógica corporativa, como é o caso das concepções de ensino e 

aprendizagem por competências, da “Universidade inovadora”, dos “Modelos educacionais de 

Feedback”, dentre outros, em que a “ênfase recai sobre o indivíduo como absorvedor da 

cultura da organização. [...] e, tomando por base o perfil social do profissional, este deve 

possuir uma cultura de aprendizado voltada à empresa" (Silva et al. 2019, p. 8).  

A estrutura avaliativa centrada no processo de verificação da capacidade produtiva 

(desempenho) do trabalhador aparece em grande parte dos trabalhos, como, por exemplo, em 

Silva et al. (2019, p. 8) quando defendem que o processo de qualificação dos trabalhadores 

deve estar ligado à uma “meritocracia conduzida por uma liderança que seja consequente, 

coerente e consistente em suas avaliações”; e em Abbad, Lima e Veiga (1996, p.51), ao 

afirmarem que é, sobretudo, através do mapeamento da produtividade e do desempenho que 

os “comportamentos disfuncionais podem ser corrigidos e os comportamentos exemplares 

devem ser reconhecidos e recompensados pela organização.”  

As concepções educacionais ligadas à tecnologia aparecem nos estudos como 

processos educacionais inteiros criados a partir do uso de uma tecnologia específica ou 

adaptados para um determinado campo de desenvolvimento tecnológico, como por exemplo, 

o “Modelo Educacional TEC21” e o “Modelo Estação 1”, que são expressões da noção de 

“aprendizagem móvel” (mobile learning ou m-learning)  desenvolvidas a partir das 

possibilidades e dos limites de dispositivos tecnológicos e de mobilidade (Carvalho & Duarte 

Filho, 2018). Nesse sentido, há também a “adaptação dos currículos escolares, bem como a 

adequação dos projetos pedagógicos de cursos de modo a viabilizar a aproximação das 

tecnologias digitais enquanto recursos pedagógicos” (Silva e Olave, 2020, p. 106).  

O processo educativo com foco na aprendizagem é uma defesa explícita de Cordeiro e 

Pozzo (2015, p. 137), ao argumentarem que “[...]a centralidade no processo de aprendizagem 

é uma das principais inovações que os sistemas educacionais precisam fazer”. Nesse mesmo 

sentido, Silva (2018, p.8) justificam que, com “os ciclos de vida mais curtos e as mudanças 
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mais rápidas, aprender e reaprender torna - se um meio eficaz para se desenvolver a 

inteligência profissional, das múltiplas habilidades”. (Silva, 2018, p. 8). Sobre esse ponto, é 

importante tomar a reflexão do Duarte (2001, p.80) à respeito desse fenômeno:  

 

A educação está sendo posta em sintonia com esse esvaziamento completo, na 

medida em que seu grande objetivo é tornar os indivíduos dispostos a aprender 

qualquer coisa, não importando o que seja, desde que seja útil a sua adaptação 

incessante adaptação aos ventos do mercado. Da mesma forma que o trabalhador, no 

capitalismo, só possui sua força de trabalho, abstratamente concebida, o educando 

deve ser reduzido a alguém que está sempre disposto a aprender algo novo, pois seu 

único patrimônio é a capacidade de adaptação ao meio por intermédio da 

aprendizagem permanente. 

 

No que se refere ao vínculo de metodologias educativas à própria dinâmica produtiva, 

Silva e Olave (2020, p. 84) o ilustra, ao indicarem que “a educação, além da sua função 

social, assume papel importante na manutenção dos níveis de produtividade e 

competitividade”. Os autores enfatizam a “necessária a aproximação entre as indústrias e 

instituições de ensino, com vistas à oferecer uma formação alinhada às necessidades da 

economia digital” (Silva & Olave, 2020, p. 84). Como exemplo, pontuamos a proposta 

metodológica da “fábrica de aprendizagem da Indústria 4.0”, desenvolvida por Sartori, 

Zanotto e Fachinelli (2018, p. 9) com o intuito de “tornar a visão abstrata da Indústria 4.0 

tangível”; o que é demonstrado, também pelas estratégias metodológicas denominadas de 

“Ensino em prol da indústria”, “espaços maker”. “FabLabs” e “Maker Smart Education 

(MsE)” citadas por Ferreira et al. (2020), dentre outras que expressam os princípios da 

produção enxuta como os “Modelos configurativos de itinerários de treinamento on-demand” 

e o “Modelo Just in time”. 

Nesse sentido, observamos que as relações entre economia e educação aos moldes do 

capitalismo se tornam explícitas, sobretudo, a partir da chamada “teoria do capital humano”, 

desenvolvida no início da década de 60, que demonstra claramente o valor econômico da 

educação se tornando um dos elementos fundamentais e legitimadores da formação voltada 

para o mercado. 

 Frigotto (2006) no processo de investigação da teoria do capital humano, identifica a 

própria lógica do desenvolvimento do modo de produção capitalista como o terreno de 

constituição da teoria em questão e conclui: 

 

A teoria do capital humano, que tem no arsenal da economia neoclássica, na ideologia 

positivista os elementos constitutivos, os pressupostos de seu estatuto teórico, vem, ao 

mesmo tempo, se constituindo numa teoria do desenvolvimento e numa "teoria da 
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educação". Essa teoria, por sua vez, é reflexo de determinada visão do mundo, 

antagônica aos interesses da classe trabalhadora. (Frigotto, 2006, p. 15-16) 

 

É possível compreender que tanto nos aspectos teóricos da teoria do capital humano, 

quanto na ação engendrada por essa perspectiva educacional, o que predominam são fatores 

econômicos cujos interesses estão, sobretudo, no ajuste de elementos educacionais às 

demandas técnicas e sociais da sociedade capitalista contemporânea que atribuem um papel 

funcionalista à educação. 

 

O processo educativo, escolar ou não, é reduzido à função de produzir um conjunto de 

habilidades intelectuais, desenvolvimento de determinadas atitudes, transmissão de um 

determinado volume de conhecimentos que funcionam como geradores de capacidade 

de trabalho e, consequentemente, de produção (Frigotto, 2006, p. 40) 

 

O pressuposto da teoria do capital humano se resume na ideia de que o 

desenvolvimento econômico e o patamar de renda individual são efeitos do investimento em 

educação, na medida em que, de acordo com essa perspectiva, é por meio dela que se cria a 

capacidade de trabalho.  O que reflete claramente as estratégias econômicas do capital, tanto 

no que diz respeito à questões socioeconômicas mais amplas, como os fatores de nivelamento 

econômico, quanto ao nível da experiência singular, no que tange às avaliações de 

desempenho e análises de produtividade e renda dos indivíduos.  

Nesse sentido as determinações materiais da existência são encobertas pelo discurso 

que responsabiliza o indivíduo pelo seu modo de vida e ao sujeito que não possui condições 

materiais para uma vida menos desumana é atribuído o fracasso por falta de investimento em 

si mesmo, já que, no interior do discurso burguês e transfigurado da realidade, a educação está 

disponível a todos. 

É importante ressaltar que, até meados da década de 1980 a Teoria do Capital Humano 

estava diretamente conectada às políticas desenvolvimentistas no campo da economia, ou 

seja, eram estratégias de investimento estatal. Frigotto (1995) esclarece que no contexto das 

políticas neoliberais, quando há o processo de redução das ações do Estado no âmbito das 

intervenções sociais e o direcionamento da produção das condições gerais de reprodução para 

o mercado, a formação do capital humano passa a ser individualizada e mediata pelo mercado 

educacional, sendo configurada uma Teoria do Capital Humano Renovada. Assim, com a 

redução das intervenções estatais nas políticas sociais, dentre elas a educação e, portanto, a 

qualificação, e o deslocamento dessa tarefa para o mercado, a responsabilidade pela formação 

para o trabalho passa a ser atribuída ao indivíduo e não mais ao estado.  
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 Compreender que cada configuração produtiva, em um dado momento histórico, 

demanda um tipo de educação específico para formar trabalhadores e trabalhadoras adaptados 

às exigências de capital (Gramsci, 2001a), implica em problematizar os processos 

educacionais, sejam eles amplamente ou especificamente pedagógicos. Nesse sentido, 

observamos que, a partir da crise da década de 1970, as indagações que as forças sociais 

ligadas ao capital fazem sobre a utilidade da educação em relação aos estágios tecnológico e 

produtivo do período, têm moldado a relação trabalho-educação na forma de competências 

demandadas pelo empregador e que devem ser buscadas e adquiridas pelos sujeitos (Ramos, 

2003). 

A partir do levantamento e da análise das estratégias educacionais apontadas pelos 

trabalhos selecionados, observamos que a Pedagogia das Competências, baseada no lema do 

“aprender a aprender” e imbricada na teoria do capital humano, engloba e/ou se relaciona com 

todos os outros mecanismos pedagógicos mencionados e é a perspectiva teórico-metodológica 

norteadora das propostas pedagógicas da Indústria 4.0, assim como tem ocorrido desde o 

processo de reestruturação produtiva.  

Para Alves (2011), 

 

O modelo das competências profissionais é o terreno ideológico a partir do qual se 

disseminam as noções estruturantes de flexibilidade, transferibilidade, polivalência e 

empregabilidade que irão determinar o uso, controle, formação e avaliação do 

desempenho da força de trabalho. Este será o novo léxico ideológico que permeará a 

pedagogia escolar e empresarial imbuída do espírito toyotista. (Alves, 2011, p.76) 

 

Fleury e Fleury (2001) destacam que, tanto na literatura acadêmica quanto nos 

fundamentos da prática administrativa, o conceito de competência esteve sempre relacionado 

à gestão administrativa e observam a incorporação do termo à prática organizacional, como 

base de um modelo de gerenciamento de pessoas diretamente relacionado às novas formas de 

controle do desempenho dos trabalhadores, postas pelo padrão de acumulação capitalista 

flexível.  

Kuenzer e Grabowsk (2016), ressaltam que as competências se articulam ao longo das 

cadeias produtivas, nesse sentido, elas só podem ser entendidas na totalidade e dinamicidade 

em um permanente processo de construção e reconstrução para atender às necessidades do 

mercado. Na flexibilidade há demandas desiguais e diferenciadas de qualificação por haver 

trabalhos desiguais e diferenciados, dessa forma, “o foco não é a qualificação em si, mas 

como ela se situa na cadeia produtiva”, ou seja, “importa menos a qualificação prévia do que 

a adaptabilidade dos sujeitos” (Kuenzer & Grabowsk, 2016, p. 1.166) 



102 
 

   Duarte (2001) corresponde as concepções pedagógicas adaptadas aos interesses da 

burguesia às pedagogias centradas no lema “aprender a aprender” que, segundo o autor, se 

estruturam com base na tarefa de descaracterização da escola como espaço de transmissão do 

conhecimento objetivo, impossibilitando aos sujeitos o acesso à verdade, “pois a verdade é 

sempre revolucionária” (Duarte, 2001, p.24). Em seu livro “Vigotski e o ‘Aprender a 

Aprender’: Crítica às Apropriações Neoliberais e Pós-Modernas da Teoria Vigotskiana”, o 

autor revela aproximações entre o construtivismo, o pós-modernismo e o neoliberalismo e, ao 

explicitar as formas com que a psicologia vigotskiana vem sendo apropriada pelo universo 

ideológico neoliberal e pós-moderno, apresentou elementos importantes para a nossa reflexão 

acerca da problemática da educação na Indústria 4.0. 

É importante ressaltar que os interesses da classe dominante sempre recaem sobre a 

sua preservação e a perpetuação do seu poder, ao passo que se configura a necessidade 

histórica de transformação e superação da ordem vigente, o que se torna uma grande ameaça à 

organização social burguesa. No interior desses processos surge a contradição a respeito do 

acesso ao conhecimento, na medida em que este, ao mesmo tempo em que é necessário ao 

desenvolvimento das forças produtivas capitalistas, também implica no desenvolvimento 

intelectual daqueles que atuam no processo produtivo. 

Duarte (2001, p. 25) evidencia, 

 

[...] essa elevação do nível intelectual precisa, sob a ótica das classes dominantes, ser 

limitada aos aspectos mais imediatamente atrelados ao processo de reprodução da 

força de trabalho, evitando-se a todo custo que o domínio do conhecimento venha a 

tornar-se um instrumento de luta por uma radical transformação das relações sociais de 

produção. 

 

Nesse contexto, Frigotto (2005, p. 69) destaca que a flexibilização do trabalho, apesar 

de permitir uma oferta mais generalizada de educação, não acarretou benefícios civilizatórios 

significativos, pelo contrário, “representa seu esgotamento, destruindo aos poucos os direitos 

que a classe trabalhadora conquistou ao longo se suas lutas.” Se antes, com os modelos 

rígidos de ensino, havia uma clara separação na oferta da educação para a classe trabalhadora 

e para a burguesia, com a transição dos regimes de produção há o que Kuenzer e Grabowsk 

(2016) denominaram de “dualismo negado”, quando a necessidade de uma educação geral 

mais qualificada mascara o dualismo estrutural existente. Nesse sentido, há uma maior 

distribuição da educação mais qualificada aos trabalhadores, contudo o conhecimento mais 

sofisticado e transformador ainda é restrito à uma pequena parcela da sociedade. 
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Uma das estratégias, senão a mais importante, de manutenção da hegemonia é a de 

obtenção da adesão dos sujeitos à ideologia dominante, o que se dá por duas vias de 

intervenção: pelo uso da força e pela produção do consentimento ativo (Gramsci, 2001; Silva, 

2020) ao projeto político e social existente; um processo educativo que objetiva produzir 

consciências adequadas às necessidades burguesas, tanto na esfera da produção quanto na 

dimensão sócio-reprodutiva da ordem do capital. 

 Ocorre que a organização social capitalista é geradora de condições de vida 

miseráveis e desumanas, o que exige que os sujeitos sejam conformados à essa ordem, que os 

conflitos de classe sejam camuflados e, quando inevitavelmente evidentes, sejam amenizados 

pelo que Duarte (2001, p. 26) chamou de “campanhas educativas”.  

 

Os resultados dessas “campanhas educativas” não passam, é claro, de paliativos 

momentâneos, mas que possuem uma importante função objetiva de evitar que 

determinados problemas tomem proporções sociais incontroláveis e também uma não 

menos importante função ideológica de difusão da crença de que as condições de vida 

da população estão melhorando.  

 

Duarte (2001, p. 26) completa, 

 

Note-se que estamos fazendo referência a um complexo processo que envolve a 

questão do controle, pelas classes dominantes, de quanto do conhecimento possa e 

deva ser difundido, para quem e sob quais formas, de maneira a manter a população 

em níveis de consciência que permitam sua manipulação ideológica e, ao mesmo 

tempo, que essa população disponha de ferramentas intelectuais mínimas 

indispensáveis ao processo de sua adaptação à vida social.  

 

Nesse sentido, as pedagogias firmadas no lema “aprender a aprender” são uma 

expressão precisa das presunções educacionais do projeto neoliberal de “adequação das 

estruturas e instituições sociais às características do processo de reprodução do capital no final 

do século XX.” (Duarte, 2001, p. 23); e consistem no esvaziamento da escola como espaço de 

socialização do saber construído historicamente pela humanidade atribuindo à ela a tarefa de 

preparar os sujeitos para aprenderem o que for demandado pelas estruturas capitalistas em 

suas estratégias de manutenção e recomposição da hegemonia. 

Enquanto a escola do trabalhador é enfraquecida de conteúdo, à uma outra classe de 

sujeitos é ofertada uma educação voltada para os mais altos níveis de formação e para o alto 

padrão de desenvolvimento científico e tecnológico necessários à direção da sociedade 

contemporânea. O que evidencia ainda mais as lacunas estruturais duais de formação 

decorrentes de um projeto social que demanda a formação precária e, estrategicamente 
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simplificada, para a classe trabalhadora em detrimento de uma formação para o 

desenvolvimento livre e igualitário. 

Embora não seja nosso objetivo tratar de aspectos mais profundos relativos ao 

construtivismo e ao pós modernismo, é importante ressaltar que a pedagogia das 

competências, dentre outras concepções pedagógicas inseridas no ideário do “aprender a 

aprender” e que vêm sendo difundidas na chamada Indústria 4.0, compõem um quadro de 

tendências ideológicas construtivistas, pós-modernas e de cariz neoliberal, ainda que não 

façam referência explicita à essa relação (Duarte, 2001). 

O ponto chave do construtivismo gira em torno da concepção de conhecimento como 

adaptação, ou seja, não há no conhecimento elementos que movam ativamente o sujeito para a 

transformação da realidade social, neste caso, o que resta ao indivíduo é conhecer para 

adaptar-se ao movimento “natural” da vida; “o ‘aprender a aprender’ aparece assim na sua 

forma mais crua, mostra assim seu verdadeiro núcleo fundamental: trata-se de um lema que 

sintetiza uma concepção educacional voltada para a formação da capacidade adaptativa dos 

indivíduos”. (Duarte, 2001, p. 65) 

Encontramos relações evidentes entre as propostas e estratégias pedagógicas para a 

Indústria 4.0 e a noção de educação voltada para a adaptação dos sujeitos. Nesse sentido, 

procuramos corresponder os mecanismos, nas formas de propostas e estratégias pedagógicas, 

para a formação de subjetividades adequadas à realidade da Industria 4.0, às demandas 

sociometabólicas do capital. 

Dentre as perspectivas e estratégias pedagógicas levantadas, destacam-se a “Educação 

adaptativa” (Villasol, 2019; René, 2018) e a “Educação que corresponda às necessidades 

econômicas” (Fellman, 2019); neste caso, a concepção de educação para a adaptação aparece 

no próprio nome. Os “Modelos configurativos de itinerários de treinamento on-demand” 

(René, 2018), assim como o “Modelo Just in Time” (René, 2018), também refletem 

perspectivas educacionais adaptativas dos sujeitos, na medida em que os conteúdos e 

processos educacionais são ofertados e direcionados de acordo com as exigências imediatas 

do mundo produtivo, o que, até o momento, não caracteriza nenhuma novidade considerando 

que o pilar do Sistema Toyota de Produção se trata de eliminar, de forma absoluta, todo e 

qualquer desperdício, o que implica também em uma “contrarrevolução na consciência 

operária” (Alves, 2011), onde essas perspectivas pedagógicas operam. 

A supremacia da forma em relação ao conteúdo se torna evidente quando técnicas e 

modos de ensino são colocados como alvo do processo educativo, o que reflete mais uma 

característica adaptativa da educação desde à reestruturação produtiva à Indústria 4.0, na 
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medida em que a subjetividade demandada é a que é capaz de atender às demandas produtivas 

e sócio-reprodutivas do capital no momento em que elas surgem. Dessa forma, não importa o 

que é ensinado à classe trabalhadora, desde que o indivíduo consiga, no rápido movimento do 

desenvolvimento tecnológico e com o mínimo de conhecimento necessário, operar uma 

máquina. 

Se antes a discussão era sobre o que seria ensinado na escola, hoje a pergunta é sobre 

como os indivíduos podem aprender mais rapidamente independentemente do que seja. O 

conteúdo a ser aprendido nem se aproxima do que diz respeito à riqueza do gênero humano 

que, pelo trabalho, no processo de objetivação e apropriação ao longo da história, a 

humanidade foi se desenvolvendo e sendo constituída, mas à situações no nível da 

imediaticidade cotidiana que dizem mais sobre a resolução de problemas da ordem produtiva 

do que da ordem da vida; a regra é esvaziar a humanidade de conteúdo humano enquanto 

transforma o indivíduo em uma engrenagem maleável que se encaixa à máquina sempre que 

necessário.  

Duarte (2013) ao afirmar que os processos de objetivação e apropriação são sempre 

processos educativos se refere à própria constituição da humanidade como tal, ou seja, é se 

apropriando do que foi produzido pela humanidade ao longo da história que o indivíduo se 

humaniza. Contudo, o autor adverte que “ao afirmarmos ser a apropriação um processo 

sempre educativo, não estamos desconsiderando que nem sempre um processo educativo 

caracteriza-se como um processo humanizador do indivíduo” Duarte (2001, p. 161), ou seja, 

na sociedade do capital, ainda que este também seja trabalho objetivado, a própria forma de 

objetivação é alienada, assim, a educação também pode se tornar um processo alienante, pois 

se volta para trabalhador como estranha e superior à ele.  

Nesse sentido, toda vez que não há para o indivíduo possibilidades de se apropriar da 

riqueza do gênero humano, não há processo de humanização e isso é um dos fatores que 

configura a alienação. Duarte (2001, p. 341) salienta: 

 

O quanto os indivíduos possam humanizar-se em seu processo de formação depende, é 

claro, das possibilidades concretas existentes para o gênero humano em cada momento 

histórico. Se essas possibilidades não se concretizam na vida dos indivíduos temos 

então o fenômeno da alienação. Note-se que esse fenômeno, antes de apresentar-se 

como um fenômeno da consciência, é um fenômeno social e objetivo. Que indivíduos 

morram de fome quando existem as condições objetivas para que isso não ocorra é 

uma consequência das relações sociais alienadas objetivamente existentes. 

 

O autor completa: 
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Nossa sociedade contemporânea apresenta a alienação desde a forma objetiva mais 

brutal que é a morte de milhões de seres humanos decorrente de causas para cujo 

enfrentamento existem condições objetivas (fome, doenças, drogas, violência etc.) até 

as formas subjetivas produzidas pelo anestesiamento das consciências pelos 

degradantes produtos culturais com os quais a população é bombardeada 

cotidianamente pelos meios de comunicação. (Duarte, 2001, p. 342) 

 

A máquina, a tecnologia, alheias ao trabalhador, dominam então e também os processos 

educacionais que, de forma limitada, simplificada e estrategicamente desqualificada, passa a 

ter como foco as metodologias, os modelos e as formas de ensino para a operação da 

tecnologia e para a flexibilidade, não só cognitiva, mas comportamental e afetiva, com vistas 

à resolução de problemas do mundo produtivo, enquanto, em contrapartida, a realidade social 

em todas as suas dimensões, do singular ao universal, vai sendo arruinada. 

Trouxemos para a reflexão essa questão da supremacia do método em relação ao 

conteúdo nos processos educacionais, por identificarmos um grande número de menções à 

metodologias e formas de ensino nos trabalhos selecionados ao proporem perspectivas 

educacionais para a Indústria 4.0. Observamos que a questão educacional é reduzida ao 

discurso metodológico e limitada a discorrer sobre técnicas e modelos de ensino; o conteúdo, 

este é indefinido e será dado pelo próximo problema do patrão, da máquina, da fábrica ou do 

mercado.  

Como demonstração desse cenário, destacamos alguns discursos metodológicos, 

tomados como perspectivas educacionais, mencionados nos trabalhos analisados:  

“Metodologias ativas”;  “Modelos de aprendizagem móvel”; “A aprendizagem baseada na 

pesquisa-inovação”; “Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL); “Educação mista, aberta, 

remota e virtual”; “Ensino a distância (EAD)”; “Modelos, híbridos, virtuais, síncronos e 

assíncronos”; “Modelo SMART de educação”; “Aprendizagem baseada em projetos”; dentre 

outros que dominam, quase que absolutamente, o discurso educacional da Indústria 4.0.  

Reúne-se às reflexões acima a condição real de vida de trabalhadores e trabalhadoras 

que estão, a todo momento, sendo bombardeados de informações sobre o quão rápidas são as 

inovações e a necessidade de se qualificarem para serem empregados. No entanto, não há no 

discurso educacional dessas perspectivas que, ao se limitarem a propor metodologias de 

ensino, conteúdos que, de fato, formam a classe trabalhadora para sua inserção no mundo da 

tecnologia; o que em si, não seria garantia de um modo de vida menos desumano, pois a 

relação direta entre educação e trabalho não se materializa na realidade concreta, apenas 
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aparece como mais um mecanismo de controle e manutenção do modo de produção de 

mercadorias.  

É um equívoco, portanto, pensar que conteúdos educacionais sejam suficientes para 

romper com o processo de exploração da classe trabalhadora, pois as relações de exploração 

do trabalho são concretas e estão enraizadas na materialidade da organização produtiva 

capitalista. O que nos resta pensar então é que o fato de que as propostas pedagógicas para a 

indústria 4.0 sejam extensas e variadas, reflete mais uma forma de ocultar as reais 

determinações da vida; como uma manobra de encobrimento da verdade, da totalidade da 

realidade concreta, por meio de promessas falsas e dissimuladas. 

Dessa forma, pela educação contemporânea, podemos afirmar com convicção que não 

se intenciona humanizar os indivíduos munindo-os da riqueza do gênero humano, tampouco 

ofertar condições para que haja um modo de vida menos desumano, pois já sabemos que isso 

não está na sua alçada, restando apenas a evidente função de formar para a demanda 

produtiva. 

Tal reflexão nos leva a crer, até o momento, que não há diferenças na lógica interna 

dos mecanismos, estratégias teórico-metodológicas de conformação da subjetividade à ordem 

do capital, advindos da última reestruturação produtiva em relação àqueles atrelados à 

Indústria 4.0. O que observamos é um processo de intensificação das propostas pedagógicas 

flexíveis evidenciado pelo crescimento, tanto em volume, quanto em diversidade, de modelos 

e perspectivas metodológicas de ensino. 

Mais uma evidência desse fenômeno é demonstrada pela grande quantidade de 

dispositivos de controle do capital que aparecem, nos estudos analisados, como possibilidade 

de transformação, tanto na esfera individual, ao serem apresentados como uma chance de 

desenvolvimento via acesso ao emprego ou vinculados à lógica da empregabilidade, quanto 

nos âmbitos sociais e econômicos, retomando a relação entre educação e economia da teoria 

do capital humano. 

Neste cenário, definimos dispositivos como instrumentos e ferramentas de atualização, 

disciplinamento e controle da ordem hegemônica burguesa; são produtos materiais dos 

mecanismos sócio-reprodutivos, que no recorte educacional, aparecem na forma de 

tecnologias e mídias mediativas do capital.  

No processo de investigação sobre os dispositivos concebidos pelo projeto pedagógico 

industrial da Indústria 4.0, listamos as tecnologias e as mídias que, em algum momento dos 

trabalhos, foram citadas como ferramentas para processos pedagógicos e apontadas como 

mediadoras das premissas educativas desse contexto. 
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Tabela 11 - Dispositivos 

Dispositivos 

Mídias e Tecnologias em Processos Educacionais 
 

Cubo Coworking (do Itaú) 

Luiza Labs (do Magazine 

Luiza) 

Google X  

Mathcad 

Atividades de aprendizagem 

com Creo 

Impressão 3D 

Laboratórios remotos de 

robótica 

Espaços de experimentação 

e aprendizagem 

Internet de alta velocidade 

Cartão da Escola 

Videoprojetores 

Quadros Interativos 

Computadores 

Dispositivos eletrônicos de 

segurança  

Wikis de aprendizagem  

Infra Red (IR) 

Plataformas de simulação 

Jogos interativos 

Jogos de realidade aumentada 

Redes sociais 

Dispositivos (BYOD) 

Programas de e-learning 

Modelagem matemática 

Dispositivos móveis 

(celulares, tabletes, laptops)  

Wireless Application 

Protocol (WAP) 

Blogs docentes 

Espaços de experimentação 

Jogos de aprendizagem 

Campus virtual 

Plataformas de recursos 

eletrônicos  

Linguagens EXtensible 

Markup Language (XML)  

Java 

Massive Open Online 

Courses (MOOCs) 

Realidade Aumentada e 

Virtual. 

Videogames,  

Laboratórios de 

neuroaprendizagem digital 

Simulações holográficas 

Apresentações em sétima 

dimensão (7D) 

Inteligência artificial 

Internet das Coisas  

Tecnologias de 

aprendizagem adaptativa 

Sistemas de gerenciamento 

de aprendizagem (LMS)  

Tecnologias de 

aprendizagem e 

conhecimento (TAC) 

Espaços wireless 

Blockchain 

Fóruns temáticos 

General Packet Radio 

System (GPRS) 

Elaborada pela autora 

 

Reforçamos novamente que não há intenção nem interesse da nossa parte em tratar 

com profundidade teórico-conceitual as tecnologias apresentadas, assim, para atender aos 

objetivos dessa pesquisa, apenas situá-las-emos como um elemento do momento aparente da 

lógica interna do capital, o que permitirá uma compreensão mais verdadeira da realidade 

concreta em detrimento da superficialidade da aparência fenomênica que esses dispositivos 

assumem.  

Nesse sentido, destacamos quatro elementos importantes na composição dos 

dispositivos da pedagogia atribuída à Indústria 4.0, sendo eles a “gamificação”, as tecnologias 

de simulação, os programas empresariais e a “plataformização”. 

O fenômeno da gamificação, demonstrado pelo crescente aumento da tecnologia de 

jogos aplicada às relações de trabalho, é tratado por Grohmann (2020, p.140) como a  
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concretização de um trabalhador quantificado a partir de métricas de performance e 

desempenho geridas por algoritmos, com as técnicas de gestão indo além do sujeito 

impelido a “transcender-se pela empresa” ou “motivar-se cada vez mais para 

satisfazer o cliente”. Trata-se do transcender-se e motivar-se por si mesmo, a partir 

de suas próprias métricas, como mecanismos de autocoerção e autoculpabilização, 

vistos como “espírito empreendedor” e “empresa de si mesmo”. É a “nova razão do 

mundo” automatizada – gerenciada a partir de lógicas algorítmicas e financeiras. 

 

Para Nogueira (2020, p. 369), há uma “‘infantilização’ das relações trabalhistas que 

interessa muito aos empregadores” o que, para o autor, “encobre os direitos do trabalho, 

abrindo caminho, por essa via, para a precarização”. No âmbito educacional, os a utilização 

de jogos nos processos e nas metodologias pedagógicas não é novidade, no entanto, os 

dispositivos tecnológicos empregam outro caráter para além do âmbito pedagógico, na 

medida em que ao serem utilizados, reúnem dados e informações a respeito dos usuários, do 

ambiente e do processo que restringe o propósito educativo à uma dinâmica de erros e 

acertos/sucesso e fracasso competitiva, conformativa e esvaziada de conteúdo formativo. 

Sobre os ambientes e laboratórios de simulação e experimentação, Pinto (2020, p. 319) 

destaca “o elevado nível de controle e vigilância” o que, para o autor, promove “as gerências 

de previsibilidade”. Na esfera educativa, nos marcos da sociedade do capital, os simuladores 

ascendem a mesma problemática dos games no processo educativo, configurando-o como 

mais uma estratégia para a conformação das subjetividades dos trabalhadores.  

Os programas empresariais como o Cubo Coworking (do Itaú), o Luiza Labs (do 

Magazine Luiza) e o Google X (do Google) exprimem a mesma estratégia de gestão e 

controle da força de trabalho, na medida em que atuam, ao lado dos games e simuladores, sob 

um conjunto de delineamentos desenvolvidos à partir da lógica das plataformas que, segundo 

Grohmann (2020, p.143), “não atuam sozinhas, mas dependem de uma imbricação de 

algoritmos e dados, ligados à financeirização e à racionalidade neoliberal”.  Ainda para o 

autor, 

 

Essa plataformização do trabalho, então, envolve a dependência que trabalhadores e 

consumidores passam a ter das plataformas digitais – com suas lógicas algorítmicas, 

dataficadas e financeirizadas – somada a mudanças que intensificam a flexibilização 

de relações e contratos de trabalho, bem como ao imperativo de uma racionalidade 

empreendedora como vias de justificação dos modos de ser e aparecer do capital. 

 

Previtali e Fagiani (2020, p. 329) destacam que, nesse contexto, a “educação não está 

apartada dessas mudanças no cenário mundial, cabendo a ela (con)formar, no plano técnico e 

ideológico, a nova classe trabalhadora”. 
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Frente a esse quadro, é importante compreender que o avanço das forças produtivas 

juntamente com o desenvolvimento científico e tecnológico, elevaram a complexidade do 

trabalho na medida em que são também objetivações resultado da atividade humana na 

natureza. No entanto, ao contrário de servirem de alicerce para padrões de vida mais 

humanizados, foram apropriados pelo capital para que a vida do trabalhador pudesse ser 

invadida em esferas antes ainda não acessíveis aos dispositivos de controle existentes. Isso 

significa que a tecnologia impregnada no espaço intra-fabril para a otimização do processo 

produtivo e para o barateamento dos custos humanos, é transferida para a vida social que 

passou a ser também, e mais intensamente que nos modelos Taylor-fordistas de produção, 

objeto de controle e desejo do capital, na medida em que as características mais humanas dos 

indivíduos foram sendo requeridas pela maquinaria produtiva.  

A propagação do pensamento que coloca os sistemas de ensino tradicionais como 

obsoletos, pois não estariam correspondendo às atuais demandas de formação profissional 

fixadas pelo mercado de trabalho, acompanha as tendências que impõem uma necessária 

incorporação da tecnologia às práticas educacionais. As chamadas Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TIC) reúnem uma variedade de dispositivos tecnológicos que são 

disseminados como recursos pedagógicos para a formação de trabalhadores de acordo com as 

demandas do mundo produtivo. 

Novamente se torna evidente o ideário adaptativo que em se sustentam as perspectivas 

pedagógicas vinculadas à Indústria 4.0, pois assim como pudemos notar nos mecanismos 

educacionais de reprodução da ordem burguesa, as tecnologias, materialização dessas 

perspectivas, ainda que componham a riqueza humana acumulada, são utilizadas como 

instrumentos de amoldamento e controle de subjetividades por meio, também, de processos 

educativos. 

Os conteúdos que comporiam as disciplinas que seriam ministradas pelas (os) 

professoras (es) em salas de aula e partilhado com os estudantes (que também participariam 

do processo educativo na medida em que o saber seria coletivamente construído) passam a ser 

codificados e reunidos em plataformas digitais e aplicativos móveis e transformados em 

jogos, simuladores, laboratórios virtuais, programas computacionais, dentre outros 

dispositivos tecnológicos, que furtam a substancialidade da atividade docente no processo 

educativo, assim como suprimem do indivíduo a possibilidade de apropriação e socialização 

do que foi desenvolvido e acumulado pelo gênero humano ao longo da história, limitando 

assim o seu próprio desenvolvimento enquanto indivíduo singular.  
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O desenvolvimento científico e tecnológico poderia representar o fim do trabalho de 

risco e insalubre, a diminuição da jornada de trabalho, o tratamento e a cura de doenças, o 

acesso à educação de qualidade por todos, o aumento da produção que, supostamente, teria 

por consequência o fim da desigualdade social e a erradicação da fome e da miséria. Mas, 

contraditoriamente, isso não pode ser alcançado em uma organização societal fundamentada 

nas relações de poder fundamentadas na sociedade baseada na produção de mercadorias, 

movida pela lógica do lucro, o que impede (violentamente convém mencionar) qualquer tipo 

de avanço no sentido de tornar as relações sociais justas e igualitárias; o que significaria a 

própria autodestruição do sistema hegemônico. 

A tecnologia, nos marcos do capital, assume a forma materializada do pensamento 

pedagógico industrial flexível, na medida em que, ao mesmo tempo que se insere no mundo 

produtivo como possibilidade de menores custos humanos, não exclui o fator humano do 

processo produtivo, muito pelo contrário, este aparece ainda mais em evidência, como 

elemento fundamental no movimento de extração de mais-valor do processo de acumulação 

do capital. Como é enfatizado por Silva (2020, p.138) 

 

[...] a produção ampliada do valor, ainda que empregue máquinas, ferramentas, 

técnicas e tecnologias avançadas, depende sempre do trabalho vivo, pois é este que 

coloca em ação a atividade produtiva. O trabalho vivo é responsável pela articulação e 

ativação dos meios e objetos de produção para produção de mercadorias. A máquina, 

abandonada a si mesma, não produz trabalho, logo, não efetiva mercadorias e não 

pode ativar o processo de realização do capital. 

 

O indivíduo moderno por mais que tenha superado seus precursores, através de uma 

forma superior de domínio da natureza por meio da tecnologia, foi também se objetivando na 

história de forma que as relações de domínio definhassem as possibilidades históricas de 

desenvolvimento humano dadas pelas configurações produtivas industriais modernas; a 

materialidade do padrão de produção burguês unida às estratégias burguesas de conformação 

social na luta pela hegemonia, formaram um tipo humano que, para atender às exigências 

dessa ordem produtiva, deve ser, fragmentado do coletivo e, antes de tudo, fragmentado em 

relação à si mesmo.  

Resultado da objetivação dos indivíduos ao longo da história, a tecnologia, apartada de 

quem a produziu, se volta contra a classe trabalhadora na forma de dispositivos de reprodução 

e controle de uma ordem social que, cada vez mais, tem sido alienante e desumanizadora. Isso 

pode ser observado no meio educacional quando os trabalhadores da educação, assim como a 

categoria estudantil, estão sendo submetidos à exigências de inserção de produtos 
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tecnológicos (dispositivos educacionais) nos projetos pedagógicos, que não refletem em nada 

as reais necessidades dos que estão inseridos no processo educativo. Assim, na tentativa de 

desfazer as tramas que ocultam as reais determinações do discurso educacional limitado à 

questão das tecnologias, é imperativo que nos dirijamos perguntas como: Tecnologias para 

que? Para quem? Com vistas a quais objetivos? Para atender a quais interesses? E de quem? 

O discurso observado por meio da análise dos estudos que tratam das relações entre 

trabalho e educação na Indústria 4.0 revela também uma crença na neutralidade da tecnologia, 

que é tomada como saída para todos os problemas educacionais que, inclusive, extrapolam as 

paredes da escola. No entanto, não são desenvolvidas reflexões sobre questões que são 

próprias da estrutura sócio-reprodutiva do capital, atribuindo às tecnologias o poder de sanar 

esses problemas. 

Os trabalhos cujo discurso é de cunho adaptativo, no geral, se dedicaram a apresentar 

diferentes dispositivos tecnológicos e suas funções educativas para a Indústria 4.0, o que 

ocasionou, por meio do levantamento que realizamos, uma extensa lista de tecnologias 

aplicáveis a processos educacionais. Entretanto não tratamos de examinar cada uma delas, 

pois em si, representam apenas uma dimensão sobre a qual pretendemos ir além, assim, 

destacamos um núcleo ideológico comum entre eles: há o ocultamento da base social que 

sustenta esse discurso ao apresentarem as tecnologias como soluções de problemas que são 

estruturais no sistema capitalista. As promessas de inclusão social por meio da 

democratização do acesso à educação e ao conhecimento (Ferreira & Sá, 2018) não se 

cumprem quando os processos de exclusão são necessários ao funcionamento e à hegemonia 

da sociedade burguesa. Nesse contexto, a educação assume a função de instruir para a 

produção de força de trabalho sob as demandas específicas de subjetividades adequadas à 

ordem produtiva. Em uma análise mais profunda, Saviani (1995) alerta para o fato de que o 

saber objetivo, na sociedade capitalista, em que tudo assume a forma mercadoria, também 

constitui parte dos meios de produção. Nesse sentido, Silva (2020, p.171) esclarece: 

 

A educação reduzida à instrução busca instrumentalizar homens, mulheres e crianças 

para a produção imediata de mercadorias, visto que os mesmos são compreendidos a 

partir de sua função no conjunto das relações econômicas do capital. Tal função é 

substanciada pelo fato de que os trabalhadores sejam objetivados e reificados pela 

relação social do capital como mercadoria força de trabalho.  

 

Ou seja, “acreditar na ideia de que as tecnologias de informação efetivamente 

possibilitassem a socialização do saber seria, por consequência, acreditar que o capitalismo 

estaria socializando os meios de produção”. (Duarte, 2001, p. 68). Tal condição não reflete a 
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realidade, muito pelo contrário, o que percebemos é que, cada vez mais, tanto em extensão 

quanto em intensidade, as relações de dominação burguesa têm se estruturado com base na 

exploração do trabalho vivo, agora, com e pela ampliação da tecnologia. 

 

Nesse contexto, a exploração do trabalho vivo coexiste com a expansão do trabalho 

morto e materializa-se uma subsunção cada vez maior da classe trabalhadora ao 

capital, por meio do desenvolvimento técnico- -científico estranho ao trabalhador 

coletivo; a tecnologia empregada na produção subordina e controla os trabalhadores 

sob a aparência da neutralidade dos dispositivos tecnológicos, que comparecem na 

produção como resultantes de um progresso científico natural e inevitável. Tal qual o 

fetichismo na mercadoria, expande-se atualmente o fetichismo tecnológico que se 

oculta no necessário uso de ciência e tecnologia na produção. (Silva, 2020, p.210) 

 

A redução do tempo de formação também foi uma questão que se sobrepôs em alguns 

dos estudos analisados, notamos que a justificativa adotada se ligava sempre à flexibilidade 

do mundo do trabalho e às exigências produtivas, o que nos remeteu à reflexão do Saviani 

(1995) a respeito da falácia revolucionária burguesa sobre a importância escola: 

 

[...] os teóricos da economia política localizavam com mais realismo a questão da 

escola. Alguns deles chegavam a afirmar que a escola era totalmente dispensável para 

os trabalhadores, que a instrução escolar era tempo roubado à produção, que enquanto 

as crianças estavam nas escolas, não estavam colaborando com a produção e, portanto, 

com o crescimento da mais-valia, ou seja, com o crescimento e acumulação do capital 

(Saviani, 1995, p.160) 

 

A imposição ferrenha da redução do tempo de formação da classe trabalhadora é 

observada também por meio de um exame mais apurado do sentido empregado às tecnologias 

na educação, destacando-se aquelas fazem referência à aprendizagem móvel e flexível, os 

MOOC’s, que ofertam cursos cada vez mais curtos e simplificados, com a prerrogativa de que 

os trabalhadores já estão esgotados pela rotina do trabalho; outras que reduzem o processo 

educativo a um momento de diversão como os games interativos, simuladores, plataformas de 

jogos, dentre outros  que, sob o prisma hedonista, sem deslocá-lo do projeto burguês, deve 

evitar ao máximo o sofrimento em um nível que deve-se restringir tudo à busca por prazer, já 

que toda energia e esforço do trabalhador devem ser empregados no trabalho; assim o 

irracionalismo burguês é endossado, tanto em relação à escassez de conteúdo, quanto ao que 

se refere ao tempo destinado à formação da classe trabalhadora. 

Objetivamente, as TIC de forma geral, nos marcos da sociabilidade capitalista, 

revelam mais uma das estratégias de dominação do capital quando, ao limitar a formação do 

trabalhador e, contraditoriamente, exigir mais qualificação e preparo, formam o terreno fértil 
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para que essa contradição se realize. Na medida em que a necessidade de espaço físico, de 

uma certa quantidade de docentes e em que os custos prediais e com a formação de 

profissionais são eliminados, todo o processo educativo passa a ser dirigido pela tecnologia, 

mais especificamente no campo da inteligência artificial, e esses limites são superados. 

As TIC são, portanto, uma expressão clara da busca pelo total controle do indivíduo 

pelo capital, pois, fundamentalmente, suprimem os limites físicos e temporais da exploração 

do trabalhador. Assim, a exigência de flexibilidade não se limita aos ditames da fábrica e se 

estende ao cotidiano ocupando os espaços e o tempo de vida dos sujeitos.  

Dessa forma, por meio da análise das transformações que estão em curso, buscamos 

compreender a base comum em que se sustentam essas transformações e, como pôde ser 

observado no levantamento das novas tecnologias aplicadas à área educacional que 

realizamos, há uma extensa quantidade de novos produtos tecnológicos em relação àqueles 

desenvolvidos no último processo de revolucionamento da produção que, apesar de refletirem 

uma novidade da Indústria 4.0, no que tange ao avanço da tecnologia e às transformações 

técnicas no interior da produção, não denotam uma mudança da forma de organização da 

sociedade, pelo contrário, obedecem à necessidade de manutenção dessa mesma organização 

social.  

Por meio da análise dos mecanismos e dos dispositivos que compõem, na forma de 

processos educacionais impulsionados pela Indústria 4.0 e de tecnologias utilizadas nesses 

processos, o projeto pedagógico industrial para conformar a subjetividade às novas exigências 

do mundo produtivo, ousamos afirmar que não há rupturas com a lógica da flexibilidade 

instituída pela reestruturação produtiva. No entanto, é evidente que, por mais que as 

transformações não sejam, no todo, substanciais, elas acarretam mudanças na realidade social 

e no modo de vida dos sujeitos que devem ser consideradas. 

Quanto aos valores cunhados pela pedagogia industrial na reprodução da força de 

trabalho na Indústria 4.0, outra dimensão de análise que propusemos, nós os compreendemos 

como os elementos linguísticos e afetivos de controle, coerção e manutenção da ordem 

burguesa, que aparecem na forma de discurso valorativo e autorregulador nos níveis do 

pensamento, dos afetos e do comportamento.  

Não há reflexão crítica nos trabalhos analisados sobre como a realidade se configura e 

como se dá a vida sob ela, apenas são discutidas as formas de inserção e participação no 

aparelho econômico. O indivíduo, sujeitado à uma infinidade de instrumentos ideológicos, é 

induzido à procura por integrar-se à essa racionalidade social, nesse ponto não há separação 

entre qualidades técnicas e profissionais e os elementos subjetivos que o constitui.  
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Assim, naturaliza-se uma sociedade e um modo de vida em que a aparência é tomada 

como a realidade mesma, em que o indivíduo é levado a se sujeitar às condições que a o 

aparelho produtivo impõe e a crer que essa é a única configuração possível, uma rendição à 

realidade imediata é induzida por meio de processos formativos e coercitivos cada mais sutis 

e velados. Processos estes em que as qualidades humanas são postas como mercadorias e 

inseridas em todas as dimensões de produção e reprodução do capital e em que o 

desenvolvimento humano é subsumido ao desenvolvimento econômico e orientado por 

processos educacionais amplamente ou especificamente pedagógicos.  

No entanto, quando, nas respostas aos movimentos de crise do capital, as promessas de 

sociedade dadas não se cumprem e as contradições do sistema são evidenciadas, as estratégias 

de recomposição da ordem são refinadas, atuando sobre a subjetividade para a sua adequação 

à organização social. “Portanto, a produção não cria somente um objeto para o sujeito, mas 

também um sujeito para o objeto” (Marx, 2008, p.248) 

A transição do modelo fordista/taylorista de produção para o regime de acumulação 

flexível da era toyotista, trouxe mudanças estruturais nas formas de organização social e 

educacional do país. Segundo Antunes e Alves (2004) a queda do proletariado fabril, o 

surgimento de um novo perfil de operário, dentre outros fatores, contribuíram para que se 

formasse uma nova concepção de classe trabalhadora, com relações, vínculos e envolvimentos 

com o capital diferentes dos da era fordista/taylorista. 

A flexibilização do trabalho exigiu que os processos educacionais fossem orientados 

também para a formação de trabalhadores disciplinados e adaptáveis à lógica racional do 

capital.  Com a exigência de trabalhadores mais flexíveis e multitarefa da era toyotista, 

implantou-se uma nova forma de envolvimento do operário em um espaço produtivo 

precarizado e desumano decorrente das novas formas de organização do trabalho.  

 

A superação da acumulação rígida pela acumulação flexível traz a necessidade de 

novas formas de disciplinamento da força de trabalho, que contemplem o 

desenvolvimento de subjetividades que atendam às exigências da produção e da vida 

social, caracterizadas pela flexibilidade, para que acompanhem as mudanças 

tecnológicas decorrentes da dinamicidade da produção científico-tecnológica 

contemporânea, ao invés de profissionais rígidos, que repetem procedimentos 

memorizados ou recriados através da experiência. (Kuenzer; Grabowsk 2016, p.25)  

 

Se na era fordista/taylorista uma relação formal entre trabalhador e fábrica era 

suficiente, com a transição para o modelo toyotista de produção o operário deixou de exercer 

funções apenas de cunho maquinário e operacional e passou a participar mais dos processos 
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de planejamento e gestão intra-fabris.  Dessa forma, a força de trabalho intelectual e a 

subjetividade do operário passaram a ser também objetos de controle e desejo para o capital.  

A questão subjetiva na produção é intrínseca à própria subsunção ao capital, contudo é 

no regime de acumulação flexível que busca-se desenvolver um comprometimento operário 

que aumenta o controle pelo capital da dimensão subjetiva como evidencia Alves (2011): 

 

O que se coloca não é apenas a constituição de uma disciplina ou autodisciplina, mas 

de “atitudes pró-ativas” de comportamento capazes de significar a participação ativa 

da inteligência, da fantasia e da iniciativa do trabalho (o que não era exigido no 

fordismo – taylorismo). (Alves,2011, p.117) 

 

Nesse sentido, elencamos os valores demandados pela Indústria 4.0 apontados em 

trabalhos que fazem menção, em algum momento, a qualquer conhecimento, habilidade, 

crença e comportamento relacionando-os às premissas deste contexto. 

 

 

Tabela 12 - Valores 

VALORES 
 

Cognitivos 
 

Conhecimentos e 

Habilidades 

Técnicas 

Know-how técnico; Marketing; Administração; Finanças; Operacional; 

Tecnologias; Línguas estrangeiras; Internet das coisas; Programação; 

Controle de qualidade; Design de tecnologia; Big Data; Questões 

ambientais; Ciências físicas e biológicas; Habilidade com ciência de 

dados; Plataformas e tecnologias; Raciocínio lógico e matemático; 

Análise de dados e TI; Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC); Comunicação oral e escrita; Inovação. 

 

Afetivos 
 

Comportamentos 

e Habilidades 

Sociais 

Resolução de problemas; Resolução de problemas complexos; 

Compreender  e  dominar  processos; Autorresponsabilidade; Cooperar  

e  comunicar; Iniciativa; Visão sistêmica; Planejamento e gestão de 

mudanças; Propensão a desafios; Criatividade; Organização; Agilidade; 

Adaptabilidade; Pensamento crítico; Colaboração; Empreendedorismo; 

Curiosidade; Imaginação; Flexibilidade; Capacidade de julgar e tomar 

decisões; Autogerenciamento do tempo; Inteligência emocional; 

Mentalidade orientada para aprendizagem; Trabalho em equipe; 

Habilidades de comunicação; Liderança, Capacidade de transferir 

conhecimento; Capacidade de persuasão; Pensamento empreendedor; 

Resolução de conflitos; Postura analítica; Orientação multifuncional; 

Tolerância a ambiguidade; Motivação para aprender; Trabalhar sob 

pressão; Mentalidade digital; Comprometimento; Saber ouvir; 

Capacidade de assumir riscos; Ser disciplinado; Inovador; Persistente; 

Ser pró-ativo; Orientação para servir; Atitude positiva; Capacidade de 

inspirar;  Pensar "bold"; Cultura ownership; Possuir valores humanos; 

Ser ético; Propósito transformador massivo-MTP; Aprendizagem ativa; 

Gestão de pessoas; SoftSkills; Autonomia; Visão de futuro; Controle 
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socioemocional; Ser motivado; Ser polivalente; Inteligência social; 

Empatia; Habilidades interpessoais; Resposta adaptativa e 

Aprendizagem contínua. 

 

Elaborada pela autora 

 

Pudemos perceber uma notável diferença na quantidade de habilidades técnicas 

mencionadas em relação à chamadas habilidades sociais, sendo que essas últimas aparecem 

muito mais frequentemente e em maior número nos trabalhos que abordaram as relações entre 

trabalho e educação na Indústria 4.0. O que nos leva a pensar que a dimensão subjetiva 

continua assumindo uma posição majoritária no que diz respeito às estratégias de 

conformação social à racionalidade produtiva do capital flexível. 

Por maior que seja a lista de propostas pedagógicas e de dispositivos tecnológicos 

educacionais da Indústria 4.0, no cerne do processo educativo da classe trabalhadora a 

tecnologia não é acessada, pois, no nível do conteúdo, não há substância suficiente para 

apreendê-la e, quanto ao seu domínio operacional, nem sequer há, materialmente, a 

possibilidade de uma experiência pedagógica com essas tecnologias.  

Em vista da manutenção do status quo, sujeito e tecnologia são imbricados em uma 

relação em que a subjetividade se torna um elemento fundamental para as estratégias de 

coerção e conformação social, nesse sentido, o conteúdo tecnológico, em si, não é o foco dos 

processos educacionais, mas sim, a sua função fetichizante que promove uma promessa de 

futuro que não se cumprirá nessa configuração de sociedade. 

Sem a possibilidade de apropriação da tecnologia pela classe trabalhadora, surge a 

necessidade de criar nos sujeitos o sentimento de colaboração para a reprodução de uma 

sociedade da qual eles não devem saber que não fazem parte. O que torna compreensível a 

maior quantidade de exigências de habilidades comportamentais e sociais em relação às 

competências técnicas. Negreiros (2020, p.216) salienta: 

 

Ao trabalhador recai a responsabilidade sobre a sua inserção, ou não, em alguma 

atividade laborativa que irá depender, atualmente, mais do desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de competências socioemocionais – como criatividade, próatividade, 

capacidade de resiliência e de adaptação, dentre outros – do que aperfeiçoamento 

intelectual e técnico. 

 

    Com o processo de restruturação produtiva, e mais recentemente, na era 4.0, as mais 

íntimas emoções do indivíduo são atingidas, não mais apenas na esfera do trabalho, mas em 

todas as dimensões da vida humana. A subjetividade moldada às tendências do modo de 
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produção de mercadorias que, no momento atual, é marcado pelo alto grau de fetichização da 

tecnologia, reflete um movimento em que, mais intensamente que nunca, o foco não se trata 

do objeto, mas da relação do indivíduo para com o objeto, ou seja, “o momento predominante 

não se localiza na técnica em si, mas nas relações sociais que a determinam” (Lessa, 2007, p. 

257). 

Diante disso, afirmamos que as habilidades sociais, sobretudo as que se referem à 

dimensão afetiva da subjetividade humana, são a maior expressão das demandas produtivas da 

Indústria 4.0 e cumprem com maestria um papel regulador dentro do movimento 

sociometabólico do capital na contemporaneidade. Papel que, baseado no o argumento de 

Assunção et al. (2019, p. 5), de que o “sucesso só depende vontade de aprender e de estudar 

das pessoas, para se qualificar com as novas rotinas e tecnologias, tornando seu perfil 

profissional o grande diferencial para a empregabilidade”, tem se cumprido com maestria. 

 Para Antunes (2018, p. 44) essa nova configuração produtiva tem como consequência 

a agudização dos processos de precarização do trabalho decorrentes da reestruturação 

produtiva; “o que temos é mais precarização, mais informalidade, mais subemprego, mais 

desemprego, mais trabalhadores intermitentes, mais eliminação de postos de trabalho, menos 

pessoas trabalhando com os direitos preservados”. 

Alves (2018) aponta o empreendedorismo como um tipo de ocultamento da forma de 

trabalho assalariado que possibilita a maior exploração da força de trabalho por meio da 

destruição dos direitos trabalhistas e da flexibilização salarial, do tempo e da intensidade de 

trabalho. É por meio da cultura do empreendedorismo, situada no ideário neoliberal, que se 

cria a falsa ideia de que o indivíduo é responsável por ele mesmo, ou seja, retira a perspectiva 

da vivência coletiva, expondo uma classe de trabalhadores excluída do mercado à uma série 

de condições de vida e trabalho precarizadas.  Para Frigotto (2013, p.04), 

 

A ênfase ao empreendedorismo, a ser dono do próprio negócio, etc., desloca a 

responsabilidade para a grande massa de trabalhadores que, por diferentes razões, não 

são necessários ou não se enquadram nas exigências do mercado, para que busquem a 

sobrevivência por conta própria. Para a grande maioria trata-se de um convite ao 

trabalho informal e precário, totalmente desprotegido dos direitos sociais. 

 

Nesse sentido, o empreendedorismo, assim como as noções de sociedade do 

conhecimento, pedagogia das competências, qualidade total, empregabilidade e capital social 

são os novos fetiches mercantis da ideologia do capital humano (Frigotto, 2013). Com base 

nessa reflexão, buscamos não só identificar as demandas afetivas e comportamentais da 

Indústria 4.0, mas também, correspondê-las ao movimento de recomposição da hegemonia 
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advindo da reestruturação produtiva com o objetivo de saber se há uma continuação mais 

intensificada do tipo humano flexível toyotista ou uma demanda diferente de subjetividade 

para a Indústria 4.0. 

Além da cultura do empreendedorismo, a criatividade é uma das qualidades mais 

mencionadas no conjunto das demandas da Indústria 4.0, no entanto, para Duarte (2001, p. 

66) 

 

Essa criatividade não deve ser confundida com busca de transformações radicais na 

realidade social, busca de superação radical da sociedade capitalista, mas sim 

criatividade em termos de capacidade de encontrar novas formas de ação que 

permitam melhor adaptação aos ditames do processo de produção e reprodução do 

capital.  

 

Frente a um contexto marcado por tamanha insegurança e instabilidade, a criatividade 

é reivindicada pela lógica exploratória do capital e reduzida à condicionalidade dos interesses 

externos, não como uma expressão da atividade criativa humana genuína, mas, como é bem 

pontuado por Negreiros (2020, p 178.), “o agir criativo torna-se refém, portanto, dos 

imperativos capitalistas no qual só será valorizado caso contribua para sua necessidade de 

expansão e acumulação”. Ainda segundo a autora,  

 

Nessa perspectiva, os processos formativos não podem mais estar restritos a apenas 

repassar conhecimentos previamente prontos, pautados no repasse do domínio do 

arsenal técnico-operativo a ser executado pelo trabalhador posteriormente em um 

determinado campo de atuação. Demanda-se, agora, que o trabalhador desenvolva 

habilidades, ―jogo de cintura, a compreensão de que o ambiente de trabalho agora 

impõe não mais a obediência a um chefe hierarquicamente superior, mas a criação 

permanente do novo. (Negreiros, 2020, p.178) 

 

Iniciativa, motivação e próatividade também aparecem com frequência no ideal de 

subjetividade para a Indústria 4.0, o que é mais uma expressão das teorias que têm como base 

a pedagogia do “aprender a aprender” e revelam claramente suas intenções disciplinadoras e 

adaptativas dos indivíduos, juntamente com o discurso da flexibilidade, da polivalência, da 

multifuncionalidade e da inovação que aparecem nos estudos analisados. Nesse cenário, ao 

indivíduo é dada a responsabilidade por deliberar sobre seu processo de formação e trabalho 

alimentando a falsa sensação de autonomia e liberdade que, apesar de não se realizar na 

organização social capitalista, mantém a classe trabalhadora amansada. 

Capacidades de “resolução de problemas”, de “planejamento e gestão da mudança” e 

de “propensão a desafios”, foram notadamente evidentes nos trabalhos que indicaram um 

perfil ideal de trabalhador para a Indústria 4.0, demonstrando, mais uma vez, a necessidade de 
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que haja sempre  indivíduos que consigam acompanhar o acelerado desenvolvimento 

científico e tecnológico, mesmo que apenas nos níveis do consumo limitado e da operação 

simplificada dessa tecnologia para a manutenção do ritmo de produção e consumo (Kuenzer e 

Grabowsk, 2016 ).  

Silva (2020) afirma que no regime de acumulação flexível toyotista há o suposto 

reestabelecimento do nexo psicofísico cindido pelo padrão de produção fordista-taylorista, o 

que pode ser notado pela maior, mas limitada, participação dos trabalhadores nos processos de 

gestão intra-fabris. Para o autor, 

 

As recentes mudanças operadas pelos processos de reestruturação produtiva lançam 

mão de uma pedagogia menos rígida ou flexível, na qual o nexo psicofísico tenderia 

para as dimensões cognitivas e comportamentais dos trabalhadores, em contraposição 

às exigências de força física e habilidades manuais predominantes na vigência do 

modelo de acumulação taylorista-fordista. (Silva, 2020, p.270) 

 

Com a queda do proletariado fabril, a diminuição das plantas industriais e o 

reordenamento produtivo guiado pelo ritmo da produção puxada e descentralizada toyotista 

(Antunes & Alves, 2004), os trabalhadores passaram a assumir funções múltiplas que, ao 

contrário do trabalho especializado  característico do fordismo-taylorismo, extrapolam a 

dimensão da especialidade em direção à da formação de indivíduos flexíveis que podem atuar 

em qualquer parte do processo produtivo, o que explica a alta demanda subjetiva de 

“compreensão e domínio de processos”, de “visão sistêmica” e “visão de futuro” mencionada 

pelos trabalhos analisados. 

Estimular o envolvimento participativo e cooperativo parece ser desnecessário em um 

mundo dominado pela tecnologia, contudo, o elemento humano prevalece nos processos de 

trabalho e isso é evidenciado pelas exigências, cada vez maiores, de competências como 

“resolução de conflitos”, “cooperação’, ‘comunicação”, ‘trabalho em equipe”, ‘liderança” e 

“gestão de pessoas”, que aparecem como demandas subjetivas da configuração produtiva 

toyotista e se estendem para o padrão de produção da Indústria 4.0. Contudo, tais exigências 

não demonstram formas mais evoluídas de trabalho como os termos sugerem, pelo contrário, 

refletem mais uma forma de controle que, pela descentralização do poder hierárquico e pela 

distribuição flexível do processo produtivo, transfere aos próprios trabalhadores a função de 

controlar uns aos outros quando os colocam em posição de concorrência no interior das 

equipes de trabalho.  

Isso expressa mais uma contradição dessa organização produtiva, a que se dá pelo 

movimento contrário entre a racionalidade do capital e a irracionalidade social (Alves, 2011), 
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quando, ao mesmo tempo em que se exige o trabalho cooperativo e se forma trabalhadores 

para esses moldes, as relações sociais em que se sustenta o sistema capitalista devem ser 

pautadas no individualismo e na competitividade, para que o excedente humano se justifique e 

torne possível formas de trabalho cada vez mais precarizadas. Da mesma maneira, a formação 

para a cooperação deve ser limitada aos níveis exigidos pelo capital, na medida em que, 

também é uma estratégia de manutenção da hegemonia burguesa a destruição da coletividade 

de classe. 

Antunes (2018, p. 119) alerta para uma forma de controle do trabalho engendrada pelo 

modelo de produção flexível, denominada por ele de “management by stress” que é 

caracterizada por submeter os trabalhadores à condições laborais em que estão sob pressão 

continuamente e que exigem ações instantâneas a todo momento, o que, em tese, poderia 

gerar insatisfação, improdutividade e revolta da classe trabalhadora. No entanto, segundo 

Deluiz (2001, p.2) 

 

A ênfase na identificação dos interesses de patrões e empregados – que se convertem 

em uma comunidade social de colaboradores –; a autogestão pela internalização da 

disciplina; o controle exercido sobre os trabalhadores por seus próprios colegas no 

trabalho em equipe e a sobrevalorização de aspectos atitudinais (o saber-ser) conferem 

ao modelo das competências a possibilidade de um controle menos formalizado e mais 

difuso sobre a força de trabalho, evitando-se as resistências e os conflitos. 

 

Nesse cenário, demos um destaque especial para o conceito de “Propósito 

Transformador Massivo” – MTP, presente no estudo de Sartori, Zanotto e Fachinelli (2018, p. 

11), que sintetiza bem o tipo de envolvimento e em que nível a subjetividade dos 

trabalhadores deve ser envolvida no processo produtivo. 

 

O MTP é único, deve inspirar a todos, destinado ao 

coração e à mente, com sinceridade e confiança deve ser abrangente, no sentido de 

não ser ligado a uma tecnologia específica. Aliar a razão com a emoção é o fator 

crítico de sucesso nesse processo, visto que um bom proposito transformador 

massivo não é destinado apenas ao cérebro das pessoas, mas, principalmente, ao 

coração.  

 

A promessa de autonomia também permeia os estudos voltados para a construção de 

um ideal de pessoa adequada à Indústria 4.0. Propostas pedagógicas que se comprometem a 

formar indivíduos autônomos, tanto no que diz respeito aos processos formativos quanto no 

que se refere ao dia a dia de trabalho, são colocadas como solução para as questões 

emergentes do mercado de trabalho que não podem ser atendidas pela forma tradicional de 
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qualificação profissional. Neste cenário, o lema do “aprender a aprender” dirige a nova 

educação e, ao contrário do que afirma seus defensores, “ele não produz a autonomia 

intelectual e moral nem o espírito crítico; produz uma maior adaptabilidade às alterações do 

capitalismo” (Duarte, 2011, p.199).  

Para Machado (1998, p.84), 

 

O reconhecimento e a avaliação das competências, fundamentados em processos de 

negociação individualizada, contribuem para moldar uma certa concepção de sujeito e 

de autonomia, voltada para o desenvolvimento da capacidade adaptativa e para 

enfraquecer a solidariedade informada pelos interesses coletivos como consequência 

do aumento da competição entre os indivíduos.  

 

A noção de indivíduo autônomo, corresponde à ideia de sujeito independente que, por 

sua vez, expressa a própria estrutura da sociedade burguesa, que depende do livre 

funcionamento de mercado para a recomposição e manutenção da sua hegemonia. Neste 

cenário, Araújo (2004, p. 513), ao se tratar da pedagogia das competências, refere-se à ela 

como incapaz de oferecer “as bases necessárias ao desenvolvimento da autonomia e das 

capacidades amplas dos trabalhadores” e conclui definindo-a como “mero recurso reprodutor 

da concepção liberal-meritocrática” pois, segundo o autor, ao se dirigir somente às 

necessidades de mercado “não serve como mediação para a diminuição das desigualdades e 

para a construção da justiça social”. 

Para Antunes (2018), a subjetividade autêntica é aquela que expressa a autonomia, 

contudo, em uma sociedade em que o que rege são normas empresariais que, convém 

ressaltar, extrapolam os limites da empresa e invadem a vida dos indivíduos, a subjetividade 

assume uma forma inautêntica, própria da heteronomia. Nesse sentido, Duarte (2011, p. 29) 

completa evidenciando que “a mesma sociedade — que tanto prega a individualidade, a 

autonomia, a liberdade e a criatividade como seus mais altos valores —, opera nos indivíduos 

a mais brutal padronização e o mais brutal esvaziamento”. 

A falsa sensação de autonomia, se trata, portanto, de circunstâncias em que as supostas 

alternativas que aparecem ao indivíduo, já estão, na verdade, pré-determinadas e sua 

“escolha” é limitada a decidir somente sobre alguns elementos de um processo que já está, de 

certo modo, delineado. Assim, nos pareceu importante observar, também, sob que condições 

isso se relaciona com as demandas de “capacidade de julgar” e de “pensamento crítico” que 

aparecem nos trabalhos analisados. 
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O avanço da tecnologia e as rápidas mudanças do mundo do trabalho podem parecer 

um elemento novo no que diz respeito ao funcionamento da sociedade do capital, contudo, 

como já alertaram Marx e Engels (2005, p.43),  

 

Essa revolução contínua da produção, esse abalo constante de todo o sistema social, 

essa agitação e insegurança distinguem a época burguesa de todas as precedentes. 

(...) Tudo o que era sólido e estável evapora-se, tudo o que era sagrado é profanado 

e os homens são, finalmente, obrigados a encarar com serenidade suas condições de 

existência e suas relações. 

 

Nesse sentido, o discurso da mudança, nada tem além do conteúdo fetichizado da 

mercadoria que se imprime na vida cotidiana, nas relações sociais e na subjetividade, 

restringindo, também, a inconformidade humana à questões da vivência imediata. O 

pensamento crítico, apropriado pelo capital, toma a forma de coisa que, dotada de certa 

autonomia, se volta contra o próprio indivíduo que, no lugar de observar criticamente as 

relações sociais de produção às quais está submetido, limita-se a encontrar meros problemas 

administrativos e operacionais, dentro e fora da empresa, que possam afetá-la.  

A capacidade de julgar e o olhar crítico do sujeito são direcionados apenas à 

comunidade dos indivíduos que, na forma de adversários, devem ser eliminados na 

concorrência pelo lugar no mercado de trabalho; assim, a partir do julgamento e da crítica 

concorrencial, eles mesmos, entre si, são levados a oferecerem ao capital mais formas de 

exploração transfiguradas de soluções para a empresa. 

As chamadas softskills, ou competências transversais, também invadem a visão 

pedagógica corporativa sobre o perfil ideal de trabalhador para a Industria 4.0 e representam 

plenamente o movimento de “captura da subjetividade” (Alves, 2011) pela lógica do capital. 

São demandadas competências como “imaginação”, “atitude positiva”, “empatia”, 

“habilidades interpessoais”, “inteligência emocional”, “curiosidade”, dentre outras 

capacidades humanas que demonstram claramente as novas estratégias de controle para 

reprodução e manutenção da hegemonia burguesa. Como evidencia Pelbart (2003, p.99) “De 

repente os aspectos mais humanos do homem, seu potencial, sua criatividade, sua 

interioridade, seus afetos, tudo isso que ficava de fora do ciclo econômico produtivo, (...) 

torna-se a matéria-prima do próprio capital”. 

No estudo “As necessidades de qualificação de mão de obra da Indústria 4.0” (Silva et 

al. 2019) destacamos o conceito “cultura ownership” que, para os autores, é uma das 

principais competências a serem desenvolvidas nos trabalhadores e significa, basicamente, 

criar nos empregados o sentimento de dono; assim, no lugar da exigência de responsabilidade, 
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cria-se um sentimento que motiva o trabalhador para o trabalho além das demandas 

específicas de sua função.  

Essa lógica se trata de uma estratégia cínica de ocultamento das relações sociais de 

poder e exploração capitalistas e se estende para outras esferas da vida dos trabalhadores, 

como podemos observar claramente pelo movimento de uberização do trabalho que, por meio 

da falácia de “seja seu próprio patrão”, de flexibilidade e controle do trabalho e pela 

facilitação da conectividade trazida pelas TIC’s, dispositivos cada vez mais tecnológicos e 

intuitivos, vêm transformando o mundo do trabalho.   

A economia compartilhada, pelo que também é conhecido o consumo colaborativo, 

aquele que possibilita o contato direto, sem mediação pela regulação do trabalho, entre quem 

demanda e quem oferta o produto ou o serviço (modelo per to per – P2P), apesar de possuir 

uma retórica sustentável, humanizada e libertadora, se trata de formas dissimuladas do 

assalariamento (Antunes, 2018), ainda mais precarizadas e em que os indivíduos sequer têm 

acesso aos direitos trabalhistas fundamentais, quando estão submetidos à condições cada vez 

mais nocivas e desreguladas de trabalho. 

No cerne da sociabilidade capitalista, com formas cada vez mais extensas e intensas de 

exploração do trabalho, emergem elementos do movimento sócio-reprodutivo do capital que 

implicam na gênese e na constituição da individualidade, “buscando impedir, anular, 

incorporar ou mesmo destruir a subjetividade antagônica dos trabalhadores por meio de 

estratégias de captura/manipulação da sua vontade, produzindo formas multideterminadas de 

consentimento ativo na produção e nas demais esferas da vida social” (Silva, 2020). 

Nesse sentido, Silva (2018, p. 244), ao indagar sobre a razão pela qual o trabalhador se 

mantém produtivo mesmo em meio “à tamanha precarização da sua atividade e de si mesmo”, 

revela que há na subjetividade desse “novo tipo de trabalhador” “a precariedade como modo 

de ser”, o que torna evidente a função mediativa da educação na formação de subjetividades 

que correspondam às demandas produtivas, na medida em que a ação educativa, nos marcos 

da sociedade da mercadoria, serve à reprodução e manutenção da lógica exploratória do 

capital, sobretudo, no âmbito das relações sociais. Nas palavras do autor: 

 

Esse questionamento põe evidência a problemática da educação como processo de 

reprodução das relações de produção, isto é, de que nas relações produtivas e sociais 

ocorrem práticas intencionais e sistematizadas de formação humana com a finalidade 

de desenvolver as subjetividades demandadas pelo projeto hegemônico de reprodução 

do capital sob as condições de sua crise estrutural, uma nova pedagogia da hegemonia, 

conforme Neves e Sant’Anna (2005). (Silva, 2018, p.244) 
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O que podemos concluir até esse momento, suscitado pelas análises acerca dos 

mecanismos, dispositivos e valores da pedagogia industrial no contexto da indústria 4.0 para a 

conformação de trabalhadores e trabalhadores à lógica do capital, é que não há uma 

desconexão com o padrão toyotista de produção, apesar de acarretarem grandes 

transformações na vida dos trabalhadores. Dessa forma, é primordial ressaltar que trata-se de 

um processo de amoldamento de subjetividades, sobretudo, pedagógico (Silva, 2020), ou 

educativo (Duarte, 2013), que acompanha o movimento de acumulação do capital e 

compreender como esse processo se dá, é de fundamental importância para o desvelamento da 

realidade que permite ir além do que a imediaticidade da vida cotidiana na chamada Indústria 

4.0 nos apresenta. 

Em síntese, após as análises sobre os mecanismos, dispositivos e valores da pedagogia 

industrial para a conformação de trabalhadores ao modus operandi do capital, quando 

buscamos compreender como as implicações sociais e produtivas da Indústria 4.0 se inserem 

na lógica interna de funcionamento da sociedade produtora de mercadorias, sugerimos, diante 

do que nos permite afirmar e como já apontamos em momentos distintos desse capítulo, que 

há um processo de intensificação do padrão produtivo e sociometabólico flexível no qual não 

identificamos elementos suficientes para indicar uma cisão com o movimento 

sociometabólico decorrente da reestruturação produtiva, ainda que essa possa vir a ocorrer 

sinalizando a possibilidade de emersão e, portanto, de transição para uma nova configuração 

produtiva, que assim como ocorreu com a emergência do toyotismo, acarretará em mudanças 

ainda mais substanciais na organização social, na vida e na subjetividade dos sujeitos. 
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CAPÍTULO 4 – A materialidade do Projeto Pedagógico Industrial 

Brasileiro na Indústria 4.0 
 

Para aqueles que pensam, nada é sagrado. 

O topete de chamar as coisas pelos nomes, a 

dissolução da análise, a impudicícia da síntese, a 

perseguição selvagem e debochada dos fatos nus, o 

tatear indecente de temas delicados, a desova das 

ideias — é disso que eles gostam. 

(Wislawa Szymborska) 

 

A compreensão da relação entre trabalho-subjetividade-educação e a dinâmica interna 

de desenvolvimento da sociedade do capital, e, mais especificamente, aquelas que se referem 

à identificação dos mecanismos, dispositivos e valores da pedagogia industrial no contexto da 

Indústria 4.0 exige a análise sobre como as instituições organizadas da burguesia industrial se 

articulam com a finalidade de (con)formar a classe trabalhadora diante das condições da assim 

chamada Indústria 4.0. Buscamos identificar, agora nas concepções dos próprios industriais, 

elementos que nos permitam analisar como os aparelhos privados de hegemonia estão 

decodificando as informações do mundo do trabalho e elaborando as estratégias educacionais 

para a produção de subjetividades que atendam às demandas produtivas.  

O objetivo desta etapa da investigação é identificar elementos e/ou padrões nas 

concepções dos industriais brasileiros (aqui representados pela CNI) que sirvam de 

indicadores para o desvelamento do projeto pedagógico industrial nacional, no contexto da 

Indústria 4.0. 

Com o intuito de tornar compreensíveis o caminho percorrido e as decisões tomadas 

no decorrer da pesquisa, expomos os aspectos gerais e as peculiaridades dos procedimentos 

investigativos adotados, indicando o universo da pesquisa, as fontes, as etapas do processo de 

organização e coleta de dados, bem como a apresentação e a análise dos resultados, ao passo 

que explicitamos elementos que permitem o entendimento da relação entre as razões que 

motivaram as escolhas técnicas e procedimentais realizadas e a fundamentação teórico-

metodológica no materialismo histórico-dialético. 

 

 

4.1.  O caminho da investigação e da exposição 
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A concepção de pesquisa documental que melhor representa o procedimento 

investigativo realizado nesta etapa do trabalho é a que denota uma classificação da pesquisa 

quanto à técnica empregada na coleta de dados. Nesta perspectiva, sua definição se dá, 

essencialmente, pela escolha da fonte de coleta de dados, que, na pesquisa documental, trata-

se de fontes primárias, ou seja, de documentos que não receberam, ainda, tratamento analítico 

(Gil, 2007). Lakatos & Marconi (2003) definem fontes primárias como documentos escritos 

ou não, pertencentes a arquivos públicos ou particulares (pessoais, institucionais e 

domiciliares) e fontes estatísticas. 

Quando a definir documento, Cellard (2012) evidencia que não é uma tarefa fácil, 

indicando que todo documento possui uma informação fixada para servir de registro, prova ou 

comprovação de fatos ou acontecimentos. Na mesma direção, a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) na Norma Brasileira de Regulamentação (NBR) 6023 (2018, p. 2) 

considera um documento: 

 

qualquer suporte que contenha informação registrada, formando uma unidade, que 

possa servir para consulta, estudo ou prova, incluindo impressos, manuscritos e 

registros audiovisuais, sonoros, magnéticos e eletrônicos, entre outros. 

 

Já nesse momento da pesquisa documental, em que se faz a escolha e a organização 

dos documentos para a coleta e a análise dos dados, é importante que haja a definição do 

procedimento de análise a ser utilizado. Dentre as técnicas de análise existentes, destacamos a 

Análise de Conteúdo na modalidade temática – categorial (Bardin, 2016; Minayo, 2007).  

Para Bardin (2016), a análise de conteúdo é um “conjunto de técnicas de análise das 

comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens” visando “a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção 

(ou, eventualmente, de recepção), inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou 

não)”. (Bardin, 2016, p. 44). 

A escolha pelo emprego desse procedimento, está assentada na sua compatibilidade 

com os fundamentos teórico-metodológicos do materialismo histórico dialético, pois, como é 

dito por Bardin (2016, p. 135) ele serve ao estudo das “motivações de opiniões, de atitudes, de 

valores, de crenças, de tendências, etc.", para além dos sentidos manifestos no conteúdo 

analisado. Para Trivinos (1987, p. 160), a análise de conteúdo “pode servir de auxiliar para 

instrumento de pesquisa de maior profundidade e complexidade, como o é, por exemplo, o 
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método dialético. Neste caso, a análise de conteúdo forma parte de uma visão mais ampla e 

funde-se nas características do enfoque dialético”.  

Dessa forma, o método materialista histórico dialético fundamenta a análise que parte 

da materialidade dos fenômenos que, ao serem aprofundados exprimem categorias que 

permitem compreende-lo em suas múltiplas determinações para a superação da sua 

manifestação aparente em direção a apreensão do seu movimento real. 

Nesse mesmo sentido, Minayo (2007) apresenta a análise de conteúdo como um 

caminho para compreender, à luz da teoria em que o pesquisador se fundamenta, o que está 

por trás dos conteúdos manifestos, superando-os e indo além das aparências do que está sendo 

comunicado. O que, para Trivinos (1987, p. 159, 160-161), exige certo domínio dos 

fundamentos teóricos que venham a sustentar as análises, em suas palavras,  

 

qualquer técnica (entrevista, questionário etc.) adquire sua força e seu valor 

exclusivamente mediante o apoio de determinado referencial teórico. [...] todos estes 

suportes "materiais" serão francamente inúteis no emprego da análise de conteúdo se o 

pesquisador não possuir amplo campo de clareza teórica. Isto é, não será possível a 

inferência se não dominarmos os conceitos básicos das teorias que, segundo nossas 

hipóteses, estariam alimentando o conteúdo das mensagens. 

 

Portanto, o procedimento adotado consiste na investigação, descrição e interpretação 

do conteúdo das mensagens dos documentos coletados à luz de uma perspectiva materialista 

histórica e dialética, em busca de significados que nos permitam desenvolver a problemática 

posta a partir da transição das representações imediatas ao conceito/categoria, que é uma 

síntese de numerosas relações sociais que expressam as conexões entre uma representação do 

pensamento imediato e a materialidade da qual ela surge, bem como as conexões não 

reveladas (totalidade) de maneira intencional ou não. 

 

4.1.1. A coleta dos documentos no Portal da Indústria – Canal de comunicação 

oficial da CNI 

 

Com vistas a atender à problemática e aos objetivos da investigação, a coleta dos 

documentos foi realizada a partir do seguinte direcionamento: documentos disponíveis em 

canais de comunicação oficiais da CNI, que tratam, em algum nível, de aspectos educacionais 

relacionados à Indústria 4.0. Quanto à escolha do site, optamos pelo 

www.portaldaindústria.com.br, por ser o domínio principal que ancora todos os canais de 

comunicação da CNI. 
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Diante disso, utilizamos os mecanismos de busca avançada do Google com o seguinte 

operador de busca: ["Indústria 4.0" AND ~educação OR ~qualificação OR ~formação 

site:portaldaindustria.com.br]. Com este comando são apresentados todos os resultados que 

contém o termo “Indústria 4.0” juntamente com os termos “educação” e/ou “qualificação” 

e/ou “formação” no site “portaldaindustria.com.br”.  O sinal gráfico til (~) colocado antes dos 

termos indica que sinônimos podem ser incluídos nos resultados. 

Por observarmos que a busca não abrangeu o conteúdo de arquivos disponíveis para 

download, foi realizada uma segunda busca voltada para documentos em formato “.pdf” e 

“.docx”, disponíveis no site “portaldaindustria.com.br”. Para isso os operadores de busca 

utilizados foram, respectivamente: ["Indústria 4.0" AND ~educação OR ~qualificação OR 

~formação site:portaldaindustria.com.br filetype:pdf] e ["Indústria 4.0" AND ~educação OR 

~qualificação OR ~formação site:portaldaindustria.com.br filetype:docx] 

Como resultado das buscas21, obtivemos 317 links de acesso à páginas do Portal da 

Indústria correlatas aos termos indicados, 137 links de download de arquivos em formato .pdf 

e 7 links de download de arquivos em formato .docx. Os resultados foram dispostos na forma 

de hiperlinks em um único arquivo de texto do Word, para que pudessem ser facilmente 

acessados e organizados.  

Em seguida iniciamos o processo de seleção e organização dos documentos para a 

delimitação e composição do corpus de análise. Para Bardin (2016, p. 126), “o corpus é o 

conjunto dos documentos tidos em conta para serem submetidos aos procedimentos 

analíticos”. Ainda para a autora, é nesta etapa da investigação que são desenvolvidas as 

operações preparatórias para a análise de conteúdo propriamente dita. 

 

 

4.2. Pré-análise:  caracterização das concepções dos industriais e constituição 

do corpus de análise  

 

Bardin (2016) divide a análise de conteúdo em três etapas: pré-análise, exploração do 

material (descrição analítica) e interpretação inferencial. 

A pré-análise é a fase em que os documentos que comporão o corpus de análise são 

selecionados e organizados. Além da escolha dos documentos que serão analisados (corpus de 

análise), é nesse momento que os delineamentos da investigação são refinados, ou seja, que há 

                                                           
21 As buscas foram realizadas no dia 19 de março de 2021. 
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a definição ou a redefinição dos objetivos da pesquisa e a elaboração de indicadores para a 

interpretação dos dados extraídos dos documentos. 

Ao desenvolver um corpus de análise, alguns critérios devem ser aplicados (Bauer & 

Gaskell, 2002; Bardin, 2016): 

 Exaustividade: Deve-se esgotar a totalidade do material que trata de questões 

correspondentes à temática da investigação, de forma que não haja exclusão de 

informações relevantes e, consequentemente, conclusões equivocadas.   

 Representatividade: A seleção deve representar o universo investigado. 

 Homogeneidade: Os documentos devem ser homogêneos, ou seja, devem se 

enquadrar em um único tema ou conjunto de temas (no caso de recorte temático) e 

devem ser do mesmo formato (textual ou visual, por exemplo), assim como devem 

ser homogêneas, também, as técnicas de coleta e de análise desses documentos.  

 Pertinência: Os documentos precisam atender aos objetivos previstos 

 

Com base nesses critérios, a partir de uma leitura inicial, também denominada de 

“leitura flutuante” (Bardin, 2016, p. 126), foi realizada a seleção e a organização dos 

documentos a serem explorados e a constituição do corpus de análise desta pesquisa. Para 

tanto, criamos uma grelha no Excel (Figura 2)22 contendo todos os links dos documentos e os 

índices de caracterização. 

Figura 2 - Planilha de caracterização do corpus de análise 

 

Elaborada pela autora 

 

A partir da caracterização dos documentos, obtivemos as seguintes informações 

iniciais: 

 Ao reunirmos os resultados das buscas realizadas, somaram-se um total de 461 

documentos que foram submetidos à “leitura flutuante” e caracterizados, com 

vistas à seleção, composição e organização do corpus de análise; 

 Os documentos listados correspondem à notícias, a artigos de jornais/revistas 

produzidos ou reproduzidos pela CNI/Portal da Indústria, à Homepages de canais 

                                                           
22 Apêndice “A” deste trabalho. 
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do Portal da Indústria, à redações de páginas do Portal da Indústria, a vídeos e à 

publicações para download. A classificação quanto ao tipo de documento foi 

realizada a partir das informações contidas na página do site e/ou no documento a 

que o link dava acesso.  

 As informações dos documentos corresponde ao que é abordado em cada 

documento e/ou do formato da comunicação (no caso das publicações para 

download). 

 A composição do corpus de análise foi feita eliminando os links duplicados ou 

danificados e aplicando, na seleção dos documentos, os critérios de 

homogeneidade (apenas documentos textuais) e pertinência (apenas documentos 

que tratam direta ou indiretamente de aspectos educacionais relacionados à 

Indústria 4.0). 

 

Após a caraterização dos documentos, foram formados dois grandes grupos: o corpus 

de análise e o conjunto de documentos não selecionados.  

Os documentos não selecionados foram agrupados da seguinte forma (tabela 13): 

duplicações; documentos sem acesso; documentos não textuais; documentos sem menção aos 

termos da busca (mencionam em outro link), documentos com menção aos termos da busca 

não relacionada à pesquisa (apesar de mencionarem os termos da busca, não tratam de 

questões educacionais); e documentos com menção irrelevante aos termos da busca (ainda 

que, no geral, abranjam questões educacionais, não contêm informações relevantes para a 

pesquisa).  

 

Tabela 13 - Documentos não inclusos no corpus de análise 

Justificativa da não 

inclusão 

Detalhamento dos documentos não 

inclusos, por tipo de informação fornecida 

Quantidade 

Menção Irrelevante para 

a Pesquisa 

Anúncio de Cursos / Vagas 25 

Apresentação de Eventos / Projetos 45 

Apresentação de casos empresariais  11 

Listas de “mais lidos” do Portal da Indústria / 

Informações repetidas 

10 

Resultado de pesquisa de satisfação  4 

Tecnologia/estrutura desenvolvida pelo 

SESI/SENAI 

13 

Menção não relacionada 

à pesquisa 

Não trata de questões 

Propaganda SENAI/SESI 12 

Dados econômicos 33 

Informações legais/normativas 35 



132 
 

educacionais. Informações sobre área / tecnologia específica 42 

Levantamento de 

postura/percepção/motivação empresarial 

41 

Sem menção/ Menciona 

em outro link 

Homepages de canais do Portal da Indústria 19 

 Editais 16 

Documentos não textuais 
Vídeos  28 

Slides 11 

Link não abre  - 4 

Duplicações  - 28 

Total de documentos não inclusos 377 

Elaborada pela autora 

 

O outro grupo de documentos, o que corresponde ao Corpus de Análise dessa 

pesquisa, foi composto por 84 documentos, datados de abril de 2014 à maio de 2021 (tabela 

14), que correspondem - segundo denominações do próprio Portal da Indústria - à notícias, 

artigos produzidos ou reproduzidos pelo Portal da Indústria, redações de canais do Portal da 

Indústria e à publicações para download (tabela 15); e cujas informações fornecidas se 

constituem de: apresentação de assuntos abordados em artigos de jornais, revistas ou sites; 

oferta/ procura de cursos; apresentação de assuntos abordados em eventos, debates, reuniões, 

etc.; apresentação de estudo /pesquisa / levantamento; apresentação de programas e serviços 

voltados para a Indústria 4.0; entrevistas; estudos/pesquisas na íntegra; documentos de 

posicionamento; e uma edição de Revista (tabela 16). 

 

 Tabela 14 - Distribuição dos documentos do corpus de análise por ano 

 Elaborada pela autora 

 

 

Ano Quantidade de documentos  

2014 1 

2015 0 

2016 9 

2017 9 

2018 26 

2019 11 

2020 17 

2021 10 

Sem data especificada 1 
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Tabela 15 - Quantidade de documentos do corpus de análise por tipo de documento de acordo 

com a denominação do Portal da Indústria 

Tipo de documento Quantidade 

Notícias 54 

Artigos em jornais/revistas produzidos ou reproduzidos 

pelo Portal da Indústria 
3 

Redações de canais do Portal da Indústria 3 

Publicações para download 24 

Total 84 

Elaborada pela autora 

 

 

Tabela 16 - Detalhamento dos documentos do corpus de análise por tipo de informação 

fornecida 

Tipos de documentos Informação fornecida Quantidade de 

documentos 

Notícias 

 

Artigos produzidos ou 

reproduzidos pelo Portal 

da Indústria 

 

Conteúdos de canais do 

Portal da Indústria 

Apresentação de assuntos 

abordados em artigos de Jornais, 

revistas ou sites 

11 

Oferta/ Procura de Cursos 5 

Apresentação de assuntos 

abordados em eventos, debates, 

reuniões, etc. 

21 

Apresentação de Estudo /Pesquisa 

/ Levantamento 
9 

Entrevistas 8 

Apresentação de programas e 

serviços voltados para a Indústria 

4.0 

9 

Publicações para 

download 

Estudos/pesquisas na íntegra 11 

Documentos de posicionamento 9 

Edição de Revista 1 

Elaborada pela autora 

 

Ainda para compor o conjunto de informações descritivas do corpus de análise, após a 

leitura exaustiva dos 84 documentos, foi possível caracterizá-los já observando certos 

padrões, o que já nos permitiu realizar alguns agrupamentos iniciais à partir da identificação 

dos seus núcleos temáticos centrais (tabela 17). Os núcleos temáticos centrais correspondem 

aos principais temas abordados por cada documento. 
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Tabela 17 - Quantidade de documentos do corpus de análise por núcleo temático central 

Núcleo temático central 

Quantidade 

de 

documentos 

Metodologia e importância da educação profissional; 

e/ou 

Indicadores e avaliações sobre a educação brasileira;  

e/ou 

Orientações para os trabalhadores (desenvolvimento de 

competências, empregabilidade e renda); para as empresas 

(produtividade, inovação e desenvolvimento tecnológico); e/ou para o 

Governo (desenvolvimento socioeconômico) 

 

34 

Índices e avaliações sobre a demanda de educação profissional por 

jovens, trabalhadores e estudantes; pelo mercado de trabalho e/ou 

setor industrial; e pela sociedade.  

e/ou  

Informações institucionais, metodologia e oferta de 

serviços/educação profissional pelas instituições SESI, SENAI e/ou 

IEL para a comunidade, empresas e/ou governo. 

 

26 

Dados sobre a indústria brasileira, impactos da Indústria 4.0, 

comparações internacionais, análises e propostas de ações privadas 

e/ou públicas para o desenvolvimento do setor industrial e da 

economia do país. 

 

16 

Síntese de ações e avaliações da estratégia nacional das instituições 

SESI, SENAI e IEL e da Mobilização Empresarial pela Inovação 

(MEI23), nos âmbitos da educação, da tecnologia e da inovação, da 

saúde e da segurança na indústria e da gestão. 

 

8 

 

Com o corpus de análise estruturado, retomamos o objetivo desta etapa da 

investigação, que consiste em “identificar elementos e/ou padrões no discurso dos industriais 

brasileiros (aqui representados pela CNI) que sirvam de indicadores para o desvelamento do 

projeto pedagógico industrial nacional, no contexto da Indústria 4.0” e, apoiados nas análises 

já realizadas nas etapas anteriores desta pesquisa, elaboramos algumas perguntas norteadoras 

desta fase do processo investigativo que, além de terem nos fornecido subsídios para o 

delineamento operacional da investigação (a delimitação do corpus de análise, a escolha do 

tipo de informações a serem coletadas, a identificação das possíveis fontes de coleta, as 

técnicas e os procedimentos utilizados, etc.), puderam, no conteúdo de suas respostas, nos 

                                                           
23 Movimento formado por mais de 200 lideranças empresariais, autoridades do governo e representantes de 

instituições, criado para estimular a estratégia inovadora dentro das empresas e ampliar a efetividade das 

políticas públicas de apoio à inovação. 
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indicar categorias importantes para a compreensão do Projeto Pedagógico Industrial 

Brasileiro no contexto da Indústria 4.0. 

Dessa forma, integrando a problemática geral da pesquisa, as perguntas norteadoras 

desta etapa da investigação foram: 

a) Como o tema “educação” aparece nas concepções da CNI? 

b) Qual a função da educação na visão dessa instituição?  

c) Há avaliações negativas ou positivas explícitas ou implícitas sobre algum modelo 

educacional? Se sim, quais e sobre quais modelos? 

d) Há referência explícita ou implícita à alguma perspectiva educacional em que essa 

instituição se apoia? 

e) Há uma perspectiva educacional nessa instituição voltada para a Indústria 4.0? Se 

sim, quais suas características? 

f) Em relação ao conteúdo dos processos educacionais, há indicação de disciplina, 

conhecimento, material, etc. que deve compor os processos educacionais? Em que 

medida aparecem relacionados à Indústria 4.0? 

g) Em relação à forma dos processos educacionais, há indicação de metodologia, 

didática, recurso didático, etc. que deve compor os processos educacionais? Em 

que medida aparecem relacionados à Indústria 4.0? 

h) Há apontamentos diretos ou indiretos sobre as relações ensino-aprendizagem e/ou 

professor-aluno?  

i) No âmbito educacional, qual a função do Estado na visão dessa instituição? 

j) Há evidências claras ou algum indicador de autoridade/influência dessa instituição 

sobre o Estado, no âmbito educacional?  

k) Há alguma avaliação explícita ou implícita sobre a realidade e/ou política 

educacional brasileira? 

l) Na visão dessa instituição, qual a relação existente/sugerida entre educação e 

empresa/gestão empresarial? 

m) Há valores (crenças, comportamentos, atitudes, etc.) avaliados de forma negativa 

por essa instituição? Quais e com qual justificativa? 

n) Há valores (crenças, comportamentos, atitudes, etc.) avaliados de forma positiva 

por essa instituição? Quais e com qual justificativa? 

o) Há uma caracterização explícita ou indicadores implícitos do que seria um “perfil 

ideal” de indivíduo, estudante e/ou trabalhador, na visão essa instituição? 
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p) Com base no que é possível observar direta ou indiretamente, quais as relações 

entre o pensamento pedagógico industrial do capital, em condições de crise 

estrutural e penetrado pela filosofia neoliberal, e a pedagogia industrial em ação no 

Brasil? 

 

Minayo (2007) esclarece que na Análise de Conteúdo, quando são colocadas questões 

norteadoras, as respostas para as questões nos permitem identificar “eixos orientadores para a 

interpretação”, pois, por meio delas, fazemos “inferências para chegarmos à interpretação dos 

sentidos atribuídos ou subjacentes às ideias”.  

É importante destacar que é a referenciação dos índices e os indicadores que 

possibilitam a realização de inferências para a interpretação dos dados na Análise de 

Conteúdo. Bauer (2002, p. 194) define índice como “um sinal que é causalmente relacionado 

a outro fenômeno, assim como, por exemplo, a fumaça é um índice, ou um sintoma de fogo”, 

ao passo que os indicadores podem ser a frequência, a presença, ou outro padrão de aferição 

do índice, que permita inferir (deduzir ou tirar conclusões) sobre um determinado fenômeno 

(Bardin, 2016). 

É comum que a referenciação dos índices e a elaboração dos indicadores aconteçam 

ainda na fase de pré-análise, entretanto Bardin (2016) assinala que ambos também podem ser 

definidos no decorrer da fase analítica. Dessa forma, os índices e os indicadores, nesta 

pesquisa, foram definidos pelos temas que se repetiram com muita frequência nas respostas à 

cada pergunta listada como questão norteadora, a partir da exploração do material. 

 

 

4.3. Exploração do material: categorização e descrição analítica das concepções 

dos industriais  

 

A exploração do material consiste nos procedimentos de recorte e codificação, de 

agregação e de enumeração do conteúdo contido nos documentos do corpus de análise, 

guiados pelos objetivos da pesquisa, pelas perguntas norteadoras, pelo referencial teórico 

(Minayo, 2007; Bardin, 2016). 

No recorte, são definidas e codificadas as unidades de análise (também chamadas de 

unidades de registro ou de significação) e as unidades de contexto. As unidades de análise são 

recortes de conteúdo relevante dos documentos que podem ser: recortes semânticos (temas – 

análise temática) ou os linguísticos (frases, palavras – análise léxica/sintática); elas são o 
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elemento unitário de conteúdo que será, posteriormente, agrupado em categorias.  Já as 

unidades de contexto podem ser frases, parágrafos, trechos, temas ou outra indicação que 

permita retornar ao contexto de origem das unidades de análise, evitando o risco de atribuir-

lhes sentidos incompletos ou equivocados. Diante disso, as unidades de contextos são 

estabelecidas para codificar as unidades de análise tornando possível a localização do seu 

contexto. 

Bardin (2016, p. 135) estabelece que tema “é a unidade de significação que se liberta 

naturalmente de um texto analisado segundo certos critérios relativos à teoria que serve de 

guia à leitura”. Nesse sentido, a nossa escolha pela análise temática se deu, pois buscamos por 

elementos cuja manifestação não compreende apenas “componentes racionais, mas também 

ideológicos, afetivos e emocionais” (Franco, 2005, p. 39). 

Construídas as unidades de análise, prosseguimos com categorização dos recortes 

temáticos. Para Bardin (2016, p. 147) a categorização é 

 

uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por 

diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com 

critérios previamente definidos. As categorias são rubricas ou classe, as quais reúnem 

um grupo de elementos (unidades de registro) sob um título genérico. 

 

A relação das categorias pode ser fechada (categorias definidas a priori), aberta 

(categorias definidas a partir dos dados) ou mista (categorias definidas antes e durante o 

processo de categorização). Neste ponto, é importante que haja algum entendimento prévio, 

possibilitado, sobretudo, pela fundamentação teórica, sobre a emergência ou não de 

significados alojados em um grupo de palavras. 

Segundo Bardin (2016), as categorizações podem sem ser realizadas a partir de vários 

critérios: léxicos (estrutura e ordenamento de orações); sintáticos (categorias referentes a 

classes de palavras – verbos, adjetivos, etc.); expressivos (categorias que se referem a padrões 

linguísticos de comunicação); e semânticos (categorias temáticas). 

Ainda sobre o processo de categorização, Minayo (2007) afirma que é preciso 

obedecer a um conjunto de orientações. A principal deles é que as categorias devem ser 

homogêneas, ou seja, devem se utilizar do mesmo critério (léxico, temático, etc.) para o 

agrupamento das unidades de análise. A autora completa ressaltando que, além de 

homogêneas, as categorias devem ser: exaustivas, exclusivas, concretas, adequadas e férteis 

(Minayo, 2007; Franco, 2005) (quadro x).  
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Tabela 18 - Critérios para a construção de categorias 

Critérios  Definição 

Exaustividade Devem dar conta de todo o conjunto do 

material a ser analisado; se um 

determinado aspecto não se enquadrar 

nas categorias, devemos formular outra 

categorização 

Exclusividade Um aspecto do conteúdo do material 

analisado não pode ser classificado em 

mais de uma categoria 

Concretude  Não devem ser expressas por termos 

abstratos que trazem muitos significados 

Adequação  Deve ser adaptada ao conteúdo e ao 

objetivo a que se quer chegar 

Fertilidade Deve fornecer informações relevantes 

que possibilitem boas inferências 

Adaptado de Minayo (2007), Bardin (2016) 

 

Dito isso, para os fins desta investigação, realizamos recortes de unidades de análise 

temáticos; ou seja, a partir da leitura dos documentos do corpus de análise desta pesquisa, 

extraímos, de cada um, os temas que correspondem, em algum nível, às questões norteadoras. 

O que resultou em um total de 261 recortes de unidades de análise temáticos. 

Em seguida as unidades de análise foram agrupadas, de acordo com a natureza de cada 

uma, obedecendo a critérios semânticos, direcionados pelas questões norteadoras, com base 

nos entendimentos possibilitados pelo referencial teórico e atendendo às orientações sobre 

homogeneidade, exaustividade, exclusividade, concretude, adequação e fertilidade.  

Quanto aos procedimentos operacionais de recorte, codificação e organização das 

unidades de análise e do processo de categorização, inteiramos que as unidades de análise 

foram registradas na mesma planilha do Excel em que os documentos do corpus de análise 

foram caracterizados, sendo adicionadas duas colunas: uma com os recortes das unidades de 

análise temáticas (261) e outra com as unidades de contexto (249 trechos retirados na íntegra 

dos documentos). Quanto à categorização, é importante ressaltar que as unidades de análise 

foram categorizadas tanto a partir de categorias oriundas do referencial teórico, quanto 

daquelas que foram surgindo durante o processo, resultando em uma relação de categorias 

mistas. 

Ao final, após um agrupamento inicial, listamos um total de 112 unidades de análise 

temáticas, equivalentes às representações primárias a respeito de como os industriais 

brasileiros têm abordado a educação no contexto da Indústria 4.0, que, em seguida, foram 
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categorizadas em 3 categorias temáticas (tabela 19) e que resultaram na síntese interpretativa, 

de acordo com os eixos orientadores dados pelas questões norteadoras, pelos objetivos da 

pesquisa e pelo referencial teórico.  

A relação total das unidades de análise, dos eixos orientadores e das categorias iniciais 

compõem, respectivamente, a primeira, a segunda e terceira colunas das tabelas de 

composição de cada categoria.  

 

Tabela 19 - Quantidade de unidades de análise por categoria  

Categorias  

Quantidade de 

Unidades de Análise 

agrupadas 

Educação é um dos pilares para a economia e é determinada 

pela demanda produtiva 
46 

Educação Profissional/Técnica deve ser prioridade 42 

Educação para formar um tipo de indivíduo/trabalhador 24 

Elaborada pela autora 

Para cada categoria, apresentamos as unidades de análise que a compõe, indicamos os 

eixos orientadores utilizados no processo de categorização e realizamos a descrição analítica 

da categoria, com o respaldo do referencial teórico e com citações ilustrativas de trechos 

selecionados dos documentos.  

Com a descrição analítica das categorias buscamos expressar o conjunto de 

significados presentes nas diversas unidades de análise que compõe cada categoria, que foi 

identificado e destacado por meio das análises realizadas e com base nos objetivos desta 

pesquisa.  

Outra questão a ser esclarecida, diz respeito ao próprio delineamento da busca, que foi 

realizado já com um recorte contextual determinado, a Indústria 4.0. Sendo assim, 

esclarecemos que todos os documentos coletados e selecionados nos fornecem informações 

sobre a perspectiva educacional da CNI neste contexto e que, por isso, não nos ocupamos de 

informá-lo nas descrições das categorias. 

 

4.3.1. Educação é um dos pilares para a economia e é determinada pela demanda 

produtiva 

 

Esta categoria é constituída por 46 unidades de análise temáticas (tabela 20) e sua 

formação foi orientada por 10 eixos orientadores que nos permitem compreender o vínculo 

entre educação e desenvolvimento econômico que permeia todo o discurso da CNI. 
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Tabela 20 – Composição da categoria “Educação é um dos pilares para a economia e é 

determinada pela demanda produtiva” 

Unidades de Análise (temas) Eixos orientadores 

O desenvolvimento industrial está vinculado ao 

desenvolvimento de competências nos trabalhadores 

Refletem a ideia de que o 

desenvolvimento 

industrial/econômico está 

vinculado à educação 

Ensino técnico é estratégia para atender às demandas da 

Indústria 4.0 

Qualificação do trabalhador é principal desafio para 

desenvolvimento industrial 

Novo ensino médio é um avanço para o país 

Crescimento econômico está relacionado à educação 

Falta de qualificação profissional também é responsável por 

baixa na economia 

Educação profissional melhora a competitividade e 

produtividade 

Educação profissional é um dos pilares para a economia 

Países que mais investem em educação são os que têm o 

maior desenvolvimento econômico 

A educação deve ser voltada para o aumento da 

produtividade do país e da economia 

Só é possível superar dificuldades econômicas e sociais por 

meio da educação 

A economia tira a agenda da inovação do mundo acadêmico 

e leva para a indústria 

Educação deve ser vinculada a um projeto de 

desenvolvimento econômico 

Produtividade é função da educação 

Falta de acesso à educação prejudica a economia 

Inovação é dinheiro 

A base para a Industria 4.0 está na educação 

Formação de recursos humanos é dimensão prioritária para 

a agenda brasileira da Indústria 4.0 

Educação é o principal desafio para a Industria 4.0 

Operar uma educação baseada na filosofia Lean Apresentam concepções de 

educação que são baseadas em 

processos produtivos 
A formação deve ser baseada nas demandas do setor 

produtivo 

Currículos devem ser adequados às demandas de mercado Demonstram como o conteúdo 

dos processos educacionais 

está sendo moldado pelo 

mercado 

O currículo das universidades está sendo transformado 

A atual missão do SENAI é preparar jovens para a Indústria 

4.0 
Evidenciam a relação entre os 

modelos educacionais 

ofertados e as demandas de 

desenvolvimento 

industrial/econômico 

Há um crescente interesse por cursos para a Indústria 4.0 

Os cursos estão sendo reformulados para a Indústria 4.0 

Indústria 4.0 determina a adequação dos métodos de ensino 
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Deve-se transformar demandas de mercado em 

competências a serem desenvolvidas 

Evidenciam a relação entre 

educação e demandas do 

mercado de trabalho 

Educação deve acompanhar as mudanças do mundo do 

trabalho 

Deve haver conexão entre universidades e empresas 

É preciso articular ambiente educacional e empresarial 

Promoção de programas de integração entre empresas e 

universidades deve ser prioridade 

Deve haver estímulo à inovação 

A qualificação deve ser rápida Apontam estratégias 

metodológicas para atender ao 

mercado 
Educação do futuro irá partir de desafios e projetos 

Educação deve ser voltada para as tecnologias Indicam que o domínio das 

tecnologias deve ser objetivo 

prioritário da educação 
Educação profissional e domínio da tecnologia favorece 

comunicação e comunicação é poder 

Alfabetizar em tecnologias é importante Aponta que tecnologia deve ser 

conteúdo a ser ensinado 

Deve-se usar novas tecnologias no processo educativo Ressaltam a importância do 

uso de tecnologias no processo 

ensino-aprendizagem 

 

A educação deve ser mediada por tecnologias 

Tecnologia pode melhorar o aprendizado dos estudantes 

Emprego e renda estão diretamente relacionados a 

conhecimento e educação." 

Sugerem que conhecimento e 

educação são a chave para 

emprego e aumento da renda 

SENAI quer contribuir para a geração e a manutenção de 

empregos;" 

Estabelecer relação entre escola, identidade social e 

profissão. 

Ensino técnico garante emprego e boa remuneração 

Visão de futuro e comportamento profissional são a chave 

para o sucesso 

Elaborada pela autora 

 

As unidades de análise temáticas que compõem esta categoria denotam o pressuposto 

de que entre educação e desenvolvimento econômico há uma relação de determinidade mútua, 

ou seja, para a CNI tanto o desenvolvimento econômico depende de certa estrutura 

educacional, quanto a educação é determinada pela conjuntura econômica. Também é 

possível observar que, em uma escala hierárquica, a educação aparece sempre a serviço do 

setor produtivo que, por sua vez, de acordo com esta mesma instituição, dita os rumos da 

economia do país.  

Nesse sentido, é possível indicarmos três grandes análises necessárias para a 

compreensão das determinações sociais que constituem essa categoria: a relação entre 

educação e desenvolvimento econômico; o desenvolvimento da capacidade de inovação, de 

produtividade e de competitividade da indústria nacional para a concorrência no mercado 
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internacional; e a formação de trabalhadores com base no desenvolvimento de competências 

que atendam a esses fins. 

De acordo com Demo (1985), para Mészáros, a concepção dominante de 

desenvolvimento se fundamenta em uma série de pressupostos que equivalem 

desenvolvimento a crescimento econômico24; democracia a um conjunto de direitos 

individuais dispostos aos que se enquadram às normas do capital; e educação à formação de 

trabalhadores para a manutenção da ordem social capitalista.  

Em síntese, estes aspectos denotam que, com o desenvolvimento do capital, a lógica 

da mercadoria invade todos os espaços da vida, subsumindo as relações humanas à relações 

de mercado. Assim, o trabalhador, para garantir condições materiais mínimas à sua 

sobrevivência, vende, quando demandada, a sua capacidade de trabalho ao capitalista, 

explicitando uma realidade em que a obtenção de condições fundamentais à manutenção da 

vida depende de mediações do mercado de trabalho que, por sua vez, são alheias à sua 

vontade. 

Como parte desse cenário, a universalização da etapa de desenvolvimento do capital 

monopolista (Harvey, 1992) intensifica e generaliza não só o produto do trabalho, mas 

também as relações de mercado, que, em decorrência das transformações nos processos 

produtivos, passam a ser regidas, sobretudo, por determinações no âmbito das relações 

internacionais e da posição que as economias ocupam no capitalismo global. Dito isso, é 

importante compreender que os números que apontam melhores índices de desenvolvimento 

econômico atrelado a um maior investimento em educação e a níveis de qualidade de vida 

mais elevados, muito frequentemente difundidos pelos industriais, não representam a 

realidade concreta, na medida em que não compreendem suas reais determinações. 

Dessa forma, o “mito do desenvolvimento econômico” (Furtado, 1983), explicita uma 

perspectiva a respeito da relação entre educação e desenvolvimento econômico na sociedade 

capitalista, da qual compartilhamos, aquela que revela mais um mecanismo de controle do 

capital que busca legitimar e manter a concentração de renda nas mãos das elites locais e 

estrangeiras. Para o autor 

 

o processo de acumulação tende a ampliar um fosso entre um centro, em crescente 

homogeneização, e uma constelação de economias periféricas, cujas disparidades 

                                                           
24 Para Pinto (2005, p. 303) há uma diferença significativa entre “crescimento” e “desenvolvimento” econômico. 

Enquanto o crescimento diz respeito à quantidade e tem um teor conservador e unicamente expansivo, o 

desenvolvimento é qualitativo e transformador da realidade “o primeiro favorece uma minoria, ao passo que o 

verdadeiro desenvolvimento tem papel universalmente libertador”  
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continuam a se agravar-se. Com efeito, a crescente hegemonia das grandes empresas, 

na orientação do processo de acumulação, traduz-se no centro, por uma tendência à 

homogeneização dos padrões de consumo, e, nas economias periféricas, por um 

distanciamento das formas de vida de uma minoria privilegiada com respeito à massa 

da população. (Furtado, 1983 p. 68-69) 

 

E conclui:  

 

a ideia de que os povos pobres podem algum dia desfrutar das formas de vida dos 

atuais povos ricos – é simplesmente irrealizável. Sabemos agora de forma irrefutável 

que as economias da periferia nunca serão desenvolvidas, no sentido de similares às 

economias que formam o atual centro do sistema capitalista. […] Cabe, portanto, 

afirmar que a ideia de desenvolvimento econômico é um simples mito (Furtado, 1983, 

p. 75). 

 

No que tange ao desenvolvimento da capacidade de inovação, de produtividade e de 

competitividade da indústria nacional para a concorrência no mercado internacional, 

observamos a predominância de uma perspectiva economicista, na qual estes fatores se 

apoiam, quando as concepções dos industriais restringem o avanço da ciência e da tecnologia 

às suas implicações no processo de valorização do capital, não reconhecendo seu aspectos 

políticos e reduzindo seu papel à uma questão de competitividade e produtividade das 

empresas; esse pensamento carrega a ideia de que o desenvolvimento científico e tecnológico 

é a chave para os ganhos de capital tanto no âmbito privado (empresas e indivíduos) quanto 

na esfera pública (Estado). 

Nesse cenário, o neoliberalismo intensifica a participação empresarial nas políticas de 

Estado, utilizando-se, sobretudo, dos mecanismos pedagógicos das instituições educativas 

(amplamente e especificamente pedagógicas), para ordenar todo o espaço social com base 

nessa mesma lógica: a de subordinação aos interesses empresariais na busca por melhores 

níveis de produtividade e competitividade na concorrência entre capitais. Dito isso, é 

importante destacar que, na posição global de país capitalista dependente, o Brasil tem se 

ocupado apenas de reproduzir e consumir ciência e tecnologia advinda de outros países. 

Frigotto (1995) localiza vínculo educação e desenvolvimento econômico na atual 

sociedade capitalista na Teoria do Capital Humano, que aponta que o investimento na 

formação e na qualificação dos trabalhadores é o que determina os níveis de produtividade, 

que, por sua vez, implicam em taxas de desenvolvimento econômico mais ou menos elevadas. 

Nesse sentido é que pontuamos o outro aspecto a ser analisado na concepção dos industriais 

sobre a educação: a formação de trabalhadores com base no desenvolvimento de 

competências que atendam às demandas de produtividade e desenvolvimento econômico. 
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Sobre isso, é importante retomar a noção de Teoria do Capital Humano Renovada 

(Frigotto, 1995) que, no contexto das políticas neoliberais, com o processo de redução da 

participação do Estado nas políticas sociais e a ênfase à direção das condições de produção 

pelo mercado, a formação do capital humano, antes com maior responsabilidade do Estado, 

passa a ser mediata pelo mercado educacional e de encargo dos próprios indivíduos. Souza 

(2006) evidencia 

 

O conteúdo ideológico que está por detrás dessa teoria é a idéia de que, no mundo da 

produção, todos os homens são “livres” para ascenderem socialmente e esta ascensão 

depende única e exclusivamente do mérito individual e/ou da administração racional 

dos seus recursos. Essa ideia se expressa no âmbito escolar na forma de uma 

compreensão de que a não aprendizagem, a evasão, a repetência são problemas 

individuais, consequência da falta de esforço, da “não-aptidão”, da falta de vocação 

dos indivíduos. Enfim, Teoria do Capital Humano assume, no âmbito político, a forma 

de justificativa das desigualdades entre as classes, por aspectos individuais, 

mascarando as formas de extração da mais-valia; especificamente no âmbito 

educacional, de forma semelhante, “mascara a gênese da desigualdade no acesso, no 

percurso e na qualidade de educação que têm as classes sociais” (Frigotto, 1989, p. 

67). (Souza, 2006, p. 165-166) 

 

Em resumo, a ideia central é a de que a educação é responsável por formar 

trabalhadores que podem ser mais ou menos produtivos, o que impacta diretamente nos níveis 

de produtividade das empresas, umas em relação às outras, e do país, no que se refere à 

competitividade no cenário econômico mundial. O mesmo raciocínio é aplicado à inovação, 

qualidade que, de acordo com a CNI, depende da formação de trabalhadores criativos e que 

saibam dialogar com as novas tecnologias, e está no topo dos requisitos a serem alcançados 

para o aumento dos índices de desenvolvimento tecnológico e, também, consequentemente, 

de desenvolvimento econômico. 

Para Corsani (2003) a reconfiguração do mundo do trabalho, ao subordinar a lógica da 

reprodução à lógica da inovação, ou ainda de um padrão de repetição para outro, de invenção, 

proporcionou o afloramento de um “capitalismo cognitivo”, ou seja, cuja centralidade não 

está mais na produção de mercadorias por mercadorias, mas na “produção de conhecimentos 

por conhecimentos”, de forma que a criatividade e outras capacidades humanas, além das 

físicas e operacionais, fossem, também, progressivamente direcionadas e colocadas a serviço 

do capital, uma dinâmica que, para (Furtado, 1983), está entranhada à própria racionalidade 

da revolução burguesa. Como Marx e Engels (1989, p. 69) já evidenciaram,  

 

A burguesia só pode existir com a condição de revolucionar incessantemente os 

instrumentos de produção, por conseguinte, as relações de produção e, com isso, todas 
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as relações sociais. A conservação inalterada do antigo modo de produção constituía, 

pelo contrário, a primeira condição de existência de todas as classes industriais 

anteriores. Essa subversão contínua da produção, esse abalo constante de todo o 

sistema social, essa agitação permanente e essa falta de segurança distinguem a época 

burguesa de todas as precedentes.  

 

A CNI se apoia na concepção de inovação da Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), presente no Manual de Oslo, documento referência 

nas análises sobre a temática, cuja definição é “um produto ou processo novo ou 

aprimorado (ou uma combinação dos dois) que difere significativamente dos produtos ou 

processos anteriores da empresa e que tenha sido introduzido no mercado ou colocado em uso 

pela empresa”, e reforça o papel do conhecimento nos processos de inovação na medida em 

que “ serve como base para o processo de solução de problemas, prospecção e criação de 

novos negócios ou melhorias inéditas no processo produtivo, ou seja, inovações” (CNI – 

Portal da Indústria, n.d.). 

Notadamente, o sustentáculo da inovação está sobre a base de uma sociedade que 

movimenta conhecimento, este que, por sua vez, assume o lugar de matéria prima para 

infinitas possibilidades produtivas; o que não permite uma passividade da esfera pública, pelo 

contrário, exige uma participação política intensa, colocando o Estado como ator e indutor de 

comportamentos (Menezes, 2013). Demanda que é ilustrada pelas variadas ações dos 

industriais voltadas para a cobrança sobre poder público de políticas educacionais básicas e de 

investimentos para ciência e tecnologia, em vista da elevação dos níveis de produtividade e de 

crescimento econômico. 

Para explicitar melhor a relação estabelecida pela CNI entre educação e 

desenvolvimento econômico, destacamos alguns trechos de referência nos documentos 

analisados. O primeiro recorte é de uma fala do diretor de operações do SENAI, Gustavo 

Leal25, em um debate sobre o futuro da educação, onde ele afirma que “a economia do século 

XXI é baseada em conhecimento, que gera inovação, emprego, renda, investimentos” (CNI – 

Portal da Indústria, 2018). Em outro documento, Fernando de Holanda, então secretário de 

Políticas Públicas para o Emprego do Ministério da Economia, pontua: 

 

                                                           
25 Gustavo Leal Sales Filho – Diretor de Operações do SENAI Nacional, coordena as atividades de educação 

profissional, inovação organizacional e tecnológica, disseminação de conhecimentos, informações e aplicações, 

intercâmbio de experiências, torneios de formação profissional, acordos com empresas, estudos, pesquisas e 

projetos, cooperação nacional e internacional. [...] Foi diretor regional do SENAI da Bahia e diretor do Centro 

Integrado de Manufatura e Tecnologia (Cimatec). Antes disso, foi engenheiro químico da Dow Brasil, empresa 

multinacional americana do ramo químico. Atualmente é Conselheiro Suplente, representante do 

SENAI/Departamento Nacional (CNI – Portal da Industria, s.d.). 

(Https://imprensa.portaldaindustria.com.br/fontes/gustavo-leal/) 
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A transformação digital da economia brasileira exige que tenhamos modelos mais 

atuais e inovadores de formação dos nossos jovens, com conteúdos e metodologias 

adequadas para o desenvolvimento das competências e habilidades que as empresas 

buscam nos trabalhadores atualmente. (CNI – Portal da Indústria, 2020) 

 

Compondo esse mesmo pensamento, na visão do presidente da CNI, Robson Braga26, 

“a educação profissional é um dos pilares para o avanço da inovação, o aumento da 

produtividade da indústria e o crescimento sustentado da economia” (CNI – Portal da 

Indústria, 2019) e complementa,  

 

Nossa principal preocupação na CNI é o desenvolvimento do país. É uma agenda da 

indústria? Não. É uma agenda do Brasil. Temos uma agenda de educação, 

principalmente, porque temos certeza absoluta de que, se não tivermos uma população 

educada, não vamos ter desenvolvimento. 

 

Nesse último trecho destacado, é possível observar o caráter ideológico contido no 

argumento de que o desenvolvimento econômico depende dos níveis de educação dos 

trabalhadores, quando a CNI intenciona tornar universais os interesses dos industriais, na 

medida em que atua para além dos limites desse setor equivalendo a agenda industrial à 

agenda do país. 

É pela ideologia que a classe trabalhadora incorpora a concepção de mundo dos 

industriais, tomando-a para si, naturalizando e reproduzindo as regras, as condições e os 

comportamentos que fortalecem e mantém a classe dominante no poder. Essa é uma estratégia 

contínua de legitimação dos interesses da burguesia como se correspondessem à coletividade, 

transmitindo a ideia de que todos irão ser beneficiados caso assumam os mesmos interesses, 

quando, na realidade, estão servindo de instrumento para a perpetuação da relação de 

exploração em que eles próprios, os trabalhadores, são explorados. 

Voltando às concepções dos industriais, a educação profissional no Brasil é abordada 

como um desafio, pois, nos moldes em que ela está atualmente, é tida pelos industriais como 

um entrave ao desenvolvimento econômico do país. Nas palavras de Rafael Lucchesi27, 

                                                           
26 Robson Braga de Andrade - Presidiu a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) por dois 

mandatos consecutivos, de 2002 a 2010, quando foi eleito presidente da Confederação Nacional da Indústria 

(CNI) desde 2010. Foi reeleito em 2014, para o mandato 2014/2018, e em 2018, para o período 2018/2022. É, 

também, presidente do Conselho Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e do 

Conselho Superior do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), e diretor do Departamento Nacional do Serviço Social da 

Indústria (SESI). É, ainda, membro do Conselho Superior do Centro de Altos Estudos em Controle e 

Administração Pública (CECAP), do Tribunal de Contas da União (TCU) e lidera o Movimento Empresarial 

pela Inovação (MEI). (CNI – Portal da Industria, s.d.) 

(http://www.portaldaindustria.com.br/cni/institucional/presidencia/) 
27 Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti - Conselheiro Titular - Representante do SENAI/Departamento 

Nacional. Diretor Nacional SENAI/Departamento Nacional. (CNI – Portal da Indústria, n.d.) 
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diretor-geral do SENAI, “esse quadro só será revertido quando a educação for, de fato, 

vinculada a um projeto de desenvolvimento econômico e social do país, e não apenas como 

fator de status social” (CNI – Portal da Indústria, 2018). 

A evidência mais expressiva de uma educação a serviço do mercado está na adoção, 

como prática pedagógica, de estratégias gerencias aplicadas a processos produtivos, com 

vistas à reproduzir a realidade empresarial/industrial no ambiente 

formativo/escolar/acadêmico. A oferta de cursos do SENAI é, quase sempre acompanhada de 

uma menção a alguma semelhança entre o curso oferecido e alguma prática 

empresarial/industrial, o que corresponde à própria missão desta instituição. Um exemplo é a 

promoção de cursos “abordando questões baseadas na filosofia lean, que tem foco na redução 

de todo e qualquer desperdício, especialmente, de tempo”, como pontua o diretor da 

Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC), Fabrizio Pereira28 (CNI – 

Portal da Indústria, 2020).  

A busca pela reprodução do ambiente empresarial nos processos educacionais não 

aparece no discurso da CNI como restrita a um tipo de formação voltada para uma realidade 

específica, mas representa uma modalidade de ensino defendida como perspectiva 

educacional geral a ser adotada em todos os níveis de formação. Como pode ser observado no 

trecho retirado do documento “Propostas para as eleições 2018 – Caderno 6”, que tratava de 

transformações decorrentes do desenvolvimento tecnológico:  

 

Esse novo cenário educacional ressalta a necessidade de garantir ao jovem estudante 

um sistema de aprendizado que articule o ambiente escolar ao empresarial [...]uma 

metodologia que permite antecipar demandas da indústria e oferecer uma educação 

conectada às tendências do mundo do trabalho. (CNI – Portal da Indústria, 2018).  

 

É importante frisar que, ainda que o termo “educação profissional” apareça mais 

frequentemente do que só o termo “educação”, não é possível fazer uma distinção entre eles 

no interior das concepções dos industriais que vinculam educação a desenvolvimento 

econômico, o que concluímos, não só pelo fato de que a instituição também não o faz, mas 

pela impossibilidade concreta desta distinção, dadas as formas em que a educação para o 

trabalho se concretiza na sociedade contemporânea. 

                                                                                                                                                                                     
(http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/transparencia/informacoes-de-empregados-e-

dirigentes/dirigentes-conselho-nacional-senai/) 

 
28 Diretor executivo Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC)/ SENAI/ SESI (Desde 2006), 

Diretor Superintendente SESI-SC desde 2013. (Https://br.linkedin.com/in/fabriziopereira) 
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Sobre isso, Souza (2005) evidencia que a relação entre educação e desenvolvimento 

econômico não denota um sentido homogêneo e linear, mas depende, sobretudo, do projeto de 

sociedade em vigência que, em disputa, ou instaura uma relação de educação para o trabalho 

no sentido do desenvolvimento universal das forças produtivas, que, por sua vez, corresponde 

ao próprio desenvolvimento humanidade, ou efetiva uma relação em que, atravessada por 

interesses de uma classe dominante, expressa a visão de uma educação voltada para a 

reprodução e manutenção da sua hegemonia. 

Para Souza (2005) a educação para o trabalho no mundo contemporâneo se dá de duas 

formas, em seu sentido lato, correspondendo à preparação para o trabalho efetuada no âmbito 

escolar que compreende o ensino básico, e em seu sentido estrito, a partir da qualificação dos 

trabalhadores realizada na modalidade do ensino profissionalizante. Em suma, nas palavras do 

autor: 

 

Assim, entendemos que o termo “educação básica” faz referência ao sentido lato da 

formação para o trabalho, ou seja, faz referência à socialização da capacidade de 

produção do conhecimento científico e tecnológico minimamente necessário ao nível 

de racionalização do trabalho na indústria e à complexidade da vida contemporânea 

por intermédio da escola. 

Já no sentido estrito, a formação para o trabalho no mundo contemporâneo refere-se a 

um ramo do sistema educacional destinado à permanente qualificação e atualização 

técnico-política e cultural da força de trabalho escolarizada, após o seu engajamento 

potencial ou efetivo no mundo da produção. Seu principal objetivo é criar aptidões 

para o trabalho na sociedade urbano-industrial, por meio da permanente atualização 

técnico-produtiva da força de trabalho escolarizada. Nesta perspectiva, formação para 

o trabalho identifica-se com ensino técnico-profissionalizante ou, conforme o discurso 

oficial, educação profissional. (Souza, 2005, p. 17) 

 

Retomando as concepções dos industriais, é possível observar a prevalência de um 

conjunto de menções à uma pedagogia voltada para a formação de indivíduos/trabalhadores, 

de acordo com realidade empresarial. Nesse sentido, a lógica empresarial, mediada por 

estratégias pedagógicas, extrapola o ambiente corporativo e se concretiza em todas as outras 

esferas da vida, naturalizando uma visão de mundo que, operada pelo capital reestruturado (de 

padrão enxuto e flexível) e internalizada pelos trabalhadores, mascara as contradições entre 

capital e trabalho.  

Como evidencia Figari (2018), esse movimento é marcado pela maior participação dos 

empresários na educação brasileira, que envolveu um conjunto de ações de adequação às 

determinações do padrão da acumulação capitalista, decorrentes da reestruturação produtiva 

de cariz neoliberal. Segundo Deitos (2019, p. 62) as políticas neoliberais da década de 1990 
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reorganizaram, no cenário do Estado, a participação da sociedade civil que, por meio 

do chamado terceiro setor, passou a direcionar a organização e o desenvolvimento da 

educação escolar. Nessa direção, as estratégias empresariais do Terceiro Setor, como a 

Filantropia e a Responsabilidade Social, procuraram criar um consenso e organizar um 

projeto de nação, em que o empresariado passa a direcionar a formação educacional no 

Brasil. 

 

No contexto global, a reestruturação produtiva da década de 1970, como já apontamos 

em outras partes deste estudo, desencadeia uma série de transformações no mundo do trabalho 

que implicam em uma nova demanda de subjetividade da classe trabalhadora. Nesse sentido, 

o padrão flexível da produção atrelado às novas formas de concretização da relação capital-

trabalho engendradas pelas organizações empresariais, resultou em estratégias de amenização 

de tensões e conflitos de classe cada vez mais refinadas, de forma que os trabalhadores 

passassem a cumprir a uma série de exigências ao serem submetidos a critérios de adequação 

definidos a partir de um currículo oficial empresarial (Figari, 2018), composto por doutrinas 

empresariais globais, que adequadas à realidade local, estabelecem o tipo de trabalhador a ser 

formado.  

Para Figari (2018), esse currículo oficial empresarial é constituído de preceitos da 

produção enxuta e flexível que, na forma de estratégias de gestão (programas de qualidade 

total, sistema kanban de controle de fluxos, melhoria contínua, etc.), em conjunto com os 

postulados relativos ao empreendedorismo, à colaboração e ao esforço meritocrático 

individual ,  invadem a esfera sócio-reprodutiva do capital como uma cultura constituída e 

movida por filosofias que, por sua vez, orientam os processos formativos para uma articulação 

entre os sentidos que guiam área produtiva e aqueles que operam no campo sociocultural, 

constituindo-se como a “base conceitual e doutrinária ampliada com a hegemonia neoliberal / 

toyotista” (Figari, 2018, p. 147).  

Nas concepções dos industriais, a formação universitária também compõe o conjunto 

de processos educacionais que devem ser voltados para o atendimento às demandas 

produtivas. São sugeridas desde alterações nos currículos dos cursos à metodologias de ensino 

que corroborem com as necessidades de mercado. Como é frisado pelo coordenador do 

Mackenzie, Benedetti, quando diz que “cada vez mais temos que juntar as duas partes da 

relação universidade empresa. Sem essa conexão, a gente não desenvolve uma indústria de 

ponta e também não prepara o aluno de ponta” (CNI – Portal da Indústria, 2017). 

A perspectiva educacional voltada para a formação de trabalhadores adequados ao 

mundo produtivo, que é retratada nesta categoria, carrega consigo uma concepção de 

indivíduo que está atrelada a um tipo de trabalhador requerido pelo mercado, assim, a 
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definição do conteúdo e de metodologias a serem adotados nos processos educativos, se dá à 

partir das características demandadas pelas empresas e que devem ser desenvolvidas nos 

trabalhadores.  

A ideia central desta categoria está, baseada na relação entre educação e economia que 

vincula o nível de desenvolvimento econômico à formação de indivíduos/trabalhadores que 

atendam às demandas do setor produtivo, atualmente voltadas para o domínio das novas 

tecnologias. Nesse sentido, é necessário que a educação seja direcionada para as tecnologias, 

além de estarem incluídas nos processos educativos. Como pode ser observado nas 

concepções dos industriais, ilustrada pela fala de Pier Cesare Rivoltella, professor adjunto da 

Universita Cattolica del Sacro Cuore di Milano, no “2º Seminário Internacional SESI de 

Educação - Educação para o Tempo Presente”: 

 

Temos de colocar a mídia na escola, seja como ferramenta, seja como ambiente de 

aprendizagem, seja como forma de cultura. Há necessidade de colocar a mídia na sala 

de aula, trabalhar com a mídia, porque a aula diz respeito a uma escola que é 

contemporânea a seu tempo. (CNI – Portal da Indústria, 2020) 

 

Os argumentos que sustentam a avaliação positiva sobre uso de tecnologias nos 

processos educativos também exprimem esta categoria se resumem à: visão de que a 

tecnologia pode melhorar o aprendizado e à de que aqueles que têm uma formação mediada 

pelas tecnologias, se tornam mais atrativos para as empresas. O que é demonstrado pela 

afirmação de que “é importante que escolas, governos comecem a ensinar as pessoas, as 

alfabetizem em tecnologias, linguagem de programação. E aí elas terão mobilidade, ao mesmo 

tempo em que as empresas estarão de olho nelas” (CNI – Portal da Indústria, 2018), destacado 

da fala de um dos empresários que participaram do 7º Congresso Brasileiro de Inovação da 

Indústria. 

A respeito da defesa dos industriais de uma educação mediada por tecnologias, além 

do núcleo ideológico de ocultamento da base material dos problemas sociais, sustentado pelo 

discurso de que as tecnologias são a solução, que esse argumento carrega – uma análise 

realizada no capítulo anterior –, de acordo com Silva (2020, p. 236), 

 

Embora não sejam desprezíveis os investimentos em tecnologia produtiva (mecânica, 

elétrica, eletrônica, microeletrônica, biogenética, etc.) ao longo do desenvolvimento do 

capital, o cerne dos processos denominados de racionalização e modernização do 

trabalho se constitui em um complexo diversificado e multiforme de tecnologias de 

controle social do trabalho, com o objetivo de ampliar o domínio do capital sobre os 

trabalhadores e ampliar as formas de extração de valor (Silva, 2004; Heloani, 2011; 

Segnini, 1988). 

about:blank
about:blank
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Nas concepções dos industriais, o domínio das tecnologias está diretamente 

relacionado aos ganhos de produtividade das empresas e, consequentemente, do país, fazendo 

com que a formação de trabalhadores para esses fins se torne um dos seus maiores objetivos.  

A lógica é a de que, devido à complexificação dos processos de produção e a necessidade de 

tratamento de uma quantidade de dados e informações cada vez maior, as tecnologias são 

capazes de otimizar toda a cadeia produtiva de bens e serviços, levando a novos ganhos de 

produtividade, que se estendem aos trabalhadores, individualmente, e à toda a sociedade, 

coletivamente.  

No entanto, para, de fato, compreender as tecnologias em toda a sua complexidade, é 

preciso abordá-las como um fenômeno mais extenso, para além das relações imediatas de 

trabalho, e que tome o conjunto de determinações sociais em que estão envolvidas; os limites 

entre a emergência do novo e a legitimação de fatores políticos e econômicos já consolidados. 

Nesse sentido, é importante concebê-las, não apenas como uma resposta às demandas 

industriais que serão revertidas em benefícios para a sociedade, mas também como 

instrumentos de transformação (para adequação), de todo um complexo de fenômenos em 

vista dos interesses de uma só classe. 

Menou (1999) aponta para a necessidade de uma visão crítica para a questão, 

considerando que a fetichização da tecnologia atrelada à lógica do lucro, resultam em uma 

compreensão simplória de que as tecnologias são predominantemente “boas, essenciais e 

positivas” (Menou, 1999, p. 2). Nesse mesmo sentido, Braga (2004) evidencia que a relação 

entre tecnologia e trabalho é muito mais complexa do que a “equação tecnologia = 

desemprego” e, da mesma forma, é aquela, reducionista e determinista, que corresponde 

educação profissional e qualificação tecnológica à inovação, produtividade, competitividade e 

desenvolvimento econômico; pois “evidentemente, não existem soluções tecnológicas para as 

contradições do capitalismo”29. Para o autor,  

 

O mais decisivo para a análise sociológica da tecnologia consiste em evitar a ideia 

muito difundida segundo a qual inovações técnicas acarretam "impactos" sociais. 

Como se existisse uma relação de exterioridade entre tecnologia e sociedade: a 

tecnologia vem de "fora" e se choca com a sociedade causando um "impacto". Na 

verdade, tecnologia é sociedade, ou seja, traduz-se em produto de relações sociais 

determinadas historicamente e condicionadas pelas contradições que (des)organizam o 

                                                           
29 Não defendemos aqui que o desenvolvimento científico e tecnológico sejam ruins, pelo contrário, ciência e 

tecnologia estão atreladas ao próprio desenvolvimento da humanidade. Contudo, nos marcos do capital, têm sido 

apropriadas como ferramentas para um maior controle e exploração da classe trabalhadora, se tornando uma 

ameaça ao trabalhador e à própria humanidade. 
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conjunto das coletividades humanas. Carrega consigo, portanto, esse traço, tão mais 

importante quanto mais difundida sua presença em relações, estruturas e processos 

sociais. Somente a partir de uma perspectiva antirreducionista da tecnologia é possível 

apreender as condicionalidades que atam trabalho, tecnologia e modernização social. 

(Braga, 2004) 

 

Seguindo com as análises sobre as concepções dos industriais de defesa à uma 

educação com e para tecnologias, sustentadas pelo argumento de que essa é a principal 

condição para o desenvolvimento econômico que culminaria na solução dos problemas 

sociais, Durand (2003), alerta para o fato de que não são as tecnologias, mais especificamente, 

as TIC, as principais responsáveis pelos ganhos de produtividade,  

 

Esses últimos provêm de reorganizações da produção e do trabalho, e daquilo que lhe 

é correspondente, a saber, um novo regime de mobilização da mão-de-obra. [...] a 

nova combinatória produtiva nascida no curso das últimas décadas, a qual aproxima o 

aparelho produtivo (portanto, as tecnologias), com sua organização da produção e do 

trabalho, do regime de mobilização dos trabalhadores. [..] é ela mesma um elemento 

ou uma subparte do modelo produtivo pós-fordista de acumulação do capital. Essa 

nova combinatória produtiva aparece aqui como um objeto particular, 

microssociológico (e microeconômico!) de um conjunto mais vasto que é o modelo 

produtivo tomado globalmente. (Durand, 2003, p. 140) 

 

Para Durand (2003), a nova combinatória produtiva pós-fordista é composta por três 

polos: “a integração reticular (organização geral da produção de bens e serviços), a 

generalização do fluxo tensionado (com suas consequências sobre a organização do trabalho) 

e o modelo da competência como novo regime de mobilização da mão-de-obra” (2003, 

p.140). Desses três polos, destacamos os dois últimos para nos auxiliar nas análises. 

O regime de mobilização do trabalho, trata-se da construção de valores e 

comportamentos nos trabalhadores que correspondam às demandas dos empregadores que, 

segundo o autor, se dá, sobretudo, pela aceitação do fluxo tensionado; conforme Durand 

(2003, p. 139), o fluxo tensionado caracteriza-se pela produção (ou pilotagem) pelo fim, ou 

seja, “a ideia de que só se deveria fabricar aquilo que o mercado já tenha pedido”.  

Esse modo de organizar o trabalho acarreta vantagens significativas para o setor 

produtivo que decorrem, predominantemente, da mobilização da subjetividade dos 

trabalhadores. Assim, com a aplicação das ferramentas de gestão da qualidade no processo 

produtivo, são depositadas nos empregados maiores exigências de responsabilidade sobre si 

mesmos, com base no autocontrole, e sobre os outros trabalhadores, devido à 

interdependência dos postos no interior das equipes de trabalho (“teamwork”) que, 
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diferentemente do processo produtivo linear fordista, compõem o trabalho em rede da 

produção flexível. 

Por sua vez, o ritmo mais acentuado de trabalho demanda o consentimento dos 

trabalhadores cujos objetivos passam a se camuflar com os objetivos da empresa e, segundo 

Durand (2003), o núcleo central desse processo de cooptação dos interesses dos trabalhadores, 

incorporando-os ao do empregador, está na base do modelo de formação por competências. 

Na explicação do autor, é a empresa quem define quais devem ser as competências a serem 

desenvolvidas que, por sua vez, são avaliadas por ela mesma na própria execução da tarefa, 

determinando um sistema individual de remuneração, o que produz um desequilíbrio nas 

negociações de trabalho, uma vez que os critérios de seleção e promoção tornam-se mais 

arbitrários e unilaterais.  

Com os valores e os comportamentos dos trabalhadores alinhados aos interesses das 

organizações flexíveis, os constrangimentos passam a ser vistos como naturais, inevitáveis e 

necessários, minimizando as tensões entre empregado e empregador, velando os interesses de 

classe e ocultando as determinações sociais desse estado de coisas.  

 

Além de suas funções puramente técnicas – não romper o fluxo tensionado –, tais 

instrumentos sociotécnicos têm um papel fundamental na aceitação social da nova 

combinatória produtiva. Com efeito, eles são os meios de fazer partilhar 

concretamente com os empregados subalternos os objetivos da empresa: quem pode 

ser contra a qualidade? Quem pode se levantar contra a reatividade imediata ao 

mercado? Quem pode ser contra a redução de custos (e, pois, do incremento da 

produtividade) para manter a empresa viva? Esses são os objetivos econômicos da 

empresa que são transmitidos por meio de conteúdos técnicos quando de reuniões de 

círculos de qualidade, de círculos de progresso, de grupos de progresso, entre outras. 

São objetivos gerais (e exigências de acionistas) traduzidos em microobjetivos locais 

adaptados ao campo de preocupações dos empregados, fechados em um espaço social 

e técnico restritos. Proclamar os objetivos sem relação com a vida cotidiana no 

trabalho não tem grande efeito; porém, construir práticas imediatas diretamente 

ligadas a uma representação, torna-a palpável. (Durand, 2003, p. 146) 

 

As unidades de análise temáticas que compõem esta categoria também denotam o 

pressuposto de que educação é garantia de emprego e renda. Nesse sentido, a educação 

profissional é a mais adequada e, na medida em que essa educação é fornecida pelo SENAI, 

ele e CNI também estão contribuindo com a geração e manutenção de empregos. O que pode 

ser demonstrado pela afirmação do gerente executivo de Educação Profissional e Tecnológica 

do SENAI, Felipe Morgado: “Nosso grande desafio é melhorar a empregabilidade. Tanto 

manter o emprego de quem está trabalhando, como inserir no mercado de trabalho aqueles 

que estão desempregados”. 
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Essa contribuição, a que os industriais se referem, diz respeito, tanto ao contexto 

econômico geral do país, quanto aos indivíduos/trabalhadores. Na esfera socioeconômica, o 

presidente da CNI afirma que, “a desigualdade de renda associa-se, em grande medida, à falta 

de oportunidade de acesso à educação, que restringe as possibilidades de obtenção de 

empregos de melhor qualidade e maiores níveis de remuneração de parcela da população” 

(CNI – Portal da Indústria, 2018). Na dimensão singular do indivíduo/trabalhador, de acordo 

com o diretor de Operações do SENAI, Gustavo Leal, “a capacitação, a visão de futuro e o 

comportamento profissional são algumas das características necessárias para que o aluno 

tenha sucesso em seu projeto de vida” (CNI – Portal da Indústria, 2020). 

Aqui é importante analisar essas representações indicando seu caráter expressamente 

ideológico, que se torna evidente na promessa frustrada de garantia de emprego e renda aos 

trabalhadores qualificados, quando contrastada com a realidade do trabalho no Brasil e no 

mundo, cuja característica central é a precariedade estrutural; quando os processos de 

exclusão são necessários ao funcionamento e à hegemonia da sociedade burguesa. 

O mesmo caráter ideológico pode ser observado na expressão falseada de exigência de 

competências, habilidades e conhecimentos dado um mercado de trabalho marcado pela 

informalidade, pelo desemprego crônico e pela uberização. Para Silva (2020, p. 212), é um 

“apelo ideológico à noção de empregabilidade e competências como formas de mediação do 

conflito entre trabalho e capital nas condições da reestruturação produtiva (Frigotto, 1995), 

que se traduzem em políticas educacionais, de emprego e renda e de produção científico-

tecnológica”. 

Nesse mesmo sentido, Souza (2005) esclarece: 

 

A demanda por qualificação permanente criada pela nova cultura fabril acaba por 

propagar uma ideia falsa de que os investimentos em capital humano por parte da 

empresa, do Estado ou do próprio trabalhador (empregado ou desempregado) são, em 

si, geradores de emprego e renda. A crise do capital corrobora esta ideia na medida em 

que justifica o desemprego pelo baixo nível de qualificação da força de trabalho e 

aponta a necessidade de investimento em capital humano como uma condição sine qua 

non para o aumento da produtividade e da competitividade das empresas. [...] O que 

podemos apreender da literatura sobre o surgimento de novos requisitos de 

formação/qualificação do trabalhador é que, no atual contexto de crise do capital, a 

inserção cada vez mais intensa de ciência e tecnologia na produção cumpre o papel 

essencial de promover o aumento da produtividade do trabalho e maximizar as taxas 

de mais-valia. No que concerne à educação, no nível estrutural, tal fenômeno demanda 

a gestação de uma nova pedagogia fabril capaz de mobilizar a subjetividade do 

trabalhador e transformá-la em capacidade humana de trabalho; no nível 

superestrutural, tal fenômeno propaga a renovação da ideia de que os investimentos 

individuais em formação/qualificação são a solução para os males causados pelo 
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processo de reestruturação produtiva. Compõem-se, desse modo, os elementos 

essenciais para a manipulação do consentimento operário no campo educacional que, 

em conjunto com outros elementos do cotidiano social, inauguram um novo patamar 

de subsunção do trabalho ao capital, intrinsecamente ligado à reestruturação produtiva 

e à reconfiguração dos mecanismos de mediação do conflito de classe. (Souza, 2005, 

pp. 214; 219) 

 

Além disto, é preciso contrastar a garantia falsa de emprego e renda aos trabalhadores 

qualificados com o processo de desindustrialização e o baixo investimento empresarial em 

ciência e tecnologia que, segundo Pochmann (2020), é parte intrínseca da transição para a 

antecipada sociedade de serviços.  

 

As alterações substanciais no mundo do trabalho refletem tanto o precoce processo de 

desindustrialização exposto pela forma com que o Brasil ingressou na globalização 

capitalista desde os anos de 1990, como a desconstrução mais recente no marco 

regulatório do mercado de trabalho impostos pelas reformas neoliberais. O resultado 

de tudo isso tem sido a predominância de massivo desemprego aberto, acompanhado 

da ampliação da subutilização da força de trabalho e da generalização da precarização 

nas ocupações. (Pochmann, 2020, p.98) 

 

A noção de educação como panaceia da realidade, embasada pela Teoria do Capital 

Humano e propagada pelas concepções dos industriais, esconde e, ao mesmo tempo, revela as 

relações estabelecidas entre sociedade e educação. Frigotto (2006) esclarece: 

 

O suposto básico microeconômico é de que o indivíduo, do ponto de vista da 

produção, é uma combinação de trabalho físico e educação ou treinamento. Supõe-se, 

de outra parte, que o indivíduo é produtor de suas próprias capacidades de produção, 

chamando-se então, de investimento humano o fluxo de despesas que ele deve efetuar, 

ou que o Estado efetua por ele, em educação (treinamento) para aumentar a sua 

produtividade. A um acréscimo marginal de escolaridade, corresponderia um 

acréscimo marginal de produtividade. A renda é tida como função da produtividade, 

donde, a uma dada produtividade marginal, corresponde uma renda marginal. Na base 

deste raciocínio (silogístico) infere-se literalmente que a educação é um eficiente 

instrumento de distribuição de renda e equalização social. (Frigotto, 2006, p. 44) 

 

Nesse cenário, aos indivíduos é dada uma falsa autonomia e liberdade para deliberar 

sobre seu processo de formação e trabalho quanto, na realidade concreta, isso não se cumpre; 

uma prerrogativa ideológica que mantém a classe trabalhadora amansada. 

Destacamos que, mesmo com a possibilidade de realizarmos vários outros 

apontamentos e extrairmos outro tanto de significados presentes nesta categoria, nos atemos 

apenas àquilo que, de acordo com os objetivos desta pesquisa, é importante para que 

compreendamos o Projeto Pedagógico Industrial Brasileiro operado pela CNI, no contexto da 

Indústria 4.0. Dito isso, reforçamos que, ainda que a Indústria 4.0 não tenha aparecido como 
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uma especificidade das elaborações que fizemos, todas elas resultaram de análises sobre as 

concepções dos industriais no interior deste contexto. 

 

4.3.2. Educação Profissional e Tecnológica deve ser prioridade e demanda parceria 

entre instituições privadas e instâncias governamentais 

 

A categoria “Educação Profissional e Tecnológica deve ser prioridade” é composta 

(tabela 21) por 29 unidades de análise temáticas e foi formada a partir de 5 eixos orientadores 

que nos fornecem informações gerais sobre a perspectiva educacional defendida e operada 

pela CNI. 

 

Tabela 21 - Composição da categoria “Educação Profissional deve ser prioridade 

Unidades de Análise (temas) Eixos orientadores 

Educação Profissional e Tecnológica deve ser 

prioridade para o país por ser alinhada ao mercado 

de trabalho e responder mais rápido às demandas Refletem a posição de que a 

educação 

profissional/técnica é a mais 

adequada às demandas do 

país e que, por isso, deve ser 

priorizada em detrimento de 

outras modalidades de 

formação. 

O jovem deve optar pela formação técnica por 

dialogar com o mercado 

É preciso que o país amplie a oferta de educação 

profissional 

Ensino técnico dá autonomia e deve ser difundido 

entre os trabalhadores 

Reduzir incentivo ao ingresso às universidades 

como única opção 

Modelo de educação clássica é obsoleto 

A ênfase deve ser nas áreas STEAM30 

Indicam que áreas STEAM 

devem ter ênfase em relação 

às humanidades. 

Humanidades não devem ser prioridade, mas 

podem ser úteis 

O Novo Ensino Médio é assunto prioritário para a 

CNI 

Educação não era prioridade no país até o Novo 

Ensino Médio 
Novo Ensino Médio e 

Metodologia SENAI de 

Educação Profissional são 

as referências. 

Metodologia SENAI de educação profissional é 

referência 

A CNI tem uma agenda de educação para o Brasil 

Defesa de uma revolução educacional 

Indicam avaliações a 

respeito da educação 

brasileira 

Brasil precisa melhorar a qualidade da educação desde 

a educação básica 

Os alunos brasileiros passam pouco tempo na escola 

País carente de serviços públicos de qualidade 

Há uma alienação bacharelesca e academicista no 

Brasil 

                                                           
30 Sigla em inglês que significa ciências, engenharia, tecnologia, artes-design e matemática 
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O Brasil precisa de um novo sistema educacional 

Há pouca formação universitária na área de exatas e 

muita nas áreas de humanas 

Baixa qualidade da educação regular brasileira 

Pouca disseminação do ensino técnico no Brasil 

"Industria 4.0 está pouco presente nas universidades 

brasileiras 

Educação brasileira não é compatível com indústria 

avançada 

Educação brasileira é um obstáculo ao crescimento 

econômico nacional 

Educação demanda parceria entre instituições 

privadas e instâncias governamentais 

Ilustram uma visão sobre o 

papel do Estado no âmbito 

educacional 

Governo deve focar em infraestrutura e educação 

CNI tem acompanhado a agenda educacional do 

governo 

União entre academia, setor público e privado 

Educação é responsabilidade de instancias públicas 

e privadas 

A máquina pode ser comparável ao 

professor/humano 

Indicam o qual é o papel do 

professor 

O professor será apenas um facilitador 

Ser professor deve se abrir à novas descobertas 

O docente deve ser o guia do aluno, um tutor. 

A educação precisa de emoção, por isso professores 

são importantes 

Os professores precisam estar preparados para as 

mudanças 

Um robô pode ensinar 

Docentes devem ensinar de forma mais prática Apresenta uma perspectiva 

metodológica na atuação do 

professor 
Aluno deve ser colocado no centro do processo 

educativo 

Deve haver ensino semipresencial, da educação 

básica à profissional. 
Ressaltam que o Ensino à 

Distância deve ser 

valorizado indicando suas 

potencialidades 

EAD tem a mesma qualidade do presencial 

O jovem precisa ser formado para a disciplina no 

EAD desde o inicio 

Ampliar oferta de educação profissional na 

modalidade a distância 

Elaborada pela autora 

 

Esta categoria exprime a ideia professada pela CNI de que a educação Profissional e 

Tecnológica é a que mais atende às demandas individuais, sociais e econômicas dos 

brasileiros e do país como um todo, com o argumento de que, dentre as outras modalidades 

educacionais, ela é a que mais está alinhada ao mercado de trabalho, às necessidades de 



158 
 

elevação da produtividade da indústria e dos níveis de competitividade internacionais. Dessa 

forma, jovens, trabalhadores e governos devem priorizá-la em suas escolhas e investimentos. 

Como podemos observar nos trechos abaixo, recortados dos documentos analisados:   

 

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de 

Andrade, defendeu nesta segunda-feira (3) a priorização da educação técnica e da 

qualificação de trabalhadores para a indústria, especialmente com foco nas novas 

tecnologias. (CNI - Portal da Indústria, 2021) 

 

Para o diretor-geral do SENAI, Rafael Lucchesi, A educação profissional tem crucial 

função porque é a mais próxima da realidade do mercado de trabalho - que muda em 

uma velocidade que os currículos tradicionais têm dificuldades para acompanhar. 

Assim, a educação profissional pode trazer respostas mais rápidas. (CNI - Portal da 

Indústria, 2018) 

 

A Educação Profissional e Tecnológica é uma modalidade educacional prevista na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), mais especificamente, na Lei nº 11.741, 

de 2008, cuja redação é a que segue: 

 

Art. 39.  A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da 

educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às 

dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. 

§ 1º Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por 

eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, 

observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino 

§ 2º A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos: 

I – de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; 

II – de educação profissional técnica de nível médio; 

III – de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. 

§ 3º Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação 

organizar-se-ão, no que concerne a objetivos, características e duração, de acordo com 

as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. 

Art. 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino 

regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições 

especializadas ou no ambiente de trabalho. 

Art. 41.  O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive 

no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para 

prosseguimento ou conclusão de estudos. 

 

Nas concepções dos industriais, essa modalidade “contribui para a preparação dos 

jovens e estudantes ao mercado de trabalho. [...]um ensino mais moderno e conectado com as 

necessidades e transformações tecnológicas, além de uma maior aproximação entre o 

processo formativo e o setor produtivo” (CNI - Portal da Indústria, 2020) 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm
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Podemos notar que, nas concepções dos industriais, prevalece a ideia de que o 

crescimento das empresas é a principal condição para a prosperidade de toda a sociedade. 

Dessa forma, a capacitação adequada dos trabalhadores corresponde à qualificação com foco 

nas novas tecnologias, isso significa dizer que as propostas de formação devem contemplar as 

linguagens das diversas tecnologias presentes na Indústria 4.0, formando-os tanto para o 

desenvolvimento, quanto para a operação e o consumo destas.  

Entretanto, é preciso considerar que  

 

alguns poucos países e empresas constituem os principais geradores, produtores e 

comercializadores do conhecimento, das novas tecnologias e dos bens e serviços de 

maior valor agregado, com a vasta maioria sendo relegada ao papel de usuário passivo. 

Considerando a inovação e os fluxos de tecnologia, Humbert (1997) reitera a 

conclusão de que a geração de tecnologia permanece localizada em partes específicas 

do globo e ressalta que não há evidência de desconcentração desses fluxos. [...] o 

Brasil está sendo excluído da geração global de tecnologia. (Lastres; Cassiolato & 

Arroio, 2005 p. 25) 

 

Esta categoria (Educação Profissional e Tecnológica deve ser prioridade), também nos 

fornece informações gerais sobre as avaliações da CNI a respeito da educação brasileira. 

Nesse ponto, aparece um conjunto de argumentos que sustentam a defesa de uma “revolução 

educacional” no Brasil. Estes argumentos se resumem na afirmação de que é preciso melhorar 

a educação no país, quanto: 1) à valorização, difusão e oferta de educação profissional; 2) à 

baixa formação em áreas STEAM em relação à outras áreas; 3) ao déficit no atendimento às 

demandas do setor industrial; 4) à falta de articulação com a agenda de desenvolvimento 

econômico; e 5) à cultura educacional do Brasil, denominada de academicista e bacharelesca.  

Como exemplo, estão, novamente, falas do presidente da CNI, Robson Andrade e do 

diretor geral do SENAI, Rafael Lucchesi, respectivamente:  

 

O Brasil, que já enfrenta dificuldades com a falta de mão de obra especializada, 

precisa melhorar a qualidade da educação e valorizar a formação profissional e 

tecnológica, pois é crescente a necessidade de os trabalhadores desenvolverem as 

novas habilidades e competências requeridas pelas empresas”, destacou Robson 

Andrade. (CNI – Portal da Indústria, 2021) 

 

Há uma alienação bacharelesca e academicista no Brasil. Temos de ter uma enorme 

discussão sobre o nosso sistema educacional e abertura com relação ao novo; um 

debate aberto, profundo e que dialogue com o futuro. Não vai ser uma escola fordista, 

apegada ao passado que vai resolver nosso problema. (CNI – Portal da Indústria, 

2021) 
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As afirmações abaixo, feitas pelo diretor-geral do SENAI, Rafael Lucchesi, durante o 

“Correio Debate: A importância da indústria para o desenvolvimento do Brasil” em dezembro 

de 2018 e pelo chefe do Escritório de Desenvolvimento Empresarial da Universidade do 

Estado do Arizona, Sethuraman “Panch” Panchanathan, durante o 7° Congresso Brasileiro de 

Inovação da Indústria, no mesmo ano, também são um exemplo claro dessas avaliações: 

 

A gente tem um problema em relação à nossa matriz educacional. Ela está torta. Ela é 

extremamente bacharelesca para uma situação em que um pequeno contingente 

populacional de jovem vai para a universidade” (CNI - Portal da Indústria, 2018) 

 

A academia tem que ter a responsabilidade de gerar pessoas que tenham ideias 

fantásticas. Não vão ser ideias do passado nem do presente, mas do futuro. O que 

significa que as pessoas precisam pensar com mente empreendedora, estar 

confortáveis ao trabalhar com várias disciplinas. Não é o tipo de coisa que ensinamos 

na universidade hoje em dia. (CNI - Portal da Indústria, 2018) 

 

Ainda sobre as universidades, as avaliações negativas vão, em um aspecto mais 

abrangente, da qualidade do serviço prestado por estas instituições ao conteúdo que compõe o 

processo educativo operado por elas. Como pode ser visto nos trechos abaixo, retirados, 

respectivamente, de dois documentos publicados no Portal da Indústria; um documento em 

que a CNI apresenta ao governo propostas para os candidatos à presidência da república, nas 

eleições de 2018, e o Mapa da Estratégico da Indústria 2018-2022, que apresenta dados sobre 

o setor industrial e propostas para a economia brasileira: 

 

Além do limitado acesso à universidade, o Brasil apresenta outro importante gargalo 

relacionado à Educação Superior: estima-se que cerca de 64% dos diplomas 

universitários sejam provenientes das áreas de ciências humanas e sociais e apenas 

16% das áreas de STEM (Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática). Nos países 

da OCDE, cerca de um em cada quatro diplomas provém das áreas de STEM, o que 

reflete um esforço constante de promoção desses cursos. (CNI – Portal da Indústria, 

2018) 

 

A qualidade das universidades é outra importante dimensão da educação superior com 

impacto na competitividade. Não há universidades brasileiras entre as 100 melhores do 

mundo em 2018 (QS TOP UNIVERSITIES, 2018). A China tem seis e a Rússia tem 

uma. A universidade brasileira mais bem posicionada é a USP, que está na 121ª 

posição. (CNI – Portal da Indústria, 2018) 

 

Sobre isso, ainda que a crítica dos industriais à universidade brasileira recaia sobre a 

distância entre a formação universitária e as demandas produtivas, Paula (2009) adverte para 

o que ela mesma denomina de “macdonaldização” do ensino superior ao se referir à influência 

norte-americana sobre, predominantemente, as instituições privadas, voltadas para as 
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demandas do mercado e de “clientes” que buscam uma certificação, se restringindo à 

formarem para o mercado, à produção de pesquisas utilitaristas e à transmissão de 

conhecimentos pragmáticos. Para a autora,  

 

No modelo norte-americano, a instituição universitária procura associar estreitamente 

os aspectos ideais (ensino e pesquisa) aos funcionais (serviços), estruturando-se de tal 

maneira que possa ajustar-se às necessidades da massificação da educação superior e 

da sociedade de consumo. Ao adotar a forma empresarial, boa parte das universidades 

procura atender aos interesses imediatos do setor produtivo, do Estado e da sociedade, 

produzindo especialistas, conhecimento tecnológico e aplicado, pesquisas de interesse 

utilitário, assim como serviços de uma maneira geral. O ideal da concepção alemã de 

universidade, voltada para a formação humanista, integral e “desinteressada” do 

homem, tendo como base uma Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, é 

crescentemente substituído pela racionalização instrumental e pela fragmentação do 

trabalho intelectual. (Paula, 2009, p. 78) 

 

Ainda no que tange à educação subordinada às demandas de mercado, Coelho (2006, 

p. 47) salienta,  

 

O resultado desse processo é o estreitamento de horizontes culturais, a banalização do 

saber e da existência humana, a adequação aos valores e às práticas do mundo dos 

negócios, [...] a natureza, a lógica e a temporalidade da cultura, da educação, da 

escola, da universidade e do ensino são diferentes de tudo que constitui o mundo da 

empresa e ocorre na esfera do mercado. Se o descompasso decorre do ser, da natureza 

mesma dessas realidades, de suas diferenças intrínsecas, são absurdos e infrutíferos os 

esforços e tentativas para uni-las e integrá-las. (Coelho, 2006, p. 47) 

 

Outro aspecto importante a ser pontuado sobre a universidade brasileira é o de que, 

num cenário de globalização excludente, em que predomina o comércio dos serviços 

educacionais, sobretudo a partir da década de 1990 com a ascensão das políticas neoliberais, a 

educação tem sido, cada vez mais, “concebida como serviço, mercadoria, e perdendo, com 

isto, o seu caráter eminentemente público” (Paula, 2009, p. 79).  

O ensino universitário não é a única modalidade de ensino que aparece nas avaliações 

negativas publicadas pela CNI. Para Robson Braga de Andrade, “é preciso eliminar a falta de 

conexão entre educação regular e a educação profissional” (CNI - Portal da Indústria, 2016), a 

declaração dada pelo presidente da CNI, em um evento da Olimpíada do Conhecimento de 

2016, é completada por Simon Schwartzman, presidente do Instituto de Estudos do Trabalho 

e Sociedade, que, no mesmo evento,  

 

critica a premissa básica da educação brasileira tanto regular quando profissional. Ele 

diz que o sistema atual em que todas as crianças e todos os jovens precisam aprender 

de Filosofia a Física não funciona. “É um modelo obsoleto em que todos têm que ter 
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uma educação clássica. Está na lei de Diretrizes de Base dos anos 1980. Todo mundo 

tem que saber tudo. (CNI - Portal da Indústria, 2016) 

 

Na visão da CNI, as áreas do conhecimento denominadas de STEAM - sigla em inglês 

que significa ciências, engenharia, tecnologia, artes e matemática, devem ter ênfase em 

relação às humanidades. Em vários documentos são apresentados estudos e dados estatísticos 

a respeito de como está o nível e o quantitativo das formações nestas áreas no Brasil.  

Em um documento que apresenta as ações e os resultados da Mobilização Empresarial 

pela Inovação (MEI), fórum de lideranças empresariais coordenado pela CNI, ao longo do ano 

de 2020, há a informação de que “foram iniciadas discussões sobre educação STEAM, com 

especialistas no Brasil e exterior, com o propósito de reunir subsídios para ações com essa 

abordagem para as escolas do país”. É apontado, ainda, que foram realizadas, durante o ano 

de referência, “seis reuniões técnicas sobre desafios da educação [...], iniciativas voltadas à 

educação STEAM e ao desenvolvimento de habilidades do futuro (CNI – Portal da Indústria, 

2020). 

Dentre as ações da Agenda Prioritária de Ações para a Inovação em 2020 da MEI - 

documento de posicionamento do setor empresarial frente ao Decreto n° 10.534, que institui a 

Política Nacional de Inovação (PNI) -  está posta, como prioridade, a ação de “favorecer a 

formação de profissionais qualificados para lidar com as novas tendências tecnológicas e 

atender aos requisitos de mercado, enfatizando as áreas STEAM” (CNI – Portal da Indústria, 

2020). O mesmo documento se apoia no exemplo alemão que, como parte das diretrizes da 

Indústria 4.0, introduziu a High-Tech Strategy 2025, que aborda a importância de se formar 

um comitê de aconselhamento composto por representantes da sociedade. A estratégia tem 

como uma de suas vertentes a “promoção de competências do futuro: tecnologias transversais 

e qualificação de pessoal nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática 

(STEAM)” (CNI – Portal da Indústria, 2020). 

A menção às áreas STEAM como expressão de uma perspectiva educacional aparece, 

também, no Mapa Estratégico da Indústria 2018-2022. O documento que, de acordo com a 

CNI, “é uma agenda para que o país desenvolva novas competências e realize mudanças 

estruturais, considerando as mudanças no ambiente econômico mundial e nacional ocorridas 

nos últimos cinco anos”, indica, como uma das iniciativas a serem tomadas, a “difusão de 

metodologias e tecnologias com ênfase em STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, 

Matemática + Arte/design)”. 

Na análise a respeito da ênfase às áreas STEAM, convocada pelos industriais, nota-se 

o esvaziamento da teoria e a organização do ensino de maneira pragmática, bem como a 
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organização de um novo dualismo, elementos constitutivos da nova relação educação -

trabalho implicada nesse pensamento educacional.  O que também compõe o conjunto de 

significados imbricados no Novo Ensino Médio.  

Nas concepções dos industriais, o Novo Ensino Médio é tido como um avanço no que 

diz respeito ao tipo de educação que, para a CNI, deve ser operada. Sobre isso, em um artigo 

publicado pela Agência CNI Notícias, do Portal da Indústria, o presidente da CNI, Robson 

Braga, ressalta que “no discurso político, a educação sempre foi prioridade, raramente posta 

em prática no país. Após a reforma do ensino médio, essa realidade começou a mudar” (CNI 

– Portal da Indústria, 2020). 

De uma das páginas do Portal da Indústria que abordam elementos relacionados ao 

Novo Ensino Médio, destacamos um trecho com avaliações da CNI mais específicas sobre a 

educação brasileira: 

 

Foram muitas as justificativas para reformular a última etapa da educação básica: um 

ensino de baixa qualidade, generalista, com número excessivo de disciplinas, alto 

índice de evasão e de reprovação e distante das necessidades dos estudantes e dos 

problemas do mundo contemporâneo. (CNI – Portal da Indústria, n.d.) 

 

As avaliações positivas da CNI acerca do Novo Ensino Médio nos fornecem 

indicações de elementos que compõem a perspectiva educacional defendida por esta 

instituição. Nesse sentido, observamos que os argumentos que sustentam estas avaliações são, 

basicamente: a flexibilização e a diversificação do currículo regular e a aproximação da 

educação com as demandas do mercado; o que, para a CNI, impacta diretamente nos níveis de 

desenvolvimento socioeconômicos. Novamente, as palavras do presidente da CNI exprimem 

bem o caráter da avaliação que esta entidade faz do Novo Ensino Médio: 

 

A reformulação do ensino médio, a partir das novas Diretrizes Curriculares Nacionais, 

representou um avanço mediante uma maior aproximação entre a teoria e a prática, 

entre a sala de aula e o ambiente de trabalho, entre o universo da educação formal e o 

dia a dia da sociedade (CNI – Portal da Indústria, 2020). 

 

Nossas análises obre a defesa dos industriais a respeito do Novo Ensino Médio, 

acompanham as elaborações feitas por Kuenzer (2020), que destaca que no próprio processo 

de surgimento e consolidação dessa reforma, já foi evidenciada a contradição entre os 

interesses públicos e privados e o ganho de espaço dos setores privados nas discussões sobre 

as políticas públicas, quando os principais atores (professores, entidades estudantis e 

comunidade científica) foram excluídos do debate. 
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O novo Ensino Médio, como vêm sendo chamado após a reforma propiciada pela Lei 

n° 13.415/2017, além de outras legislações, enfatiza o ensino técnico e profissional, 

flexibilizando e acelerando a formação, o que representa, segundo Kuenzer (2020), 

superficialidade, simplificação, desprofissionalização do ensino e menor consumo de 

recursos, haja vista as possibilidades de modificação, modulação e redução nos itinerários por 

parte dos sistemas de ensino, ou seja, um Ensino Médio flexível, sem a necessidade de 

aprofundamento ou especialização. Todo esse quadro apresentado pela autora culmina na 

“formação de profissionais, cuja força de trabalho poderá ser consumida de forma mais ou 

menos predatória, ao longo das cadeias produtivas” (Kuenzer, 2020, p.62) 

O Novo Ensino Médio é retratado por seus idealizadores como “educação para a 

vida”, resguardados pelo reconhecimento de que a educação para o trabalho deve estar 

presente em toda a formação e é condição para o exercício da cidadania e para a atividade 

produtiva. Em outra organização social, isso representaria a superação da dicotomia entre uma 

educação que estaria voltada para a formação humana integral e outra para as demandas da 

produção. No entanto, ao tomarmos o trabalho tal como ele se expressa na sociedade do 

capital, se torna notório o caráter estruturalmente excludente que essa forma de ensino 

reforça. 

Nesse cenário, as recentes transformações nos projetos educacionais acompanham a 

produção capitalista, sobretudo, aquela estabelecida com a reestruturação produtiva de cariz 

toyotista/neoliberal.  Para Libâneo, Oliveira e Toschi (2007) esclarecem: 

 

As mudanças no âmbito da produção, em razão do avanço da ciência e da tecnologia, 

têm gerado uma situação de competitividade no mercado mundial. Instalou-se um 

novo paradigma produtivo em nível mundial, o qual implica profundas mudanças na 

produção, na aprendizagem, na difusão do conhecimento e na qualidade dos recursos 

humanos. A competitividade instalada e requerida pelo capital transnacional passa, 

cada vez mais, pelo desenvolvimento do conhecimento e pela formação de recursos 

humanos, atribuindo papel central à educação. Nesse sentido, a orientação do Banco 

Mundial (1995) tem sido a de educar para produzir mais e melhor. Para o banco, o 

investimento em educação, numa sociedade de livre mercado, permite o aumento da 

produtividade e do crescimento econômico. (Libâneo; Oliveira; Toschi, 2007, p. 95) 

 

O trabalhador da era fordista, cujo o trabalho simplificado era facilmente realizável e o 

conhecimento demandado não exigia longos períodos de formação, na acumulação flexível, 

deve ser um novo trabalhador, agora, com uma série de competências e habilidades que só são 

adquiridas por meio de processos formativos mais complexos e extensos. Assim, a educação 

básica é colocada em evidência nas políticas educacionais e tendo como “função primordial 

desenvolver as novas habilidades cognitivas (inteligência instrumentalizadora) e as 
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competências sociais necessárias à adaptação d o indivíduo ao novo paradigma produtivo, 

além de formar o consumidor competente, exigente, sofisticado (Libâneo; Oliveira & Toschi, 

2007, p. 102)” 

Para Leher (1999), as reformas educacionais são definidas, predominantemente,  pelas 

diretrizes do Banco Mundial e atualmente operadas por meio da adequação dos currículos às  

demandas do movimento de globalização, o que explica o expressivo esvaziamento do caráter 

científico-filosófico da educação, quando, aos países periféricos, são impostas 

condicionalidades que os colocam no lugar de consumidores e não produtores de ciência e 

tecnologia, de forma que as universidades e os grandes centros de pesquisa sejam em número 

minimamente suficiente para a formação da elite dirigente local. Assim, carente de recursos, a 

educação superior tende a aprofundar cada vez mais a condição de precariedade, enquanto o 

ensino básico, aquele que deve garantir a todos formação básica nos moldes demandados, 

recebe investimentos, caso seja operado de acordo com as condições determinadas e em 

conformidade com as políticas neoliberais de domínio empresarial. 

Nesse sentido, é importante destacar que a participação direta de entidades 

internacionais na estrutura educacional brasileira e global é mais uma evidência do padrão de 

exploração no interior da divisão internacional do trabalho, para a manutenção e reprodução 

do modo de produção capitalista. 

Dito isso, ao definir que, durante os três anos do ensino médio, as únicas disciplinas 

obrigatórias são Matemática e Português, a apropriação do conteúdo das ciências humanas, 

potencialmente formadoras de indivíduos críticos da realidade, fica à mercê de instâncias 

pouco autônomas como as escolas, que a médio prazo dependerão de um corpo docente cada 

vez mais escasso para essas áreas, e os alunos, em sua maioria adolescentes, cujas condições 

de “escolha” são determinadas, sobretudo, pela classe à qual pertencem; intensificando o 

caráter excludente em decorrência do aprofundamento da dualidade estrutural que caracteriza 

a educação capitalista. 

Kuenzer (2007) sintetiza: 

 

Em resumo, o ensino médio na atual versão integra a pedagogia da acumulação 

flexível e tem como finalidade a formação de trabalhadores com subjetividades 

flexíveis, por meio de uma base de educação geral complementada por itinerários 

formativos por área de conhecimento, incluindo a educação técnica e profissional; a 

formação profissional é disponibilizada de forma diferenciada por origem de classe, de 

modo a levar os que vivem do trabalho a exercer, e aceitar, de forma natural, as 

múltiplas tarefas no mercado flexibilizado. Ser multitarefa, neste caso, implica exercer 

trabalhos disponibilizados pelo mercado, para os quais seja suficiente um rápido 

treinamento, a partir de algum aporte de educação geral, seja no nível básico, técnico 
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ou superior. Para alguns, significará exercer trabalhos qualificados e criativos; esses 

não serão atingidos pela reforma do ensino médio porque dispõem, em face de sua 

origem de classe, de outros espaços de formação, que não a escola pública. Para a 

maioria dos trabalhadores, contudo, ser multitarefa significará exercer trabalhos 

temporários simplificados, repetitivos e fragmentados, que não necessitam de 

formação qualificada, mas provavelmente de certificados ou reconhecimento de 

competências, o que o atual ensino médio talvez atenda. (Kuenzer, 2017, pp. 341-342) 

 

No que tange à oferta educacional, observamos que a principal direção tomada pelos 

industriais em suas concepções é a de que a educação é tanto de responsabilidade do Estado,  

quanto de instituições privadas (educacionais e empresariais), propondo-lhes uma relação de 

parceria; sendo que, ainda que seja do Estado a maior responsabilidade pela questão 

educacional, são as empresas as responsáveis por munirem as instituições de formação 

(públicas e privadas) de informações que permitam-nas atender às demandas do mercado de 

trabalho. Como vemos nos recortes abaixo, retirados do periódico semestral da CNI “Estudos 

e Prospectivas para o Futuro da Indústria”: 

 

Não há consenso sobre a quem cabe a responsabilidade de preparar os profissionais 

para o novo mercado de trabalho. Pesquisa da Pew Research com distintos públicos, 

em diversos países, apurou que a responsabilidade deve ser compartilhada com o 

governo no papel de liderança. [...] 

As habilidades multifuncionais estão no escopo de uma empresa individual ou de um 

grupo de empresas (maior sinergia e eficiência), mas as habilidades básicas e 

cognitivas dependem de políticas do governo porque envolvem a educação formal em 

todos os ciclos (pré-escolar, primária, secundária e superior). (CNI – Portal da 

Indústria, 2020) 

 

Uma questão importante, que se soma à essa sobre o papel do Estado, a ser 

mencionada é a participação ativa da CNI, tanto propondo iniciativas para, quanto 

acompanhando, a agenda do governo nos âmbitos educacional e econômico. Como 

demonstração, do conjunto de referências encontradas nas concepções dos industriais que 

expressam esta conduta, destacamos três documentos: 1) “Propostas da Indústria para as 

Eleições 2018”, 2) “Agenda dos 100 dias” e 3) “Balanço – Agenda da Indústria – 100 dias de 

Governo”.  

O documento “Propostas da Indústria para as Eleições 2018”, é resultado de uma 

conduta que existe desde 1994, em que a CNI apresenta sugestões de ações a serem tomadas 

no início dos governos e das novas legislaturas. Para as últimas eleições, em 2018, as 

propostas foram elaboradas seguindo as orientações de outro documento, o Mapa Estratégico 

da Indústria 2018-2022, um estudo que fornece os principais dados e informações da indústria 

brasileira.  
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As propostas para as eleições 2018 são, ao todo, 43 cadernos temáticos com medidas 

para, de acordo com a CNI, “melhorar as condições produtivas no Brasil e estimular o 

crescimento sustentado da economia” (CNI – Portal da Indústria, 2020), sendo os cadernos 6 

e 7, aqueles voltados para a educação, cujas propostas são, respectivamente: Educação: A 

Base para a Competitividade; e Ensino de Engenharia: Fortalecimento e Modernização. 

No caderno 6, “Educação: A Base para a Competitividade”, a CNI sugere “revisar a 

estrutura curricular e as metodologias de ensino, rever a Política Nacional de Formação de 

Professores e valorizar o magistério e a carreira docente para melhorar a qualidade da 

educação no Brasil”. A ações práticas sugeridas formam um conjunto em que a prioridade é a 

implementação da reforma do ensino médio no país, mas que se que se soma às de:  

 

Atuar sobre a composição da oferta de vagas com foco na educação profissional e na 

adequação da oferta de educação profissional e superior a demandas de médio e longo 

prazos do setor produtivo, além de revisar as políticas de financiamento e de gestão 

escolar e implantar sistema de avaliação da educação profissional. (CNI – Portal da 

Indústria, 2020) 

 

No caderno 7, “Ensino de Engenharia: Fortalecimento e Modernização”, a CNI aponta 

três eixos para, segundo a própria instituição, “fortalecer e modernizar os cursos de 

engenharia do país”: Modernização dos currículos, avaliação dos cursos e formação e 

capacitação de docentes. Nas palavras da CNI, 

 

Os ajustes nas diretrizes curriculares precisam estar amparados em metodologias de 

ensino atuais, com processos de avaliação que efetivamente controlem a qualidade e 

que sejam capazes de certificar a implementação de práticas inovadoras. 

A CNI também defende a definição de terminologias, conteúdos e metodologias de 

ensino aderentes à demanda da indústria, que alinhem a formação do engenheiro 

brasileiro às principais tendências de mercado. (CNI – Portal da Indústria, 2020) 

 

A Agenda dos 100 dias, segundo documento mencionado como demonstração da 

relação entre CNI e Estado, apresenta aos candidatos eleitos um conjunto de ações e diretrizes 

que, de acordo com a CNI, “precisam ser adotadas já no começo do governo”. Agenda foi 

baseada nas propostas da instituição para as eleições 2018 e nela são definidas as medidas 

prioritárias para os 100 primeiros dias da nova gestão federal. Dentre as 36 ações prioritárias 

apresentadas, as que dizem respeito à educação são as ações 34, “Dar continuidade à Reforma 

do Ensino Médio”, e a 35, “Revisar o Marco Regulatório da Aprendizagem Profissional”. As 

justificativas para as ações 34 e 35 são, respectivamente: 
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O estabelecimento de um único percurso, marcado pela rigidez curricular, por um 

excessivo número de disciplinas e por um viés quase que exclusivamente teórico, 

engessava a trajetória de aprendizado do aluno, criando uma desassociacão entre a 

escola e o mercado de trabalho. (CNI – Portal da Indústria, 2019) 

Para aumentar a eficácia da política e a sua capacidade de formar jovens e empregá-los 

é necessária uma revisão do marco regulatório da aprendizagem profissional que 

recupere e fortaleça o seu caráter educacional, contribua com a trajetória de 

profissionalização dos adolescentes e jovens aprendizes e concorra para o aumento da 

produtividade das empresas submetidas ao cumprimento da cota. A chave nesse 

processo é alterar as regras que distanciam a oferta da demanda do trabalho. (CNI – 

Portal da Indústria, 2019) 

 

O último documento a que fizemos referência sobre a relação observada, no âmbito 

educacional, entre CNI e Estado, é o “Balanço dos 100 dias de governo”, em que é 

apresentado um levantamento das 36 ações prioritárias e em que medida elas foram atendidas 

pelo governo. Para isso, são usados os indicadores “proposta rejeitada”, “sem manifestação”, 

‘em estágio inicial”, ‘em estágio intermediário”, “em estágio avançado” e “realizado”. A 

título de informação, no documento, a medida 34, que versa sobre a reforma do ensino médio, 

aparece em estágio avançado e sobre a medida 35, que indica a revisão do marco regulatória 

da aprendizagem profissional, não houve manifestação (CNI – Portal da Indústria, 2019). 

Freitas (2018) denomina o movimento global de reformas educacionais vinculadas à 

reestruturação produtiva do capital de “Reforma Empresarial da Educação”. Por meio de 

estratégias “accountability” de padronização, avaliação e responsabilização de escolas, 

professores e alunos, direciona-se a educação sob a lógica do livre mercado, inserindo padrões 

empresariais na organização das instituições educativas que, no Brasil, se concretizam com a 

padronização através de bases nacionais curriculares, a avaliação através de testes censitários 

e a responsabilização verticalizada. A isso, são somadas as investidas no caminho para 

privatização da educação pública e a construção de argumentos ideológicos consolidados 

pelos canais midiáticos. 

 

A educação é isolada dos seus vínculos sociais e passa a ser vista como uma questão 

puramente de gestão. Imaginando “consertar” as escolas pela sua inserção no livre 

mercado e com propostas restritivas às variáveis intraescolares, secundarizam a 

importância das variáveis extraescolares, entre elas, o impacto das condições de vida 

das crianças na sua educação. Tal postura advém da recusa de levar em conta 

restrições estruturais no processo educativo e na concepção depreciativa que o 

neoliberalismo tem do serviço público e do magistério, que se expressa no desejo de 

“tornar o professor (e a escola) o único responsável” pela aprendizagem e uma vez 

tendo identificado o responsável, promover políticas de “responsabilização 

verticalizada” como forma de pressioná-lo. (Freitas, 2018, p. 37) 
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A Reforma Empresarial da Educação é movida, sobretudo, pela Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e por agências de financiamento 

internacional (BIRD e Banco Mundial), com o objetivo de inserir as “cadeias produtivas 

nacionais na lógica das cadeias internacionais, o que exige um alinhamento com as 

necessidades da Revolução Industrial 4.0 e as reformas que ela demanda” (Freitas, 2018, 

p.29). No Brasil, segundo este mesmo autor, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

serve de elemento chave para reforma do Novo Ensino Médio que é o componente primordial 

deste projeto, por materializar a padronização do currículo alinhado aos interesses dos 

representantes empresariais globais e locais. 

 

Do ponto de vista das finalidades da educação, embora nem sempre explícitas, os 

reformadores visam a implementação de reformas educacionais para, por um lado, 

garantir o domínio de competências e habilidades básicas necessárias para a atividade 

econômica revolucionada pelas novas tecnologias e processos de trabalho (Revolução 

4.0) e, por outro, garantir que tal iniciativa se contenha dentro da sua visão de mundo 

que se traduz em um status quo modernizado. O objetivo final deste movimento é a 

retirada da educação do âmbito do “direito social” e sua inserção como “serviço” no 

interior do livre mercado, coerentemente com sua concepção de sociedade e de Estado. 

(Freitas, 2018, pp. 41-42) 

 

A visão de escola como uma empresa que presta serviços, equivale à ideia de que a 

gestão da educação deve sair do âmbito do Estado e adentrar o livre mercado, assim, a noção 

propagada pelos industriais de que o Estado é o maior responsável pela educação, possui um 

caráter ideológico quando, na realidade, não se almeja uma “nova gestão pública” mas a 

própria destituição da educação do domínio público, em todas as instâncias formativas. Assim 

no lugar de reconhecer os limites estruturais da ação da escola, eliminando as condições que 

impedem a ampliação da qualidade da educação pública, elevam-se os padrões de avaliação 

de forma derrubar aquelas instituições que não os alcançarem, uma lógica que se estende aos 

professores e alunos, no contexto escolar, e também à toda a sociedade (Freitas, 2018). 

Quanto às implicações desse tipo de padrão avaliativo, Freitas (2018, p. 83) evidencia 

que 

 

Nesse processo, são feitas duas reduções: na primeira, reduz-se o foco do que se 

considera uma “boa educação” para o que se considera uma “boa aprendizagem”, 

entendida como uma coleção de habilidades e competências em disciplinas básicas 

(usualmente Português e Matemática). Coloca-se a ênfase no “direito de aprender” e 

não no “direito de ser educado”, o qual é mais amplo; e por meio de uma segunda 

redução define-se que a qualidade da aprendizagem se mede pelas médias de 

desempenho dos estudantes de uma escola: se ela sobe, há qualidade; se cai, não há. 

Por este veio “positivista” tudo que não for referente ao básico (Português e 
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Matemática, no máximo Ciências) e não puder ser medido em testes fica de fora e é 

desestimulado. 

 

O autor alerta para o fato de que estamos voltando à concepção pedagógica tecnicista, 

dos anos 1980, um “tecnicismo reformulado” ou “neotecnicismo” (Freitas, 2018). Em suas 

palavras, as novas tecnologias permitem desenvolver “formas de interatividade do aluno com 

o conteúdo escolar jamais pensadas antes, redefinindo [...] o próprio trabalho do professor e 

do aluno, tornando-os dependentes de um processo tecnológico que comanda, por si, o quê, 

quando e como se ensina” (Freitas, 2018, p.105). E completa: 

 

Alie-se a isso o fato dele vir associado à mobilização do setor empresarial com amparo 

da mídia e reinserção na academia, constituindo um bloco de alianças que ele utiliza 

para pressionar as políticas públicas na direção de sua própria hegemonização como 

teoria pedagógica, executada em um espaço mercantilizado que atende tanto aos 

interesses ideológicos do grande capital quanto aos interesses práticos de faturamento 

das indústrias e consultorias educacionais locais ou não. Esta é a nova face do 

tecnicismo que agora se prepara para apresentar-se como “plataformas de 

aprendizagem online” e “personalizadas”, com tecnologias adaptativas e “avaliação 

embarcada”, em um processo que expropria o trabalho vivo do magistério e o transpõe 

como trabalho morto no interior de manuais impressos e/ou plataformas de 

aprendizagem. 

 

Ao analisar mais de perto a relação público-privado, Peroni (2003) esclarece que o 

Estado mínimo, invocado pelo neoliberalismo,  apenas o é para as políticas sociais 

conquistadas no período de bem-estar social, quando, na realidade, o Estado é máximo para o 

Capital, pois serve como regulador das atividades do capital corporativo e é responsável, 

ainda, por criar um “bom clima de negócios”, buscando “atrair o capital financeiro 

transnacional e conter a fuga de capital” para nações mais lucrativas. Assim, a autora observa 

que até os governos mais adeptos das políticas neoliberais “têm sido grandes interventores a 

favor do grande capital” (Peroni, 2003, p. 33). 

Nesse sentido, é importante ressaltar que o Estado é o principal aparelho de 

legitimação e reprodução dos interesses da classe dominante, a “forma na qual os indivíduos 

de uma classe dominante fazem valer seus interesses comuns” (Marx & Engels, 2007 p. 76). 

É um produto do desenvolvimento histórico social em que uma instituição de poder coercitivo 

e ideológico é requisitada para atender às demandas do capital, além de mediar e minimizar o 

conflito entre as classes, na condição de manutenção do status quo. Nos contornos atuais, um 

mundo globalizado exige um Estado dócil às aspirações neoliberais e, ao mesmo tempo, forte 

para operar políticas nacionais adequadas à essas demandas. 
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Como elemento chave para a descrição analítica da categoria em questão, também está 

a Metodologia SENAI de Educação Profissional (MSEP), referência de modelo educacional 

operado pela CNI. Os trechos abaixo, retirados da MSEP 2019 (versão mais atual), que se 

constituem, respectivamente, de uma definição geral e da indicação de suas bases teóricas, são 

importantes para que compreendamos em que consiste a perspectiva educacional que esta 

categoria exprime: 

 

A “Metodologia SENAI de Educação Profissional”, em sua nova versão, se apresenta, 

portanto, como uma resposta aos desafios inerentes à nova revolução industrial, que 

requerem o desenvolvimento de competências técnicas e socioemocionais conectadas 

à difusão de novas tecnologias e à necessidade do aperfeiçoamento contínuo. [...] 

A Metodologia SENAI de Educação Profissional constrói seu arcabouço teórico a 

partir das contribuições de distintos autores, os quais dão suporte ao planejamento e ao 

desenvolvimento da Prática Pedagógica. Dessa forma, estudos de Vygotsky, Piaget, 

Ausubel, Perrenoud, Feuerstein e Moran orientam o entendimento e a organização dos 

processos de ensino e de aprendizagem no SENAI (CNI – Portal da Indústria, 2019). 

 

Nas concepções dos industriais, a função do professor deve ser de 

guia/facilitador/tutor e sua importância no processo educativo se dá por elementos 

emocionais, considerando que a tecnologia também é capaz de ensinar, pois “quando um robô 

aprende, ele consegue transmitir conhecimento” (CNI – Portal da Indústria, 2019). O que é 

demonstrado pelo trecho de uma reportagem publicada pelo Portal da Indústria, sobre a 

jornada pedagógica de 2019 do SENAI, que diz: “os professores nunca desaparecerão porque 

a formação precisa de emoção. As crianças só vão aprender se elas estiverem felizes. O 

computador não pode ajudar como um professor pode” (CNI – Portal da Indústria, 2018) 

Para o gerente-executivo de Educação Profissional do SENAI, Felipe Morgado31, a 

tecnologia será o futuro da educação, pois, o aluno deve ser o centro do processo educativo e, 

por mais que o professor tente adaptar o ensino à cada aluno – o que é denominado de ensino 

adaptativo –, em certas condições, isso só será possível para a máquina. Em suas palavras: 

 

Quem tem mais capacidade de compreender as dificuldades de um aluno, o docente ou 

a máquina? Em geral, e, por motivos óbvios, seria o docente. Mas, nem sempre é 

possível que um único profissional consiga detectar e administrar de forma eficaz 

todas as dificuldades de seus alunos, especialmente, quando se trata de turmas 

grandes. 

                                                           
31 Desde 2012 exerce o cargo de Gerente Executivo da Unidade de Educação Profissional e Tecnológica do 

Departamento Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Responsável pela 

implantação do primeiro Sistema de Avaliação de Desempenho de Estudantes de Educação Profissional e 

Tecnológica do SENAI (SAEP) e pela implementação de Itinerários de Inovação na Educação Profissional e 

Tecnológica do SENAI. (Https://br.linkedin.com/in/felipe-morgado-0057b855) 
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Por isso, essa tecnologia é considerada por muitos especialistas como o futuro da 

educação. Isso porque, no ensino adaptativo, a pessoa interage o tempo inteiro com o 

computador, testando seus conhecimentos.  

Muitos alunos acham que estão interagindo com um instrutor humano, tamanha é a 

eficácia desta tecnologia. O aprendizado flui e o aluno termina o estudo satisfeito, 

tendo a certeza de que compreendeu o conteúdo. Com esse estímulo, quem usa uma 

plataforma adaptativa, está sempre querendo aprender mais. (CNI – Portal da 

Indústria, 2018) 

 

Em conjunto com o ensino prático das filosofias maker, learnig by doing e do lema 

“aprender a aprender”, o professor deve atuar como um facilitador ou tutor, ou seja  

 

o aluno passa a ser o dono do processo de aprender e de fazer e, neste momento, o 

professor atua apenas como um facilitador, a pessoa a orientar os alunos durante as 

atividades, prestando apoio nos momentos de dúvidas, mas também provocando e 

estimulando a criatividade do estudante. Então, o papel do professor pode ser muito 

mais dedicado à tutoria, ensinar as pessoas a conferir a informação, avaliar o que elas 

sabem ou não, entendem ou não. (CNI – Portal da Indústria, 2019) 

 

A respeito de como deve ser a atuação do professor, a orientação da CNI é para que se 

atualizem em relação ao uso das tecnologias no processo educativo e para que desenvolvam 

competências socioemocionais que possibilitem um ensino mais centrado no aluno, além de 

buscarem uma “preparação adequada para ministrar disciplinas de caráter mais prático e 

incorporar o uso de metodologias e tecnologias educacionais modernas, que despertem o 

interesse dos alunos e maximizem os resultados do aprendizado” (CNI – Portal da Indústria, 

2019). 

Assim, o uso da tecnologia nos processos educacionais se relaciona diretamente com o 

Ensino à Distância (EAD), modalidade de ensino defendida operada pela CNI.O principal 

argumento e o de que o Ensino à Distância (EAD) atende às demandas de flexibilidade e 

agilidade do mundo produtivo e que, realizado de maneira adequada, possui a mesma 

qualidade do ensino presencial. Nas palavras da gerente de Inteligência de Mercado do 

SENAI, Daniela Bernardon32, 

 

algumas pessoas entendem a educação a distância como um ensino mais superficial e 

não é bem assim. No SENAI, queremos mostrar que o EaD tem a mesma qualidade 

que um curso presencial. A certificação é a mesma no final do curso. (CNI – Portal da 

Indústria, 2019) 

 

                                                           
32 Gerente de Informação e Inteligência de Mercado do SENAI até junho de 2020, quando assumiu o cargo de 

Especialista em Inteligência de Mercado no qual ainda permanece. (Https://br.linkedin.com/in/daniela-

bernardon-5a716523) 
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No entanto é preciso preparar estudantes e professores para essa modalidade de 

ensino, pois, de acordo com o então secretário de Políticas Públicas para o Emprego do 

Ministério da Economia, Fernando Hollanda “os jovens, que estão permanentemente 

conectados, dizem em pesquisas que não gostam de cursos à distância (EAD), em que é 

preciso ter disciplina, aprender sozinho. Precisamos permitir que o jovem consiga isso desde 

o início da sua escolarização” (CNI – Portal da Indústria, 2019); o que implica em formar um 

tipo de indivíduo/trabalhador específico, analisado na categoria a seguir categoria descrita. 

Como é demonstrado por um dos trechos acima, retirado da MSEP (2019), há uma 

vinculação inapropriada de teorias cujos fundamentos são, em si, essencialmente antagônicos. 

Sobre isso, retomamos as análises de Duarte (2011) sobre a apropriação da obra vigotskiana 

pelo universo ideológico neoliberal e pós-moderno e sua decorrente desvinculação da matriz 

teórica marxista. Para o autor, isso se dá, sobretudo, pela incorporação de sua teoria às 

pedagogias do “aprender a aprender”, a serviço da educação capitalista, que propagam o 

pragmatismo e o relativismo no lugar da transmissão do saber objetivo. Ou seja, promovem o 

esvaziamento da escola como espaço de socialização do conhecimento construído 

historicamente pela humanidade conferindo à ela o papel de capacitação para a aprendizagem 

do que for demandado pelo capital, em suas estratégias de manutenção e recomposição da 

hegemonia. 

Para Tonet (2017, p.5), 

 

Considerando tudo isso, impõe-se perguntar: quem, nessa sociedade, estabelece os fins 

da educação? Para que devem ser formados os professores? A resposta é muito 

simples e clara: em última análise, quem estabelece os fins da educação e da formação 

dos professores é o capital. Ele é o “sujeito” fundamental dessa sociedade e suas 

“personnae” são os burgueses. Independentemente de qualquer discurso humanista ou 

idealista, o objetivo fundamental da educação é a reprodução do próprio capital. 

 

A descaracterização do papel do professor e a própria negação do ato de ensinar são, 

também, outra incompatibilidade elementar entre a teoria vigotskiana e as pedagogia do 

aprender a aprender, uma vez que, na sua teoria, há a defesa expressa da transmissão de um 

conhecimento acumulado historicamente pela humanidade. Freitas, M. T. A. (2000), ainda 

que, sobre outras questões, não compartilhe de toda a posição de Duarte (2001), nos ajuda a 

compreender esse processo: 

 

Tenho sempre deixado claro que Vygotsky procura a relação dialética entre o ensinar e 

o aprender. O professor, na perspectiva de Vygotsky (1991), é aquele que, detendo 

mais experiência, funciona intervindo e mediando a relação do aluno com o 

conhecimento. Ele está sempre, em seu esforço pedagógico, procurando criar Zonas de 
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Desenvolvimento Proximal33, isto é, atuando como elemento de intervenção, de ajuda. 

Assim, na Zona de Desenvolvimento Proximal, o professor atua de forma explícita, 

interferindo no desenvolvimento proximal dos alunos, provocando avanços que não 

ocorreriam espontaneamente. Vygotsky, dessa forma, resgata a importância da escola 

e do papel do professor como agente indispensável do processo de ensino-

aprendizagem. (Freitas, M. T. A., 2000, p. 15) 

 

A respeito da formação do professor, a ênfase nos aspectos técnico-pragmáticos 

impacta na própria identidade docente, resultando em uma série de profissionais 

(administrador, engenheiro, programador, etc.) que, ao adentrarem o espaço educativo via 

contratos, não se identificam sequer como professores e empregados, permanecendo 

fragmentados entre si e descoletivizados enquanto classe trabalhadora.    

Essa ênfase na formação docente de caráter neopragmático e pós-moderno se desdobra 

em uma série de práticas educativas que, sob o argumento de superação de uma educação 

obsoleta, se baseiam, sobretudo, na experiência do aprendizado em detrimento da atividade de 

ensino, de forma que tem havido um crescente esvaziamento do conteúdo da escolar e da 

função precípua do professor. 

Para Paula, Moraes e Mendes Segundo (2019, p. 2338) o projeto é restringir o 

conhecimento da classe trabalhadora, “uma vez que, dispondo de fundamentos teóricos que 

revolucionem sua prática, possibilita objetivações humano-genéricas, as quais abrem 

possibilidades de transformação nas esferas objetiva e subjetiva do ser social”. Ainda nas 

palavras das autoras,  

 

Entendemos  que  a  teoria, ao  ser  devidamente  articulada  à  prática, aponta  

caminhos na contramão de ativismos e teoricismos hoje tão presentes dado o eco da 

pós-modernidade, em que o pluralismo tem contribuído sobremaneira para uma terra 

de ninguém, uma vez que, recheada de imediatismo/subjetivismo, nega os clássicos 

com a insana justificativa de estarem ultrapassados  pelo  tempo  e  defende  uma  

prática  inócua,  visto  que  a  falseabilidade  dos argumentos  gestados  repercute  em  

impedimentos  que  embaçam  a  apropriação  do  real  em movimento. (Paula, Moraes 

& Mendes Segundo, 2019, p. 2338) 

 

Nesse cenário, o professor realiza apenas o papel de facilitador/tutor em torno da 

aprendizagem do aluno,  

 

deslocando o eixo do processo educativo do aspecto lógico para o psicológico; dos 

conteúdos para os métodos; do professor para o aluno; do esforço para o interesse; da 

                                                           
33 Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) é um conceito específico da teoria de Vygotsky. “Ela é a distância 

entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independente de problemas, 

e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um 

adulto ou em colaboração com companheiros mais ativos” (Vygotsky, 1991, p. 97). 
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disciplina para a espontaneidade, [...] numa teoria pedagógica em que o mais 

importante não é ensinar e nem aprender algo, isto é, assimilar determinados 

conhecimentos. O importante é aprender a aprender, isto é, aprender a estudar, a 

buscar conhecimentos, a lidar com situações novas. E o papel do professor deixa de 

ser o daquele que ensina para ser o de auxiliar o aluno em seu próprio processo de 

aprendizagem. (Saviani, 2011, p.431) 

 

Essa é uma estratégia de adequação dos indivíduos, em que a educação assume o papel 

conciliador das classes e restrito à uma formação profissional mínima, bastante para atender 

às demandas do capital; um projeto educacional que atenda às necessidades de formação de 

um determinado “tipo humano” necessário à essa ordem.  

 

4.3.3. Educação para formar um tipo de indivíduo/trabalhador 

 

Esta categoria é composta por 19 unidades de análise temáticas (tabela 22), agrupadas 

com base em 13 eixos orientadores, apresentando elementos que nos permitem compreender a 

concepção de trabalhador a ser formado pela perspectiva educacional defendida e operada 

pela CNI. Estas informações são importantes, por possibilitarem inferências sobre um tipo de 

subjetividade a ser formada, considerando as características que os industriais buscam formar 

nos indivíduos e que são demandadas pelo mundo produtivo, sobretudo no contexto da 

Indústria 4.0.  

 

Tabela 22 - Composição da categoria "Educação para formar um tipo de 

indivíduo/trabalhador" 

Unidades de Análise (temas) Eixos orientadores 

Proposição de novo modelo educacional na educação de 

jovens e adultos 

Indicam uma perspectiva 

educacional que se aplique ao 

trabalhador em qualquer idade 

para que este esteja/seja 

sempre de acordo com as 

demandas de mercado 

Qualificação adequada equivale à capacidade de adaptação 

dos trabalhadores ao mercado de trabalho 

Treinamento e qualificação devem ser permanentes 

Adequar projetos de vida às necessidades do mundo do 

trabalho Denotam uma concepção de 

trabalhador/subjetividade Formação de pessoas para inovação, pois pessoas inovam 

Preparar pessoas para o trabalho é formar bons cidadãos 

É preciso desenvolver competências nos trabalhadores 

Sugerem que processos 

educacionais desenvolvam 

competências para formar um 

tipo de trabalhador específico 

De todas as competências, a ênfase deve ser nas 

competências socioemocionais 

Educação deve formar trabalhador competente 

Competências STEAM são mais importantes 

Competências a serem desenvolvidas ganham categorias de 
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funções exclusivamente humanas 

Habilidades necessárias para que robôs não roubem 

empregos 

Empreendedorismo deve ser estimulado desde a educação 

básica 

Indústria 4.0 modifica competências a serem desenvolvidas Evidencia a relação entre o 

setor industrial/econômico e 

uma demanda de tipo de 

trabalhador 

Há falta de mão de obra qualificada Sugerem que o trabalhador 

qualificado é aquele que 

melhor se adequa às 

necessidades do mercado 

É necessária a constante requalificação da população 

Adaptar trabalhadores é um desafio 

São necessárias metodologias adequadas para desenvolver 

competências demandadas pelo mercado de trabalho 

Indicam a necessidade de se 

desenvolver metodologias 

específicas para a formação de 

trabalhadores com as 

competências demandadas. 

Metodologia SENAI desenvolve competências 

socioemocionais 

Educação Maker e Learnig by doing: o ensino deve ser 

prático 
Denotam concepções de 

educação baseadas na 

prioridade da formação prática 

em relação às mais teóricas 
Modelo de formação para aprendizagem ao longo da vida. 

O lema é ensinar a “aprender a aprender” 

O conteúdo tem de estar de acordo com as necessidades de 

aprendizagem de cada pessoa 

Indica o que deve ser ensinado 

é determinado pela 

competência a ser 

desenvolvida 

Trabalhadores com alta escolaridade também serão afetados 

pelas transformações no mercado de trabalho 

Ressalta que formação escolar 

não é garantia de segurança no 

mercado de trabalho 

Metodologia que ajude os jovens a "aprenderem a aprender" Indica a prioridade em ensinar 

os jovens a aprenderem a 

aprender em detrimento do 

ensino de conteúdos 

Elaborada pela autora 

 

O núcleo de significados expressados por esta categoria exprime a ideia de um tipo de 

trabalhador que deve ser formado de acordo com as demandas do mundo do trabalho, no 

entanto, observamos que não há uma referência clara à especificidade da formação para o 

trabalho em relação à uma outra educação, de caráter mais geral. Nesse sentido, a concepção 

de indivíduo se mistura com a de trabalhador e a de educação equivale à de qualificação para 

o emprego/empregabilidade. Como pudemos notar nesta afirmação do Rafael Lucchesi, 

diretor geral do SENAI, em um debate sobre oportunidades de trabalho e educação: “É 

importante também que as pessoas conheçam as tendências para, se desejarem, adequar seus 

projetos de vida às necessidades do mundo do trabalho” (CNI – Portal da Indústria, 2019). 
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Outro ponto importante que destacamos, é a ênfase dada aos processos de 

requalificação dos trabalhadores empregados que, segundo a CNI, é uma necessidade ainda 

mais prioritária que a qualificação para a inserção no mercado de trabalho. Nas palavras do 

presidente da CNI, Robson Braga, “é preciso um processo de requalificação permanente de 

nossos trabalhadores diante dos desafios do envelhecimento de nossa população” (CNI – 

Portal da Indústria, 2019). No mesmo sentido, Rafael Lucchesi complementa, “os 

profissionais da indústria brasileira precisam ser requalificados, pois serão eles os 

responsáveis pela atualização tecnológica do setor” (CNI – Portal da Indústria, n.d.). 

A concepção da CNI de indivíduo/trabalhador, também está presente no conjunto de 

capacidades que se busca desenvolver nos sujeitos por meio dos processos educativos 

defendidos e operados por ela. Sobre isso, há várias referências às competências que são 

demandadas pelas empresas e que devem ser desenvolvidas nos trabalhadores que, em síntese 

estão, em sua maioria, relacionadas à comportamentos e valores.   

Com exceção das habilidades técnicas voltadas para o uso das novas tecnologias, as 

competências socioemocionais dominam todo o discurso educacional da CNI. Em carta do 

SENAI enviada às indústrias com sugestões para as empresas brasileiras se atualizarem 

tecnologicamente, sobre o perfil de indivíduo/trabalhador é apontado que 

 

é necessário que eles tenham conhecimento sobre as novas tecnologias digitais, sobre 

técnicas de programação e análise de dados, assim como sejam capazes de resolver 

problemas complexos, por meio das chamadas competências socioemocionais, as 

softskills. É cada vez mais importante que os profissionais sejam criativos e 

empreendedores, com capacidade de liderança e de comunicação. (CNI – Portal da 

Indústria, n.d.). 

 

Outras competências socioemocionais apontadas são: saber trabalhar em equipe, 

administrar situações não previstas, persuasão, inteligência emocional, didática no ensino de 

outras pessoas, discernimento, bom senso, capacidade de tomar decisão; ser capaz de 

apresentar múltiplas ideias sobre determinado tópico; aprendizagem ativa; resolução de 

problemas; originalidade e capacidade de planejamento. 

A Metodologia SENAI de Educação Profissional (MSEP) (CNI – Portal da Indústria, 

2019) é o documento que mais contém referências que nos informam sobre a concepção de 

indivíduo/trabalhador expressada pela CNI. Além de menções por quase todo o documento, 

há uma sessão inteira dedicada à definição dos perfis profissionais que, por sua vez, 

correspondem a um tipo de indivíduo/trabalhador a ser formado, a depender da função a ser 

exercida e das demandas de mercado.  
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De acordo com a MSEP, competências socioemocionais são 

 

aptidões que podem ser aprendidas, praticadas e ensinadas. Referem-se, entre outros, a 

comportamentos, atitudes e habilidades relacionadas à abertura a novas experiências; à 

consciência, no sentido de organização, responsabilidade e orientação para objetivos; à 

sociabilidade; à cooperação; ao diálogo; à empatia e à estabilidade emocional. (CNI – 

Portal da Indústria, 2019) 

 

As competências se constituem de um conjunto de capacidades que, ainda de acordo 

com o mesmo documento, “são potenciais que as pessoas podem desenvolver ao longo da 

vida e que as tornam aptas a realizar determinadas ações, atividades ou funções”. Nesse 

sentido, os indivíduos podem se desenvolver nos domínios: cognitivo, psicomotor e afetivo. 

 

Cognitivo: relacionado ao modo como os indivíduos aprendem o “saber” de um 

determinado conteúdo, como os compreendem e analisam, isto é, o raciocínio e 

processo intelectual percorrido pelo Aluno na aquisição dos novos conhecimentos.  

Psicomotor: associado às habilidades do “saber fazer”, envolvendo os órgãos do 

sentido e a ativação neuromuscular para a realização de atividades específicas, 

passando pela percepção, pelos movimentos e pela comunicação não verbal;  

Afetivo: ligado à área emocional e, portanto, ao “saber ser”, representando atitudes, 

crenças, valores e juízos sobre os sujeitos e objetos que orientam o Aluno em 

comportamentos específicos durante a realização das tarefas. (CNI – Portal da 

Indústria, 2019) 

 

O domínio afetivo que, na MSEP, está presente e se manifesta, especialmente, nas 

capacidades socioemocionais estabelecidas para um ou mais perfis profissionais é composto 

de cinco níveis: recepção, resposta, valorização, organização e internalização de valores 

(tabela 23). 

 

Tabela 23 – Níveis de desenvolvimento de habilidades socioemocionais - MSEP 

Níveis para o domínio afetivo 

Nível Definição 

1º Nível Recepção 

Este nível é também designado de “acolhimento” ou 

“aquiescência”. Considera a percepção da existência de 

determinado valor apresentado, fazendo com que o indivíduo 

volte sua atenção a ele de modo seletivo e intencional. 

Apresenta comportamento de passividade em relação ao valor 

apresentado, sem que haja uma reação ou questionamento em 

relação a ele. 

2º Nível Resposta 

Pressupõe alguma ação ou reação do indivíduo em relação a 

determinado valor apresentado. Esta ação ou reação pode ser 

de simples obediência a determinações estabelecidas ou de 

expressões de aceitação, satisfação, disposição para 

participação ativa. 
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3º Nível 

Valorização 

Parte do princípio de que o valor comunicado e recebido foi 

aceito e internalizado pelo indivíduo. O nível da “valorização” 

pode mudar em função do objetivo, da consistência da 

resposta, da persistência (pode prolongar-se além do período 

de instrução) e da sua capacidade de persuasão (o indivíduo 

procura convencer outras pessoas da importância do valor) e 

demonstra compromisso com aquilo que valoriza. 

4º Nível 

Organização 

Neste nível, o indivíduo é capaz de conceituar, reinterpretar e 

organizar o valor comunicado a partir de outros valores 

análogos ou mesmo de valores antagônicos. É capaz de 

analisar diferentes perspectivas do valor apresentado, 

comparando-o com valores concorrentes. 

5º Nível 

Internalização de 

Valores 

Neste nível, que é o de maior complexidade do domínio 

afetivo, os processos de internalização atingem o ponto em 

que o indivíduo passa a ser identificado pelos seus pares ou 

pela sua comunidade como um símbolo, como um 

representante do valor que ele incorporou ou como um 

modelo a ser seguido. Seu comportamento é dirigido por 

valores, manifestados por comportamentos consistentes, 

previsíveis e característicos. 

Adaptado de MSEP (2019) 

 

Ainda sobre a ênfase no desenvolvimento de competências socioemocionais no 

indivíduo/trabalhador, o texto do documento “Estudos e Prospectivas para o Futuro da 

Indústria – 2020” destaca que “o desafio atual é identificar quais as habilidades necessárias 

para que o robô não roube seus empregos” (CNI – Portal da Indústria, 2020). 

Há a defesa de um modelo de educação destinado a formar as competências 

demandadas pelo mundo produtivo em detrimento ao ensino de conteúdos baseados em uma 

matriz curricular definida a priori. Como exemplo, foram mencionadas, nos documentos, as 

perspectivas educacionais “Educação Maker”, “Educação Learnig by doing”, ambas 

vinculadas à ideia de “aprender fazendo”; “o conceito que foca na aprendizagem por meio de 

atividades e soluções práticas (o famoso “mão na massa”) (CNI – Portal da Indústria, 2021). 

Outro elemento que compõe esta categoria é a adoção de pedagogias que ensinem os 

indivíduos/trabalhadores a “aprenderem a aprender”, de forma que, mais importante do que o 

conteúdo do processo educativo, está a tarefa de desenvolverem neles esta capacidade. Como 

afirmou Youngsuk “YS” Chi, presidente da Elsevier, durante o evento “O Futuro do Emprego 

e o Emprego do Futuro”, “todos os modelos de sucesso no mundo tiveram como base o 

investimento contínuo em uma educação que estimula as pessoas ‘aprenderem a aprender’” 

(CNI – Portal da Indústria, 2018). 
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Quanto à demanda por desenvolvimento de competências socioemocionais e suas 

múltiplas determinações, é importante destacar que esses elementos não estão presentes 

apenas nas concepções dos industriais observadas nesses documentos, mas está situada em 

toda uma rede de entidades locais e internacionais que a sustentam e a reproduzem. Dito isso, 

também é possível encontrar referências à pedagogia das competências e à ênfase nas 

capacidades socioemocionais em documentos do Estado brasileiro (Brasil, 2014a; 2014b), da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES, 2014; 2015), da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) (Delors, 

1998), do Instituto Ayrton Senna (IAS, 2011; 2013; 2014; 2016; 2017), Organização para a 

Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2015), do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) (Bassi, M. et al, 2014; Banco Mundial, 2020) e do Fundo Monetário 

Internacional (FMI), além de outras entidades empresariais e acadêmicas. 

Sobre essa dimensão dos processos formativos, Souza (2005, p. 2016) ressalta que “na 

rotina fabril, já não basta mais ao capital subordinar apenas as capacidades operacionais do 

trabalhador, é preciso ir mais adiante, subordinando também sua forma de conceber o mundo, 

sua sensibilidade, sua capacidade de criação, enfim, sua subjetividade”. Nesse sentido, Pronko 

(2019), ao tratar das estratégias de atuação do Banco Mundial na política educacional de 

países periféricos como o Brasil destaca a perspectiva de um “novo behaviorismo como foco 

na modelagem de condutas”, cujas aprendizagens fundamentais são aquelas que possibilitam 

uma inserção adaptada e conformada à realidade flexível do mundo do trabalho. Para a autora, 

a modelagem comportamental é útil ao capital, na medida em que, resumindo tudo à uma 

questão de “mentalidades e comportamentos”, forma um modelo mental que permita ao 

indivíduo “superar” a própria privação. 

 

A ênfase nas aprendizagens prioriza menos a aquisição de conhecimentos e mais o 

desenvolvimento de capacidades, em sintonia com a noção de competências 

disseminada tanto no âmbito educacional quanto no trabalhista ao longo das últimas 

décadas [...] Modelar os comportamentos (dos pobres) para tomar melhores ou mais 

oportunas decisões, [...] para o combate à pobreza.  Sem indagar sobre suas causas 

estruturais, a pobreza se transforma em atributo individual (que pode ser medida e 

ponderada) e sua superação, em um ato de vontade que se constrói com 

comportamentos adequados e decisões certeiras. (Pronko, 2019, p. 170) 

 

Para Dal Rosso (2006, p.68), é um processo referente ao conjunto de todas “as 

capacidades do trabalhador, sejam as do seu corpo, a acuidade de sua mente, a afetividade 

despendida ou os saberes adquiridos através do tempo ou transmitidos pelo processo de 

socialização” que está vinculado à organização produtiva e sócio-reprodutiva do capital, em 
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que não são requisitadas apenas condições operacionais físicas e cognitivas, mas também da 

ordem afetiva-emocional. 

Sobre essa realidade, Saviani (2007, p. 29) salienta que   

 

se apresenta como outra face da “pedagogia do aprender a aprender”, cujo objetivo é 

dotar os indivíduos de comportamentos flexíveis que lhes permitam ajustar-se às 

condições de uma sociedade em que as próprias necessidades de sobrevivência não 

estão garantidas. Sua satisfação deixou de ser um compromisso coletivo, ficando sob a 

responsabilidade dos próprios sujeitos que, segundo a raiz etimológica dessa palavra, 

se encontram subjugados à “mão invisível do mercado”. 

 

Kuenzer e Grabowsk (2016) evidenciam, no entanto, que o foco não é a qualificação 

em si, mas como ela se insere nos processos produtivos, “a priori, não há como afirmar que 

certo trabalhador é ou não qualificado, uma vez que isto se define a partir de sua inclusão na 

cadeia”. Dessa forma, as combinações de competências demandadas são definidas a partir do 

conjunto de força de trabalho necessário e não pelo que o trabalhador possui ou não de 

qualificação acumulada.    

 

Daí o caráter “flexível” da força de trabalho; importa menos a qualificação prévia do 

que a adaptabilidade, que inclui tanto as competências anteriormente desenvolvidas, 

cognitivas, práticas ou comportamentais, quanto a competência para aprender e para 

submeter-se ao novo, o que supõe subjetividades disciplinadas que lidem 

adequadamente com a dinamicidade, com a instabilidade, com a fluidez. (Kuenzer & 

Grabowsk, 2016, p. 30) 

 

Os autores concluem: 

 

A afirmação, portanto, da necessidade de elevação dos níveis de conhecimento e da 

capacidade de trabalhar intelectualmente, professada no discurso sobre a educação na 

acumulação flexível, mostra seu caráter concreto: a necessidade de ter disponível para 

consumo nas cadeias produtivas, força de trabalho com qualificações desiguais e 

diferenciadas, que combinadas em células, equipes, ou mesmo linhas, atendendo a 

diferentes formas de contratação, subcontratação e outros acordos precários, 

assegurem os níveis desejados de produtividade, através de processos de extração de 

mais valia que combinam as dimensões relativa e absoluta. (Kuenzer & Grabowsk, 

2016, p. 31) 

 

Nesse cenário, o indivíduo contemporâneo é formado sob o ideal neoliberal de 

educação que destina-se, sobretudo, a desenvolver certas características individuais, por meio 

de processos de formação permanentes e com base nos princípios de flexibilidade e 

adaptabilidade para produtividade. A respeito disso, é evidente a ênfase atribuída às emoções 

que, inseridas na concepção de competências socioemocionais, aparecem tanto em relação 

com a capacidade de trabalho, quanto no cenário educacional.  
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Situamos nossas análises sobre a emergência da ênfase nas emoções como objeto de 

interesse do capital, no interior do crescente processo de individualização, oriundo das 

políticas de gestão empresariais pós-fordistas, que insere a lógica de um sujeito moderno que 

deve se produzir permanentemente sob a ilusão de uma subjetividade autônoma e livre 

quando, na realidade, a ordem é otimizar processos psíquicos como estratégia de investimento 

em capital humano em atendimento às demandas produtivas neoliberais.  

Assim, cada indivíduo deve investir em si mesmo e administrar suas emoções e seus 

comportamentos, de forma que as condições materiais a que estas emoções e comportamentos 

estão condicionados permaneçam em segundo plano, reforçando, a partir da responsabilização 

individual e da psicologização dos fenômenos humanos, o processo de individualização 

contemporâneo; o que configura mais uma forma de conformação às condições precárias de 

trabalho e vida. 

A “Psicopolítica” neoliberal de Byung-Chul Han (2014, p.108) – “técnica de 

dominação que estabiliza e mantém o sistema dominante através da programação e do 

controle psicológicos” - esclarece como as políticas neoliberais utilizam a psique como 

ferramenta incorporada aos processos produtivos, o que, para o filósofo, denota a transição da 

predominância de uma demanda produtiva material para outra, imaterial, resultado do estágio 

de desenvolvimento tecnológico atual, em que as exigências sobre as capacidades físicas do 

corpo cedem lugar privilegiado àquelas sociais e emocionais. Assim, o indivíduo emprega o 

autocuidado como investimento em capital produtivo, tornando-se, ao mesmo tempo, servo e 

senhor de si mesmo e, considerando que isso somente se efetiva pela compatibilidade de 

ritmos dos processos produtivos e das reações emocionais, estas últimas assumem uma forma 

situacional e performativa, de emoções destituídas de sentidos, pois,  enquanto a construção 

dos sentidos depende de certa temporalidade, as performances econômicas se dão em ciclos 

cada vez mais curtos e acelerados em vista de rentabilidade imediata. 

 

As emoções são performativas no sentido de que evocam certas ações:  como 

tendência, representam a base energética ou mesmo sensível da ação. As emoções são 

controladas pelo sistema límbico, no qual também se assentam os impulsos.  Eles 

formam o nível pré-reflexivo, semiconsciente e corporalmente impulsivo da ação, do 

qual frequentemente não se tem consciência de forma expressa. A psicopolítica 

neoliberal se ocupa da emoção para influenciar ações sobre esse nível pré-reflexivo.  

Através da emoção, as pessoas são profundamente atingidas.  Assim, e la representa 

um meio muito eficiente de controle psicopolítico do indivíduo. (Han, 2014, p.35) 

 

No neoliberalismo a emoção é localizada em um nível de relevância superior ao do 

sentimento. Para Han (2014) o sentimento possui uma temporalidade e uma racionalidade 
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objetiva que se desdobram em um estado que é possível ser narrado. Já a emoção é, 

sobretudo, dinâmica e subjetiva, pertencente à uma temporalidade aligeirada e situacional. 

Sobre isso, Laranjeiro (2019) esclarece que 

 

Se as emoções surgem das mudanças de estados e de percepção, é de esperar que a 

racionalidade, paralela à duração, à constância e à regularidade se torne um entrave 

para a economia neoliberal. A emocionalização do processo produtivo, consequência 

da aceleração da comunicação e dos movimentos do capital, rejeita precisamente as 

relações estáveis e lentas da racionalidade. (Laranjeiro, 2019, p. 37) 

 

Eva Illouz (2007, p. 227), partindo de uma perspectiva sociológica, insere a 

compreensão do elemento emocional nos processos de “mercantilização do eu”. Em sua 

teoria, no que ela denomina de capitalismo emocional, “as emoções se converteram em 

entidades a serem avaliadas, discutidas, negociadas, quantificadas e mercantilizadas”. O que, 

ainda que não se configure como uma novidade, torna-se, na sociedade neoliberal, um aspecto 

indispensável para a estruturação do comportamento econômico.  

Para a autora, “o capitalismo emocional é uma cultura em que as práticas e os 

discursos emocionais e econômicos configuram-se mutuamente”. Nesse cenário, as 

competências socioemocionais funcionam para os fins de crescimento econômico guiados 

pela lógica do lucro que, por sua vez, subordina a dimensão emocional da subjetividade à 

questão econômica, convertendo valores, pensamentos, afetos e comportamentos em 

mercadoria. Assim, a noção de que é preciso se desenvolver permanentemente ampliando 

suas potencialidades, fez com que o enfoque psíquico se tornasse o único balizador da 

realidade, levando à uma despolitização das determinações sociais da vida e dos próprios 

elementos psíquicos, que passam a ser compreendidos fora materialidade social; “é um 

achado formidável pelo poder uma vez que os indivíduos de agora em diante tem que contar 

com eles mesmos não para melhorar suas condições de vida mas seus sentimentos em face de 

suas condições de vida” (Illouz, 2007, p. 2, tradução nossa) 

Rouvroy e Berns (2015, p. 42) inserem, nesse campo de discussão, a ideia de 

“governamentalidade algorítmica”. Que designa “um certo tipo de racionalidade (a)normativa 

ou (a)política que repousa sobre a coleta, agregação e análise automatizada de dados em 

quantidade massiva de modo a modelizar, antecipar e afetar, por antecipação, os 

comportamentos possíveis”, ou seja, a realidade fragmentada e deslocada de contexto, é 

reduzida à sua natureza mais bruta, isto é, transformada em “dado”. Para os autores, um dado 

não é mais que um sinal estéril de todo sentido próprio.  
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Tudo se passa como se o significado não fosse mais absolutamente necessário, como 

se o universo estivesse já – independentemente de toda interpretação – saturado de 

sentido, como se não fosse mais, a partir de agora, necessário religar-nos uns aos 

outros pela linguagem significante, nem por qualquer transcrição simbólica, 

institucional, convencional. 

 

As tecnologias de big data e datamining, articuladas às finalidades de elaboração de 

perfis, reordenam uma quantidade massiva de dados singulares, coletados por vias que são, 

ingenuamente, desassociadas de qualquer intencionalidade (intenção subjetiva) (sensores, 

plataformas de streaming, sites, blogs, aplicativos variados, etc.), e retalhados pelos padrões 

de codificações que, pela objetividade que refletem, tornam-se, na aparência, inofensivos.  

No entanto, no processo de tratamento desses dados sob a lógica algorítmica, são 

realizadas correlações que, a depender de quem as utilizam e dos interesses a que atendem, se 

tornam armas poderosas, pois a máquina, se torna capaz de não só construir hipóteses em um 

nível de precisão elevado, mas também de tomar decisões sem nenhuma, ou quase nenhuma, 

intervenção humana. Nesse sentido, Rouvroy e Berns (2015, p. 6) afirmam que “a cegueira 

dos algoritmos em relação às categorizações (sociais, políticas, religiosas, étnicas, de 

gênero...) socialmente experimentadas é, de resto, o argumento recorrente que brandem 

aqueles que são favoráveis ao seu uso no lugar da avaliação humana”. Ainda nas palavras dos 

autores,  

 

Em vez de um acordo, ou mesmo um consentimento, aquilo com que lidamos vem da 

adesão automática a uma normatividade tão imanente como aquela da própria vida; a 

prática estatística contemporânea incluiria, portanto, nela mesma, a expressão da 

adesão tácita dos indivíduos. Donde um possível declínio da reflexividade subjetivante 

e o distanciamento das ocasiões de contestação das produções de “saber” fundadas no 

datamining e na elaboração de perfis. 

A governamentalidade algorítmica não produz qualquer subjetivação, ela contorna e 

evita os sujeitos humanos reflexivos, ela se alimenta de dados “infraindividuais” 

insignificantes neles mesmos, para criar modelos de comportamento ou perfis 

supraindividuais sem jamais interpelar o sujeito, sem jamais convocá-lo a dar-se conta 

por si mesmo daquilo que ele é, nem daquilo que ele poderia se tornar. O momento de 

reflexividade, de crítica, de recalcitrância, necessário para que haja subjetivação 

parece, incessantemente, complicar-se e ser adiado. (Rouvroy e Berns, 2015, p. 7) 

 

Sobre esse aspecto, os autores alegam que a previsibilidade dos comportamentos, 

captada pelos algorítmicos, permitem que estes sejam adiantados e reorientados de forma a 

extinguir, ou reduzir ao mínimo possível, as incertezas, o que gera o esvaziamento histórico 

dos acontecimentos, pois,  no processo de decomposição dos dados, seguido por inúmeros 

movimentos de reagrupamentos subsequentes, um constante “embaralhar de cartas”, as 

máquinas a que recorremos, a-significantes, são incapazes de dar ou manter o significado dos 
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acontecimentos, que, no mais, “não são tratados necessariamente como  acontecimentos  uma  

vez  que  cada  um  pode  muito  bem  ser  decomposto  em  redes de dados reagregados de 

outros dados, independentes dos acontecimentos dos quais poderia “atualmente” dizer algo a 

respeito.” (Rouvroy e Berns, 2015, p. 8) 

Outro ponto importante a ser considerado é a reconfiguração da lei da oferta e da 

procura, quando a preocupação em adequar o produto às especificidades dos clientes, dá lugar 

à produção de potenciais clientes adequados à um determinado produto, 

 

certamente o objetivo não é tanto adaptar a oferta aos desejos espontâneos (se ao 

menos algo assim existir) dos indivíduos, mas, em vez disso, adaptar os desejos dos 

indivíduos à oferta, adaptando as estratégias de venda (a maneira de apresentar o 

produto, de fixar seu preço...) em proveito de cada um. [..] Trata-se de suscitar o ato de 

compra no modo da resposta-reflexo a um estímulo de alerta que provoca um curto-

circuito na reflexividade individual e na formação do desejo singular. Trata-se, 

portanto, de produzir a passagem ao ato sem formação nem formulação de desejo 

(Rouvroy & Berns, 2015, p. 9) 

 

Ao final, a análise das concepções dos industriais que compõem essa categoria - 

educação para formar um tipo de indivíduo/trabalhador -  permite-nos observar que seus 

significados exprimem, a existência (ou o desejo) de um propósito formativo de um tipo de 

indivíduo que atenda de imediato e sempre às demandas do sistema produtivo. 

 

 

4.4. Do real imediato ao concreto pensado: O Projeto Pedagógico Industrial 

Brasileiro e a formação da subjetividade na Indústria 4.0 

 

Em concordância com Trivinos (1987) não restringimos as nossas análises ao 

conteúdo manifesto dos documentos, de forma que buscamos aprofundá-las revelando as 

“ideologias e tendências” do fenômeno analisado, a dizer: o Projeto Pedagógico Industrial do 

Brasil e a formação da subjetividade na Indústria 4.0. 

Dessa forma, os processos de abstração operados na análise categorial desse fenômeno 

nos permitiram superar suas representações imediatas, nos aproximando de sua totalidade 

concreta. Para Lukács (1978), a apreensão dos fenômenos em sua processualidade e totalidade 

só é possível pela dialética entre o singular-particular- universal, ou seja,  

A aproximação dialética no conhecimento da singularidade não pode ocorrer 

separadamente das suas múltiplas relações com a particularidade e com a 

universalidade. Estas já estão, em si, contidas no dado imediatamente sensível de cada 

singular, e a realidade e a essência deste só pode ser exatamente compreendida quando 
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estas mediações (as relativas particularidades e universalidades) ocultas na 

imediaticidade são postas à luz. [...] 

[...] a forma científica é tão mais elevada quanto mais adequado for o reflexo da 

realidade objetiva que ela oferecer, quanto mais ela for universal e compreensiva, 

quanto mais ela superar, quanto mais ela voltar as costas para a imediata forma 

fenomênica sensivelmente humana da realidade, tal como se apresenta cotidianamente. 

(Lukács, 1978, pp. 106,182)  

 

Nesse sentido, desenvolvemos, de acordo coma problemática e os objetivos dessa 

pesquisa, um quadro sintético do Projeto Pedagógico Industrial do Brasil na Indústria 4.0 e a 

formação da subjetividade nesse contexto, almejando o desvelamento da essência desse 

fenômeno pela superação da sua “pseudoconcreticidade” (Kosik, 2010), ou seja, pela 

“concreticidade da máxima universalidade, do máximo afastamento – formal – das formas do 

mundo da evidência imediata.” (Lukács, 1978, p. 183). 

Disto isso, a terceira fase da análise de conteúdo empreendida nesta investigação 

corresponde à etapa conclusiva deste trabalho e se constitui, à luz do materialismo histórico-

dialético, das inferências e interpretações sobre a formação da subjetividade no contexto da 

Indústria 4.0, possibilitadas pela triangulação 1) das informações extraídas da pesquisa 

bibliográfica (mecanismos, dispositivos e valores da pedagogia industrial na Indústria 4.0), 2) 

dos dados coletados na pesquisa documental (concepções educacionais da burguesia industrial 

brasileira -CNI- na Indústria 4.0) e 3) do quadro histórico-analítico das dimensões sócio 

históricas da sociedade industrial (apontamentos sobre a pedagogia industrial do capital e sua 

manifestação na Indústria 4.0). Como demonstramos na figura abaixo: 
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Figura 3 - Demonstração da Triangulação dos Dados 

 

     Fundamentação teórico-metodológica 

Elaborada pela autora 

 

Assim, após as análises já empenhadas, retomamos o objetivo e a problemática de 

pesquisa que guiaram este trabalho, apresentando uma síntese do Projeto Pedagógico 

Industrial Brasileiro na Indústria 4.0, indicando, de forma concisa, seus delineamentos 

formais e princípios norteadores. 

Ao final, destacamos as características que o Projeto Pedagógico Industrial do Brasil 

na Indústria 4.0 busca desenvolver na subjetividade de trabalhadores e trabalhadoras para 

formar um tipo humano adequado às exigências do mundo produtivo, apresentando o que 

compreendemos ser as principais propriedades desse “tipo humano” almejado. 

 

4.4.1. O projeto pedagógico da burguesia industrial brasileira na Indústria 4.0: 

Finalidades e princípios norteadores e características formais 
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Quanto àquilo que assinala o Projeto Pedagógico Industrial do Brasil na Indústria 4.0 

enquanto uma pedagogia industrial, pois “expressa as formas sistematizadas, organizadas e 

orientadas de formação, qualificação e instrução dirigidas aos trabalhadores pelo capital” 

(Silva, 2020, p.136), de acordo com nossas análises, suas principais características formais 

são:  

 Enquadramento na modalidade de Educação Profissional e Tecnológica de 

(de)formação para a lógica produtiva e do trabalho capitalista;  

 Uso (ou o apelo ao uso) das TIC nos processos educativos, sustentado pelo discurso 

ideológico de neutralidade das tecnologias; 

 Ênfase nos sistemas EAD e semipresenciais, capazes de angariar uma quantidade 

muito superior de indivíduos em menores tempos e com menos custos; 

 Condução de treinamentos, qualificações e formações rápidas acompanhando o fluxo, 

a transitoriedade e a instabilidade das demandas produtivas;  

 Oferta educacional funcionalmente ajustada à Indústria 4.0; 

 Operação de processos educacionais sob a máxima da flexibilidade metodológica e 

curricular, adequados às exigências flexíveis da economia e da sociabilidade 

capitalista;  

 Primazia dos métodos sobre os conteúdos formativos (humanizantes);  

 Ênfase no ensino utilitarista das disciplinas STEAM, em detrimento às das 

humanidades;  

 Ensino prático, no sentido tecnicista e funcionalista, em oposição à base teórica 

formativa; 

 Sistemas de avaliações sob métricas (locais e globais) de performance e desempenho; 

 Processos educativos com foco na aprendizagem, descaracterizando a função precípua 

professor e do ensino;  

 Ênfase no desenvolvimento de competências socioemocionais, voltadas para uma 

administração das emoções adequada ao mundo produtivo; 

 Ambientes pedagógicos e escolas com infraestrutura, recursos e fluxos espelhados na 

realidade fabril-empresarial. 

 

Em relação às finalidades e princípios norteadores da educação operada/almejada pelo 

Projeto Pedagógico Industrial Brasileiro na Indústria 4.0, articulando-a ao pensamento 

pedagógico industrial do capital em condições de crise estrutural, de acordo com as nossas 
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análises, essa educação, em síntese: 1) integra o movimento global de “Reforma Empresarial 

da Educação” (Freitas, 2018), operado pelo capital reestruturado (enxuto e flexível); 2) está 

sob à lógica do capital imperialista (centro-periferia) (Leher,1999; Pronko, 2019; Furtado, 

1983); 3) se dá no âmbito de uma perspectiva educacional atrelada à “Teoria do Capital 

Humano Renovada” (Frigotto,1995); 4) está vinculada às concepções pedagógicas 

construtivistas de cariz pragmático e tecnicista do “aprender a aprender” e da Pedagogia das 

Competências; 5) é guiada pelo “fluxo tensionado” da  “nova combinatória produtiva” para a 

“mobilização da mão-de-obra” (Durand, 2003); 6) está submetida à lógica meritocrática e 

individualista da sociedade neoliberal; e é 7) sustentada pelo “mito do desenvolvimento 

econômico” (Furtado, 1983). 

 

4.4.2. A subjetividade 4.0 

 

Em relação ao tipo humano que o Projeto Pedagógico Industrial do Brasil na Indústria 

4.0 intenciona formar, nossos esforços pairaram sobre o questionamento se havia a 

emergência de uma demanda diferente de subjetividade para a Indústria 4.0 ou se seria apenas 

um desdobramento do tipo humano flexível da produção toyotista. 

Para desenvolvermos essa questão, voltamos nossas análises para os valores - 

elementos linguísticos e emocionais de controle, coerção e manutenção da ordem burguesa, 

que aparecem na forma de discurso valorativo e autorregulador nos níveis do pensamento, dos 

afetos e do comportamento (levantados na pesquisa bibliográfica – capítulo 3, tabela 12) - 

fixados pela pedagogia industrial do capital na Indústria 4.0, contrastando-os com aqueles 

observados nas concepções dos industriais brasileiros, por meio da análise do conteúdo dos 

documentos da CNI coletados na pesquisa documental, sobretudo, a que compreende a 

categoria “educação para formar um tipo de indivíduo/trabalhador”, e articulando-os com as 

sínteses teórico-analíticas já realizadas em ambos os momentos.  

Como resultado desse processo, no intento de uma apreensão do fenômeno em sua 

processualidade e totalidade para além de representações da sua “imediaticidade fenomênica 

sensível” (Lukács, 1978), concluímos que o tipo humano demandado pelo capital e almejado 

pela burguesia industrial brasileira no seu Projeto Pedagógico da Indústria 4.0 deve ser de 

indivíduos: 
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 Conformadamente disciplinados: cujos valores e interesses, cooptados e 

integrados aos das organizações flexíveis, atendam e se conformem às demandas do 

capital de forma consentida, ativa e autorregulada. 

 Servilmente proativos: integralmente disponíveis, dispostos e capacitados para 

operarem com as lógicas de valorização do capital, identificando e propondo soluções 

para problemas antes mesmo que possam vir a acontecer. O que implica em uma 

tomada por completo da dimensão espaço-temporal da vida, quando o passado passa a 

não valer mais e o futuro se transforma em instrumento de controle do presente que, 

por sua vez, se dá em função do medo e da insegurança, ao ser atribuída aos próprios 

indivíduos a responsabilidade pelo desfecho de suas vidas, sendo este determinado por 

quais circunstâncias forem. 

 Previsivelmente ativos: cuja relação intenção-ação é funcional, ou seja, o vínculo 

estabelecido entre o desempenho do negócio e o comportamento dos indivíduos torna 

previsível o comportamento individual e coletivo, na mesma medida em que os 

acontecimentos futuros o são na esfera do mercado, servindo de instrumento para 

motivação, regulação e previsibilidade das ações humanas no presente.  Assim, o 

indivíduo ativo demandado pelo capital, deve sê-lo apenas no enquadro presumível da 

funcionalidade produtiva e reprodutiva da lógica do lucro. 

 Domadamente críticos: com capacidade crítica desenvolvida para as demandas do 

capital, como para julgar adequadamente sobre questões administrativas e 

operacionais em prol da manutenção do status quo, mas tolhidos de aplicá-la às 

determinações sociais da realidade com vistas à transformá-la.  

 Assujeitadamente autônomos: sujeitos tomados pela falsa sensação de autonomia e 

liberdade que os mantém amansados, diante de uma série de condições de vida e 

trabalho precarizadas. Ou seja, quando as promessas de realização pessoal no 

capitalismo não se cumprem, o ideário neoliberal cria a falsa imagem de que o 

indivíduo é responsável por ele mesmo, assim, ao ocultar as bases materiais dos 

problemas sociais que o afligem, são fornecidas “alternativas” (pois é assim que 

aparecem ao indivíduo) que, na verdade, apenas limita-o a decidir sobre alguns 

elementos de uma realidade que já está, de certo modo, delineada. 

 Competitivamente cooperativos: cuja a capacidade para o trabalho cooperativo deve 

ser desenvolvida até o limite em que se confronta com a necessidade do sistema 

capitalista de manter as relações sociais baseadas no individualismo e na 
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competitividade, atendendo à demanda basilar da lógica exploratória do capital, que é 

a de manter um excedente humano que se submeta à formas de trabalho cada vez mais 

precarizadas.  

 Inexpressivelmente comunicativos: cuja 

comunicação entre empregado e empregador, na relação capital-trabalho, seja 

funcional às demandas produtivas e de mercado, aparentando ser transparente, sincera, 

justa, eficaz e benéfica para ambos, quando, na esfera das relações sociais de 

produção, ela é, de fato, interesseira, simulada, inautêntica e negocista, ou seja, 

inexpressiva ao se tratar de conteúdos próprios da vivência subjetiva dos indivíduos. 

Isso significa, em geral, o empobrecimento da ação comunicativa, que perde sua 

qualidade de comunicação desinteressada, gratuitamente prazerosa e humanamente 

formativa, e se transforma em necessidade econômica, em mercadoria trocada em 

relações pueris e sem toques afetuosamente humanos. 

 Iludidamente esperançosos: indivíduos que, ludibriados pela promessa do capital de 

garantia de realização e “sucesso” via ideologia da gestão participativa, internalizam o 

sentimento de pertencimento à ordem burguesa acreditando que sua prosperidade 

acompanhará a da empresa. Obviamente uma promessa frustrada   ao ser contrastada 

com a realidade do trabalho capitalista, cuja característica central é a precariedade 

estrutural; quando os processos de exclusão são necessários ao funcionamento e à 

manutenção da lógica do lucro. Nesse ponto, as políticas ideológicas neoliberais, de 

responsabilização individual do sujeito por sua condição de vida, servem ao capital 

promovendo o ocultamento da base material de onde emergem os problemas sociais e 

minimizando respostas inconformistas ao vincular toda essa condição à uma questão 

de escolha e comportamento individuais, mantendo-o iludidamente esperançoso, 

produtivo, motivado e, sobretudo, conformado. 

 Rentavelmente criativos: com uma capacidade criativa que, reivindicada pela lógica 

exploratória do capital, não se revela como uma expressão da atividade criativa 

humana genuína, livre e independente, mas é circunscrita à condicionalidade das 

demandas produtivas e de mercado que colocam a criatividade a serviço dos interesses 

mercadológicos da sociedade burguesa.  

 Solidamente Flexíveis: com uma identidade cuja marca é a grande capacidade de 

adaptação cognitiva, comportamental e afetiva, que os tornem permanentemente 

ajustáveis à constante e acelerada demanda de desenvolvimento, agrupamento e 
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reagrupamento de habilidades/comportamentos, próprios para exercerem trabalhos 

simplificados e fragmentados e, para os quais, seja necessária apenas uma qualificação 

rápida, bem como, que os preparem para lidar com a insegurança de uma lógica social 

que os inclui ou exclui a depender de sua utilidade e fertilidade para o sistema. 

 Congruentemente persuasivos: com habilidades discursivas e persuasivas 

desenvolvidas, mas condicionadas aos interesses do capital. Com os valores e os 

comportamentos dos trabalhadores alinhados aos interesses das organizações flexíveis, 

os constrangimentos passam a ser vistos como naturais, no entanto permanecem 

inevitáveis, o que torna a capacidade de convencimento uma importante ferramenta 

desde que seja usada de forma congruente com as ambições do mercado, seja na esfera 

produtiva ou na dimensão reprodutiva da sociedade capitalista. 

 Letargicamente resistentes: indivíduos capazes de resistir e superar condições 

adversas. Capacidade que, sem sombra de dúvidas, se torna mais efetiva quando estas 

condições são, sequer, percebidas como adversas. Estes sujeitos, entorpecidos pelo 

ideal neoliberal individualista, são levados a, não só, não perceberem a exploração 

sofrida, mas a associá-la à valores positivos, sem problematizações conjunturais da 

realidade. 

 Mercadologicamente éticos: que possuem uma compreensão aforista da realidade, 

cujos valores, criados e fixados sob critérios mercadológicos de utilidade e 

lucratividade, tornam-se princípios morais que são seguidos antes mesmo de serem 

analisados. A afirmação de valores que se pretendem universais reflete mais uma das 

estratégias ideológicas do capital para a neutralização das contradições e dos conflitos 

de interesse entre capital e trabalho.  

 Hiperemocionalmente equilibrados: cujas condutas, pouco racionais, acompanhem, na 

medida, a imediaticidade da economia flexível. Neste ponto, é importante observar 

que inteligência emocional aparece como uma das características mais demandadas 

pela sociedade industrial na Indústria 4.0. O que nos revela uma importante questão: 

ao mesmo tempo em que há uma notável demanda de controle emocional por parte 

dos indivíduos, há, também, uma hiperestimulação da emocionalidade humana. 

Nossas análises a respeito disso se desdobram em três aspectos que, de certa forma, 

explicam este fenômeno: 1) os ciclos cada vez mais curtos e acelerados do movimento 

do capital recusam justamente o caráter de estabilidade, os tempos e a semântica da 

racionalidade; 2) a temporalidade e a intensidade das emoções impulsionam ações em 
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ritmos compatíveis com as performances econômicas; 3) as emoções são um canal de 

acesso eficaz no que diz respeito ao controle dos indivíduos nos níveis do 

comportamento, do pensamento e dos afetos. Assim, as emoções se tornaram 

mercadorias a serem conhecidas, avaliadas, produzidas, negociadas e mercantilizadas.  

 

Todas essas características nos levam a crer que não há a demanda na Indústria 4.0 de 

um “novo” tipo humano, diferente daquele já impetrado pelo padrão de produção flexível 

toyotista. No entanto, há um deslocamento do foco, de uma formação voltada para a produção 

do consentimento ativo dos indivíduos, para mobilização de emoções que, ao serem 

planejadamente moldadas, intensificam as medidas de controle sobre o trabalhador.  

Em síntese, apesar de não haver uma outra demanda de subjetividade, observamos que 

há elementos para indicar a possibilidade de emergência de um novo tipo de controle e gestão 

do trabalho na esfera produtiva, que, ao se consolidar, superará a dimensão gerencial-

educativa em direção ao controle neurocientífico-tecnológico e algorítmico do psiquismo 

(atenção, concentração, memória, percepção, etc.) que não demandará os mesmos processos 

educacionais conformadores. Nesse sentido, ao observar que há elementos que, ao apontarem 

para a possibilidade de emergência de outras formas de controle do trabalho, eles apontam, 

também, para uma pedagogia do trabalho que está cada vez menos voltada à formação 

intelectual e cognitiva dos trabalhadores, mas fortemente vinculada à (de)formação afetiva-

emocional, considerando que aspectos cognitivos são, agora, mais facilmente controláveis. 

Na dimensão sócio-reprodutiva do capital, acreditamos que há indicações de 

mudanças significativas, sobretudo, no âmbito das estratégias de conformação à ordem 

vigente. Com a IoT a empresa, por meio do próprio produto, consegue, não só extrair e 

analisar dados, mas, também, prever e induzir ações humanas, em vista tanto de regular o 

processo produtivo, quanto de desenvolver e implementar estratégias de conformação social, 

minimizando e, por vezes até, anulando tensões e reações inconformistas. Ex.:  a netflix 

(plataformas de streaming no geral) que têm como estratégia a extração e a análise de dados 

dos indivíduos, colocando-os em uma condição de vulnerabilidade para o consumo de seus 

próprios produtos e serviços que sequer é percebida. 

Assim, situando alguns elementos das perspectivas da  “Psicopolíca” (Han, 2014) e da 

“Governamentalidade Algorítmica” (Rouvroy & Berns, 2015), no interior da processualidade 

histórica do capital e à luz da teoria marxiana e da tradição marxista,  em que pese seus 

distanciamentos, destacamos que, a dimensão afetivo-emocional da subjetividade, assume, 

para o capital, o lugar de objeto primordial, pois, por serem formadas em um nível “pré-
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reflexivo” e “corporalmente impulsivo da ação” (Han, 2014), ainda que possam vir a se tornar 

objeto de reflexão em algum momento, as emoções aparecem imediatamente desassociadas de 

qualquer racionalidade objetiva, podendo servir de canal mais efetivo para as ações de 

controle próprias da sociedade burguesa. 

Nesse cenário, a crescente atividade de mineração, extração e análise de dados, através 

das tecnologias big data e datamining, impulsiona o que Rouvroy e Berns (2015) 

denominaram de “governamentalidade algorítmica” e, ainda que, sobre isso, não partilhemos 

das mesmas posições, suas análises nos possibilitaram observar alguns delineamentos que o 

processo de subjetivação, calçado na realidade das tecnologias digitais avançadas, vem 

adquirindo. 

Nesse sentido, compreendemos que as normas de conduta fundamentadas em 

concepções gerais (no caso, as da classe dominante) de homem e mundo ainda se sobrepõem 

à das correlações algorítmicas, constituindo-se como um elemento de fundamental 

importância a ser manejado através de pedagogias gerenciais-formativas para o atendimento 

adequado às demandas do capital. Isso não quer dizer que não haja manifestações de controle 

via tecnologias digitais e nem que não serão melhores desenvolvidas no futuro, mas que estas 

ainda incidem, predominantemente, sobre a dimensão afetiva-emocional dos indivíduos de 

modo a capturá-la o tanto quanto for possível enquanto as tecnologias não conseguem 

dominá-la como Rouvroy e Berns (2015) preveem.  

Ou seja, mesmo que parte da ação humana no atual estágio de desenvolvimento das 

forças produtivas, possa, de certa forma, também ser compreendida como ações-reflexo, nos 

termos da “governamentalidade algorítmica”, ela não é desprovida de sentido como esta 

abordagem espera que será no futuro, pelo contrário, ela é motivada e guiada por uma série 

deles, a dizer, de caráter mercadológico e pouco humanizantes. Assim, o capital tem buscado, 

por meio do uso extensivo de estratégias pedagógicas, significar uma realidade de vida 

precária e desestimulada de futuro, de forma a manter (não sem resistência) os indivíduos 

amansados em relação às tensões evidentes e, ao mesmo tempo, ativos em prol da 

perpetuação deste estado de coisas. 

Dito isso, sugerimos que as emoções humanas, hiperestimuladas e, cada vez mais, 

expostas e sensíveis à exploração, reduzidas a dados e, assim como eles, apartadas de sentido, 

podem ser (e poderão ser, cada vez mais) mobilizadas a depender das sequências algorítmicas 

e das circunstâncias às quais elas estão condicionadas, fazendo com que as subjetividades se 

tornem multiacessíveis e automaticamente “acionáveis”, via emoções suscitadas, dosadas e/ou 

anuladas pela tecnologia.  
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Enquanto isso não se realiza plenamente (se é que irá em algum momento), no 

presente, temos uma pedagogia do trabalho cada vez menos ligada ao desenvolvimento de 

habilidades cognitivas e mais direcionada às emoções e à afetividade, considerando que 

aspectos cognitivos são, agora, mais facilmente substituíveis e/ou controláveis e que as 

emoções abrem um caminho mais efetivo para o controle do capital sobre o trabalho. Assim, a 

subjetividade 4.0, multiacessível e automaticamente acionável, torna-se efêmera e desabitada 

de riqueza humana, cada vez mais suscetível à legalidade da experiência deturpada, própria do 

nível imediato da vida cotidiana capitalista. 

Ao final, no que se refere ao tipo humano almejado pelo projeto pedagógico dos 

industriais brasileiros na Indústria 4.0, - em uma analogia grosseira à perspectiva de uma 

formação humana omnilateral -, destacamos o tipo humano omnichannel, que, ao partilhar de 

um termo próprio das relações de mercado atuais que significa o uso simultâneo e interligado 

de diferentes canais de acesso à mercadoria em vista de melhores experiências de compra, 

indica um indivíduo inofensivo ao capital, cujas condutas hiperemocionadas, pouco reflexivas 

e escassas de sentido humanizante, acompanham o movimento da imediaticidade econômica 

flexível juntamente com seus valores, concepções de mundo e aspirações. São indivíduos 

cujas formas de sentir, conhecer e viver no mundo são mediadas por equações numéricas, que, 

por sua vez, induzem seus comportamentos, sentimentos, valores e pensamentos. 



196 
 

 

Considerações Finais 
 

Nesse ouro está a minha força, a minha vida. Foi assim 

que a perdi, um homem matou-me de trabalho para 

agradar à amante... Comprou-lhe um penico de ouro com 

meu sangue. (Máximo Górki) 

 

Apreender um fenômeno social emergente em sua máxima concreticidade possível e 

indicar os eventuais desfechos e/ou os mais prováveis de um futuro próximo é uma tarefa 

demasiadamente pretenciosa, sobretudo, quando se vive um momento de transformações 

sociais tão intensas e aligeiradas no desenvolvimento da humanidade, tal qual vivemos hoje. 

Antes de tudo, é preciso reconhecermos que a história é construção, é acontecimento, e que, 

por isso, é também, em grande medida, imprevisível. Levantar essa questão na conclusão 

deste trabalho reforça nossa postura de forte recusa à uma possível leitura fatídica dos 

resultados aos quais que chegamos. 

Dito isso, retomando o objetivo central deste trabalho e o problema de pesquisa que 

norteou nossa investigação, indicamos que a Indústria 4.0 não se configura como uma 

novidade em todos os seus aspectos, mas se insere na lógica de funcionamento, nas 

contradições internas e na processualidade histórica do modo de produção capitalista, sendo 

que este, em todo o seu percurso de desenvolvimento, não se deu de forma linear e fluida, mas 

foi moldado a partir de movimentos de luta e de enfrentamento da classe trabalhadora, assim 

como deve ser, também, o desenrolar desse estágio de desenvolvimento do capital.  

A partir de nossas análises, defendemos que a Indústria 4.0 não equivale à uma quarta 

Revolução Industrial, pois, ainda que tenha peculiaridades e possibilite novas formas de 

controle sobre o trabalho, trata-se do prolongamento, consolidação, agudização e do 

refinamento do que já foi anunciado pela reestruturação produtiva da década de 1970. Dessa 

forma, ela se configura como um processo de adequação industrial ao atual estágio do 

desenvolvimento tecnológico, no desenrolar da terceira Revolução Industrial, período 

correspondente à quarta Idade da Máquina (Alves, 2011). Enquanto a quarta Revolução 

Industrial aparece apenas como um projeto de desenvolvimento pretendido pelos industriais 

em escala global que, não refletindo a realidade concreta, sustenta suas estratégias 

ideológicas. 

Ao tratarmos dos revolucionamentos da ordem produtiva no processo histórico de 

desenvolvimento do capital e das formas de gestão e organização do trabalho 
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correspondentes, reiteramos que as inovações tecnológicas são um elemento central na 

materialização da lógica da produção capitalista, que, ao introduzirem novos processos 

produtivos, estabelecem, também, novos vínculos e relações de trabalho que, por sua vez, 

demandam novas estratégias de formação do trabalhador. Sendo assim, compreendemos que a 

Indústria 4.0 não inaugura uma nova pedagogia industrial (esta segue sendo a do capital), mas 

vincula à esta uma pedagogia do trabalho adequada às novas configurações produtivas, já 

iniciada pela reestruturação produtiva toyotista/neoliberal. 

Observamos também, como as categorias trabalho, subjetividade e educação que, sob 

uma perspectiva teórico-metodológica materialista, histórica e dialética, se constituem e se 

desenvolvem entre si, nos marcos do capital, tomam contornos limitados e distorcidos ao 

passo que em uma outra ordem social, formada por indivíduos livres e autônomos, se 

efetivariam integralmente potencializando o desenvolvimento humano em todas as suas 

dimensões, da singularidade à totalidade genérica. 

Nesse sentido, considerando a afirmação gramisciana de que toda hegemonia é uma 

questão pedagógica, é possível reafirmarmos que a educação constitui-se como uma 

ferramenta importante para a criação de novas formas de sociabilidade, estas que, na atual 

conjuntura, devem se pautar em um projeto de sociedade contra-hegemônico, guiado pelos 

interesses dos trabalhadores.  O que implica em conhecer os meandros do projeto hegemônico 

burguês, incorporando o que for possível a favor da luta contra-hegemônica.  

Diante disso, ao analisarmos os mecanismos, dispositivos e valores da pedagogia 

industrial do capital na Indústria 4.0 e, neste mesmo contexto, o Projeto Pedagógico dos 

Industriais Brasileiros, cuja representação máxima é a CNI, notamos uma ênfase que desloca 

o foco, dos sentidos mobilizados na produção do consentimento ativo dos indivíduos, para o 

caráter a-semântico das emoções que, hiperestimuladas e, por isso, cada vez mais, suscetíveis 

à exploração, potencializam as estratégias de controle do capital sobre o trabalho, o que 

corresponde à uma intensificação de processos advindos das formas de controle já perpetradas 

pelo capital reestruturado. 

Ademais, ainda que não haja uma ruptura com as demandas da produção flexível, 

observamos que, dado o avanço da tecnologia, sobretudo, a aplicada às neurociências e à 

programação algorítmica para extração, análise e sequenciamento de dados na previsão e 

controle das ações humanas, identificamos a emergência de novas formas de administrar e 

controlar o trabalhador nas esferas produtivas e sócio-reprodutivas do capital; um tipo de 

controle que tende a superar o controle gerencial-formativo anterior, cada vez menos ligado 

ao desenvolvimento de habilidades cognitivas e mais direcionado às emoções e à afetividade. 
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Nesse sentido, estudos no âmbito das emoções podem indicar aspectos reveladores da 

organização capitalista na contemporaneidade, em que o manejo dos afetos se configura como 

mais uma estratégia de enquadramento da subjetividade aos moldes do mercado. A 

subjetividade 4.0 a que nos referimos, portanto, compreende uma série de características que 

flutuam entre uma centralidade exacerbada do “eu” e uma despersonalização de seus 

atributos, sobretudo os afetivo-emocionais, que reduzidos a dados e apartados de sentido, se 

tornam ajustáveis e adaptáveis às demandas do capital. 

Desse modo, as concepções educacionais do capital flexível, como a do Projeto 

Pedagógico Industrial do Brasil na Indústria 4.0, cuja ênfase está no desenvolvimento das 

chamadas habilidades socioemocionais, possuem ressonâncias com os anseios de um tipo 

humano adequado, não mais em conhecimentos e capacidades técnicas, mas em termos de 

acessibilidade e acionabilidade instantâneas, que acompanhe os ritmos e instabilidades da 

produção econômica. 

Não obstante, Saviani (2005) evidencia que a principal função da educação é a de 

produzir a humanidade em cada indivíduo singular, ou seja, formar, sobre aquilo que é dado 

pela natureza selvagem, uma outra natureza, a social. Assim, a redução da educação à simples 

tarefa de desenvolver competências funcionais à uma particularidade histórica tomada pelo 

domínio e pela exploração de uma classe de indivíduos sobre outra, implica em limitar o 

próprio desenvolvimento humano. Para Martins (2004, p. 71) 

 

[...] subjugar os indivíduos a um modelo educacional a serviço da continuidade 

adaptativa significa ficar a meio caminho no exercício da sua função precípua, [...]. 

Dessa forma, o fortalecimento das rupturas necessárias a uma educação emancipatória 

conduz na direção do questionamento e da negação do ideário que iguala o trabalho, 

condição para a humanização dos homens, e o emprego, condição para a venda da 

força de trabalho e sua decorrente coisificação, colocando no centro deste 

questionamento a historicidade da existência humana e as possibilidades de 

transformação. Por tais razões, não compartilho um modelo de educação escolar que 

coloca a tarefa de construir competências sem antes definir claramente duas questões 

básicas, quais sejam: competências para que e a serviço de quem? 

 

Nesse sentido, almejamos uma educação para a classe trabalhadora que a possibilite 

uma outra visão da realidade, que a faça vislumbrar, para além dos limites impostos pela 

sociabilidade capitalista, condições de vida radicalmente melhores e uma existência digna. 

Pois, mesmo em sua forma mais desenvolvida, a educação do capital, em si, ainda se 

configura como um impedimento ao desenvolvimento humano, este que depende, 

fundamentalmente, de uma condição emancipada dos limites burgueses e que tem como 

importante aliada uma educação revolucionária. 
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Pensar a formação humana, exige, sobretudo, inseri-la em um projeto de sociedade, 

pois sabemos que os indivíduos são formados diante das necessidades e das possibilidades da 

realidade objetiva na qual a sua vida se desenrola e, para a superação dessa condição, é 

preciso, sobretudo, de transformações efetivas na base material que a sustenta. Sendo assim, a 

educação, nesse contexto, deve, considerando seus limites e possibilidades, servir à essas 

transformações. 

Os processos educacionais, portanto, devem atender, ao máximo, à função de fornecer 

aos indivíduos a riqueza humana que não lhe é dada pela natureza ou limitada pela condição 

de classe, buscando possibilitar que apreendam, o mais fidedignamente possível, a realidade 

concreta. Todavia, é preciso compreender que isso depende intimamente de uma condição que 

se dá completamente desfigurada nas concepções burguesas: a relação entre emoções, afetos e 

cognição; ou seja, para apreender a realidade superando suas manifestações fenomênicas, é 

preciso reafirmar a inseparabilidade entre a cognição e os afetos, de forma que o vislumbre de 

um mundo justo, dado pelo conhecimento sistematizado e fidedigno do real, não apareça 

como uma ideia abstrata, mas se torne um desejo fecundo de ação para a transformação dessa 

realidade noutra, em que vidas não valham “penicos de ouro”34. 

 

                                                           
34 Uma referência à epígrafe desta sessão. 
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Debate sobre 
futuro da 

educação 
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especialistas 
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Avaliação da 
Educação 

Brasileira / 
Importância do 

investimento em 

educação 
profissional - 

Inovação/Produt

ividade 
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Metodologia e importância da educação 

profissional; e/ouIndicadores e avaliações sobre 
a educação brasileira; e/ouOrientações para os 

trabalhadores (desenvolvimento de 
competências, empregabilidade e renda); para 

as empresas (produtividade, inovação e 

desenvolvimento tecnológico); e/ou para o 
Governo (desenvolvimento socioeconômico) 

Assuntos 
abordados em 

eventos. 

Debates, 
reuniões, etc. 

Deve haver ensino 

semipresencial, da educação 

básica à profissional.Aluno 
deve ser colocado no centro 

do processo educativo; 
Novas tecnologias e 

métodos 

educativos.Necessidade de 
aquisição de novas 

competências.Emprego e 

renda está diretamente 

relacionado a conhecimento 

e educação. 

o ensino semipresencial, impostos pela pandemia da Covid-19, 

devem permanecer como uma prática nas instituições de ensino - da 

educação básica à educação profissional e tecnológica;Ao comentar a 
transição do presencial para o on-line, ele destacou a importância de 

colocar o aluno no centro do processo e utilizar novas tecnologias e 
métodos, como inteligência artificial e estudo adaptativo.Precisamos 

descobrir como ajudar a população adulta, de 25 a 60 anos, que 

participa do mundo do trabalho e precisa, com urgência, adquirir 
novas competências”, alertou Gustavo Leal.Segundo o representante 

do SENAI, a economia do século XXI é baseada em conhecimento, 

que gera inovação, emprego, renda, investimentos. o trabalhador 

precisa resolver problemas complexos, trabalhar em equipe e ter 

proatividade 

https://noticias.port

aldaindustria.com.b
r/noticias/educacao

/debate-sobre-

futuro-da-
educacao-reune-

especialistas/ 

País não 

pode perder 

o bonde da 
4ª revolução 

industrial ... 

2021 Notícias 

Avaliação da 

Educação 
brasileira 

Incluído 

Índices e avaliações sobre a demanda de 

educação profissional por jovens, trabalhadores 

e estudantes; pelo mercado de trabalho e/ou 
setor industrial; e pela sociedade. 

e/ou Informações institucionais, metodologia e 

oferta de serviços/educação profissional pelas 
instituições SESI, SENAI e/ou IEL para a 

comunidade, empresas e/ou governo. 

Artigos/ 
Colunas de 

Jornais, revistas 

ou sites 

Brasil precisa melhorar a 

qualidade da educação 

Não menos importante é o investimento na formação e qualificação 

de recursos humanos, sobretudo para atuar em áreas intensivas em 

conhecimento. É urgente, ainda, melhorar a qualidade do ensino, 
desde a educação primária, a fim de preparar os jovens para carreiras 

científicas e tecnológicas e para a liderança de processos de inovação. 

https://noticias.port

aldaindustria.com.b
r/artigos/robson-

braga-de-

andrade/pais-nao-
pode-perder-o-

bonde-da-4a-

revolucao-
industrial/ 

Indústria 

tem mais de 

60 mil vagas 

para jovem 
aprendiz em 

... 

2021 Notícias 
Parceria com 
instâncias 

governamentais 

Incluído 

Índices e avaliações sobre a demanda de 

educação profissional por jovens, trabalhadores 

e estudantes; pelo mercado de trabalho e/ou 

setor industrial; e pela sociedade.e/ou 

Informações institucionais, metodologia e 
oferta de serviços/educação profissional pelas 

instituições SESI, SENAI e/ou IEL para a 

comunidade, empresas e/ou governo. 

Apresentação de 

programas e 
serviços 

voltados para a 

Indústria 4.0 

Desenvolvimento de 

competencias 

socioemocionais 

(softskills); Demanda por 

profissionais que tenham 
conhecimento técnico e 

habilidades 

comportamentais. 

“Hoje a indústria demanda profissionais que tenham conhecimento 

técnico, estejam atualizados com as novas tecnologias e tenham as 

chamadas soft skills, habilidades comportamentais. Com a 
Aprendizagem 4.0, conseguimos formar o jovem com essas 

qualidades e dar as condições para que, no término do contrato, ele 

seja efetivado na empresa”, avalia o diretor-geral do SENAI, Rafael 
Lucchesi. 

https://noticias.port

aldaindustria.com.b

r/noticias/educacao

/industria-tem-

mais-de-60-mil-
vagas-para-jovem-

aprendiz-em-

parceria-com-senai/ 

Novo Ensino 

Médio: 

entenda o 
que muda - 

Portal da 

Indústria 

2021 Conceitos 

Conteúdo sobre 

novo ensino 

médio 

Incluído 

Metodologia e importância da educação 
profissional; e/ou 

Indicadores e avaliações sobre a educação 

brasileira;  

e/ou 

Orientações para os trabalhadores 

(desenvolvimento de competências, 
empregabilidade e renda); para as empresas 

(produtividade, inovação e desenvolvimento 

tecnológico); e/ou para o Governo 
(desenvolvimento socioeconômico) 

Artigos/ 

Colunas de 
Jornais, revistas 

ou sites 

Brasil precisa melhorar a 
qualidade da educação 

 

A escola deve priorizar a 
prática nos processos de 

ensino; Educação Maker 

 
O que deve ser ensinado? 

Foram muitas as justificativas para reformular a última etapa da 
educação básica: um ensino de baixa qualidade, generalista, com 

número excessivo de disciplinas, alto índice de evasão e de 
reprovação e distante das necessidades dos estudantes e dos 

problemas do mundo contemporâneo. 

as escolas deverão priorizar atividades que promovam a cooperação, 
a resolução de problemas, o desenvolvimento de ideias, o 

entendimento de novas tecnologias, o pensamento crítico, a 

compreensão e o respeito. 
a educação maker, conceito que foca na aprendizagem por meio de 

atividades e soluções práticas (o famoso “mão na massa”) aliadas à 

inovação, à criatividade, à sustentabilidade e à autonomia, ganha 
ainda mais força. 

Este ciclo da educação brasileira é distante da realidade dos jovens, 

pouco atraente e sem flexibilidade para os interesses dos alunos. O 
ensino técnico e profissional é pouco acessado, assim como o Ensino 

Superior após o Ensino Médio, que fica restrito a uma pequena parte 

da população. 

http://www.portald

aindustria.com.br/i

ndustria-de-a-

z/novo-ensino-
medio/ 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/debate-sobre-futuro-da-educacao-reune-especialistas/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/debate-sobre-futuro-da-educacao-reune-especialistas/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/debate-sobre-futuro-da-educacao-reune-especialistas/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/debate-sobre-futuro-da-educacao-reune-especialistas/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/debate-sobre-futuro-da-educacao-reune-especialistas/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/debate-sobre-futuro-da-educacao-reune-especialistas/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/robson-braga-de-andrade/pais-nao-pode-perder-o-bonde-da-4a-revolucao-industrial/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/robson-braga-de-andrade/pais-nao-pode-perder-o-bonde-da-4a-revolucao-industrial/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/robson-braga-de-andrade/pais-nao-pode-perder-o-bonde-da-4a-revolucao-industrial/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/robson-braga-de-andrade/pais-nao-pode-perder-o-bonde-da-4a-revolucao-industrial/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/robson-braga-de-andrade/pais-nao-pode-perder-o-bonde-da-4a-revolucao-industrial/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/industria-tem-mais-de-60-mil-vagas-para-jovem-aprendiz-em-parceria-com-senai/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/industria-tem-mais-de-60-mil-vagas-para-jovem-aprendiz-em-parceria-com-senai/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/industria-tem-mais-de-60-mil-vagas-para-jovem-aprendiz-em-parceria-com-senai/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/industria-tem-mais-de-60-mil-vagas-para-jovem-aprendiz-em-parceria-com-senai/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/industria-tem-mais-de-60-mil-vagas-para-jovem-aprendiz-em-parceria-com-senai/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/industria-tem-mais-de-60-mil-vagas-para-jovem-aprendiz-em-parceria-com-senai/
http://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/novo-ensino-medio/
http://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/novo-ensino-medio/
http://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/novo-ensino-medio/
http://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/novo-ensino-medio/
http://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/novo-ensino-medio/
http://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/novo-ensino-medio/
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Fundeb é 

oportunidad
e de trabalho 

para os 
jovens - 

Agência ... 

2020 Notícias 

Posicionamento 

em relação ao 
Fundeb 

Incluído 

Metodologia e importância da educação 

profissional; e/ouIndicadores e avaliações sobre 

a educação brasileira; e/ouOrientações para os 
trabalhadores (desenvolvimento de 

competências, empregabilidade e renda); para 
as empresas (produtividade, inovação e 

desenvolvimento tecnológico); e/ou para o 

Governo (desenvolvimento socioeconômico) 

Artigos/ 
Colunas de 

Jornais, revistas 
ou sites 

A reforma do ensino médio 

é importante.Relação entre 
escola, identidade social e 

profissãoDesemprego é 
consequência de falta de 

qualificação profissional. 

A reforma do ensino médio é importante avanço no marco regulatório 
da educação nacional.a escola lhes dê uma identidade social por meio 

de uma profissão.uma educação profissional benfeita trará impactos 

positivos na inserção dos jovens no mercado de trabalho.A 
dificuldade de inserção dos jovens no mercado de trabalho é 

precedida pela falta de uma qualificação profissional adequada que os 
tomem aptos a acessar o mundo produtivo. 

https://noticias.port
aldaindustria.com.b

r/artigos/rafael-

lucchesi/fundeb-e-
oportunidade-de-

trabalho-para-os-
jovens/ 

Contribuiçõe
s a uma 

agenda 

nacional de 
ciência, 

tecnologia ... 

2020 Publicação Análises da MEI Incluído 

Síntese de ações e avaliações da estratégia 
nacional das instituições SESI, SENAI e IEL, e 

da Mobilização Empresarial pela inovação 

(MEI), nos âmbitos da educação; tecnologia e 
inovação; saúde e segurança na indústria; e 

gestão. 

Documento de 

posicionamento 

Estratégias educacionais 

mais recentes 

 High-TechStrategy 2025: Promoção de competências do futuro: 
tecnologias transversais e qualificação de pessoalnas áreas de ciência, 

tecnologia, engenharia, artes e matemática (STEAM2). Recursos 

humanos pouco qualificados, desempenho insuficiente no 
ProgramaInternacional de Avaliação de Alunos (PISA) e reduzida 

proporção de estudantes epesquisadores nas áreas de STEAM, o que 

limita a competitividade na era do conhecimentoe da economia 
digital.requer o estabelecimento de parcerias público-privadas 

envolvendoescolas, universidades, empresas e centros de 

treinamento, além do estímulo à maiorinternacionalização das 
instituições de ensino superior (IES).Baixos níveis de qualificação de 

pessoal em tecnologias digitais.• Pouca ênfase na educação STEAM 

em todos os níveis de ensino e carência deprofissionais de nível 
superior formados nessas áreas.• Reduzidos níveis de capacitação de 

professores em metodologias de aprendizagem ativa.• Carência de 

pesquisadores em áreas portadoras de futuro, como TICs, materiais 

avançados ebiotecnologia.• Oferta insuficiente de cursos técnicos e 

superiores em áreas como ciências de dados,inteligência artificial e 

programação.• Reduzidos níveis de internacionalização das IES.• 
Limitado apoio ao desenvolvimento de estratégias de digitalização 

nas IES e de projetoscooperativos envolvendo empresas, 

universidades e centros de pesquisa.• Escassos incentivos para que 
empresas criem programas de capacitação de recursoshumanos em 

tecnologias digitais. 

https://static.portal
daindustria.com.br/

media/filer_public/

02/55/0255ea58-
d3e2-4f77-b54e-

f2da943c2eb9/cont

ribuicoes_a_agenda
_nacional_de_cti_fi

nal.pdf 

Escola deve 

usar a mídia 
para 

desenvolver 

cidadania 
nos ... 

2020 Notícias 

Avaliação da 

Educação 
Brasileira / 

Importância do 

investimento em 
educação 

profissional - 

Inovação/Produt
ividade 

Incluído 

Metodologia e importância da educação 

profissional; e/ou 

Indicadores e avaliações sobre a educação 
brasileira;  

e/ou 

Orientações para os trabalhadores 
(desenvolvimento de competências, 

empregabilidade e renda); para as empresas 

(produtividade, inovação e desenvolvimento 
tecnológico); e/ou para o Governo 

(desenvolvimento socioeconômico) 

Assuntos 

abordados em 

eventos, 
debates, 

reuniões, etc. 

Tecnologia pode melhor o 

aprendizado dos estudantes 
 

Comunicação tem a ver 

com poder 
 

Os alunos brasileiros 

passam pouco tempo na 
escola 

É preciso inserir a mídia na escola para trazê-la à contemporaneidade 
e desenvolver a cidadania nos alunos “Temos de colocar a mídia na 

escola, seja como ferramenta, seja como ambiente de aprendizagem, 

seja como forma de cultura. Há necessidade de colocar a mídia na 
sala de aula, trabalhar com a mídia, porque a aula diz respeito a uma 

escola que é contemporânea a seu tempo”, argumentou. “A 

comunicação sempre tem relação com poder. E hoje é sobretudo 
poder de quem se apropria dos nossos dados e por meio dos dados 

aprende a conhecer sempre melhor o que gostamos e nossos jeitos de 

atuar. Isso quer dizer imaginar, prever qual podem ser os nossos 
desejos, nossas ideias e controlar, no final, nosso jeito de pensar”, 

justificou. 

É preciso reprojetar, reimaginar e trabalhar de forma completamente 
nova”, explicou ele, segundo o qual não é possível simplesmente 

digitalizar a aula tradicional.  

“Alunos brasileiros passam pouco tempo na escola comparados com 
outros países e precisam de meios para estar engajados em atividades 

educativas em outros momentos que não necessariamente dentro da 

sala de aula.” 

https://noticias.port

aldaindustria.com.b
r/noticias/educacao

/escola-deve-usar-

a-midia-para-
desenvolver-

cidadania-nos-

alunos-sugere-
educador-italiano/ 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/rafael-lucchesi/fundeb-e-oportunidade-de-trabalho-para-os-jovens/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/rafael-lucchesi/fundeb-e-oportunidade-de-trabalho-para-os-jovens/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/rafael-lucchesi/fundeb-e-oportunidade-de-trabalho-para-os-jovens/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/rafael-lucchesi/fundeb-e-oportunidade-de-trabalho-para-os-jovens/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/rafael-lucchesi/fundeb-e-oportunidade-de-trabalho-para-os-jovens/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/rafael-lucchesi/fundeb-e-oportunidade-de-trabalho-para-os-jovens/
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/02/55/0255ea58-d3e2-4f77-b54e-f2da943c2eb9/contribuicoes_a_agenda_nacional_de_cti_final.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/02/55/0255ea58-d3e2-4f77-b54e-f2da943c2eb9/contribuicoes_a_agenda_nacional_de_cti_final.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/02/55/0255ea58-d3e2-4f77-b54e-f2da943c2eb9/contribuicoes_a_agenda_nacional_de_cti_final.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/02/55/0255ea58-d3e2-4f77-b54e-f2da943c2eb9/contribuicoes_a_agenda_nacional_de_cti_final.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/02/55/0255ea58-d3e2-4f77-b54e-f2da943c2eb9/contribuicoes_a_agenda_nacional_de_cti_final.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/02/55/0255ea58-d3e2-4f77-b54e-f2da943c2eb9/contribuicoes_a_agenda_nacional_de_cti_final.pdf
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/escola-deve-usar-a-midia-para-desenvolver-cidadania-nos-alunos-sugere-educador-italiano/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/escola-deve-usar-a-midia-para-desenvolver-cidadania-nos-alunos-sugere-educador-italiano/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/escola-deve-usar-a-midia-para-desenvolver-cidadania-nos-alunos-sugere-educador-italiano/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/escola-deve-usar-a-midia-para-desenvolver-cidadania-nos-alunos-sugere-educador-italiano/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/escola-deve-usar-a-midia-para-desenvolver-cidadania-nos-alunos-sugere-educador-italiano/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/escola-deve-usar-a-midia-para-desenvolver-cidadania-nos-alunos-sugere-educador-italiano/


217 
 

Documento/

Link 
Data Tipo  Breve descrição 

Incluído/

Excluído 
Núcleo Temático Central Informações 

Unidades de Análise 

(Temas) 
Trechos URL 

SENAI, 

Embrapii e 

MEC 
capacitarão 

estudantes 

para ... 

2020 Notícias 

Parceria com 

instâncias 

governamentais 

Incluído 

Índices e avaliações sobre a demanda de 
educação profissional por jovens, trabalhadores 

e estudantes; pelo mercado de trabalho e/ou 

setor industrial; e pela sociedade.e/ou 
Informações institucionais, metodologia e 

oferta de serviços/educação profissional pelas 

instituições SESI, SENAI e/ou IEL para a 

comunidade, empresas e/ou governo. 

Apresentação de 
programas e 

serviços 

voltados para a 
Indústria 4.0 

Modelo de aprendizado 

com base em experiências 

reaisÉ preciso desenvolver 
a capacidade de resolução 

de 
problemasdesenvolvimento 

de competências 

socioemocionaisProfissiona
is qualificados aumentam a 

competitividade da indústria 

brasileiraÉ preciso formar 
profissionais adaptáveis e 

ágeis. 

O Programa Capacitação 4.0 propõe um modelo de aprendizado a 

partir de experiências reais, com foco em pesquisa aplicada à 

indústria e na resolução de problemas. O objetivo é formar 
profissionais capazes de desenvolver soluções tecnológicas de PD&I 

para o setor produtivo e com habilidades socioemocionais para 
trabalhar em equipe, negociar e superar desafios e crises que possam 

surgir no decorrer de sua prática profissional. O objetivo é que, além 

da capacidade técnica, os participantes também possam desenvolver 
competências como: capacidade de  planejamento, resolução de 

problemas, gestão e empreendedorismo. “Profissionais capacitados, 

com competências socioemocionais desenvolvidas, são fundamentais 

para aumentar a competitividade da indústria”, explica Lucchesi."Em 

um mundo em constante transformação e que exige adaptabilidade 

permanente das pessoas, é preciso investir na formação de 
profissionais capazes de oferecer respostas seguras aos desafios e às 

mudanças de rotas exigidas pelo desenvolvimento tecnológico. 

https://noticias.port
aldaindustria.com.b

r/noticias/educacao
/senai-embrapii-e-

mec-capacitarao-

estudantes-para-
solucionar-

problemas-da-

industria/ 

SENAI e 
Ministério 

da Economia 

lançam 
programa de 

... 

2020 Notícias 

Parceria com 

instâncias 

governamentais 

Incluído 

Índices e avaliações sobre a demanda de 

educação profissional por jovens, trabalhadores 
e estudantes; pelo mercado de trabalho e/ou 

setor industrial; e pela sociedade.e/ou 

Informações institucionais, metodologia e 
oferta de serviços/educação profissional pelas 

instituições SESI, SENAI e/ou IEL para a 

comunidade, empresas e/ou governo. 

Apresentação de 

programas e 

serviços 

voltados para a 

Indústria 4.0 

É preciso reunir 

competências técnicas e 
socioemocionaisNecessidad

e de metodologias 

adequadas para o 
desenvolvimento de 

competências que as 

empresas 
buscamPlataforma de 

empregos do SENAI 

identifica características 
socioemocionais e 

relaciona-as à vagas de 

emprego. 

aprendizagem em um formato mais digital e ágil, reunindo 

competências técnicas requeridas pela Indústria 4.0, e competências 
socioemocionais, fundamentais para o mundo do trabalho de hoje.“A 

transformação digital da economia brasileira exige que tenhamos 

modelos mais atuais e inovadores de formação dos nossos jovens, 
com conteúdos e metodologias adequadas para o desenvolvimento 

das competências e habilidades que as empresas buscam nos 

trabalhadores atualmente”, afirma Fernando de Holanda, secretário de 

Políticas Públicas para o Emprego do Ministério da Economia.Acesse 

o Contrate-me, que é a plataforma de empregos do SENAI, e realize 

o seu cadastro. Depois, participe da entrevista online para falar sobre 
si mesmo: gostos e aptidões; sonhos e expectativas; o que pensa sobre 

sociedade e cidadania; o que faz como lazer e saúde; como são as 

relações de amizade e de família.Todas essas informações serão 
utilizadas para identificar características socioemocionais de 

candidatos à vagas oferecidas por empresários que pretendem 
contratar aprendizes neste novo formato oferecido pelo SENAI 

https://noticias.port

aldaindustria.com.b

r/noticias/educacao
/senai-e-ministerio-

da-economia-

lancam-programa-
de-aprendizagem-

40-para-formar-a-

futura-mao-de-
obra-da-industria/ 

Países dos 
BRICS 

participam 

de 
treinamento 

conjunto em 

... 

2020 Notícias 

Relação entre 

investimentos 

em educação e 
crescimento 

econômico 

Incluído 

Metodologia e importância da educação 

profissional; e/ou 

Indicadores e avaliações sobre a educação 
brasileira;  

e/ou 

Orientações para os trabalhadores 
(desenvolvimento de competências, 

empregabilidade e renda); para as empresas 

(produtividade, inovação e desenvolvimento 
tecnológico); e/ou para o Governo 

(desenvolvimento socioeconômico) 

Assuntos 

abordados em 

eventos, 
debates, 

reuniões, etc. 

Crescimento econômico 

está relacionado à educação 

“Sem as habilidades necessárias, o crescimento econômico de 

qualquer país será afetado negativamente. 

https://noticias.port

aldaindustria.com.b

r/noticias/educacao
/paises-dos-brics-

participam-de-

treinamento-
conjunto-em-

profissoes-40-/ 

Indústria 4.0 
- Quais são 

as novas 

habilidades 
profissionais 

... 

2020 Notícias 

Pesquisa 
científica que 

analisa 

habilidades 
técnicas e 

comportamentai

s para o novo 
mercado de 

trabalho 

Incluído 

Metodologia e importância da educação 

profissional; e/ouIndicadores e avaliações sobre 
a educação brasileira; e/ouOrientações para os 

trabalhadores (desenvolvimento de 

competências, empregabilidade e renda); para 
as empresas (produtividade, inovação e 

desenvolvimento tecnológico); e/ou para o 

Governo (desenvolvimento socioeconômico) 

Comunicação de 
pesquisa / 

levantamento 

Necessidade de 

trabalhadores 
qualificadosModelo de 

formação para 

aprendizagem ao longo da 
vidaHabilidades 

comportamentais 

demandadas são. 

“As fábricas inteligentes são ambientes que demandam um 
contingente maior de colaboradores altamente qualificados. novos e 

arrojados modelos de formação e de treinamento continuado, 

orientados para a aprendizagem ao longo da vida, dado que as 
novidades digitais não dão sinais de estagnação, mas sim de 

inovações ainda por vir.Habilidades comportamentais: 

Comunicação;Mentalidade digital;Gestão;Resolução de 
problemas;Trabalho em equipe;Pensamento crítico;Gestão de 

pessoas;Aprendizagem ativa. 

https://noticias.port

aldaindustria.com.b
r/noticias/educacao

/quais-sao-as-

habilidades-
exigidas-na-

industria-para-o-

profissional-40/ 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/senai-embrapii-e-mec-capacitarao-estudantes-para-solucionar-problemas-da-industria/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/senai-embrapii-e-mec-capacitarao-estudantes-para-solucionar-problemas-da-industria/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/senai-embrapii-e-mec-capacitarao-estudantes-para-solucionar-problemas-da-industria/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/senai-embrapii-e-mec-capacitarao-estudantes-para-solucionar-problemas-da-industria/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/senai-embrapii-e-mec-capacitarao-estudantes-para-solucionar-problemas-da-industria/
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https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/paises-dos-brics-participam-de-treinamento-conjunto-em-profissoes-40-/
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SENAI 

oferece 
cursos 

online para 
trabalhadore

s com ... 

2020 Notícias 

Cursos para 
profissionais 

com contrato 
suspenso 

Incluído 

Índices e avaliações sobre a demanda de 

educação profissional por jovens, trabalhadores 

e estudantes; pelo mercado de trabalho e/ou 
setor industrial; e pela sociedade. 

e/ou Informações institucionais, metodologia e 
oferta de serviços/educação profissional pelas 

instituições SESI, SENAI e/ou IEL para a 

comunidade, empresas e/ou governo. 

Oferta/ Procura 

de Cursos 

Cursos da Indústria 4.0 

baseados na filosofia Lean 

Cursos alinhados à indústria 4.0, abordando questões baseadas na 

filosofia lean, que tem foco na redução de todo e qualquer 
desperdício, especialmente, de tempo”, 

https://noticias.port

aldaindustria.com.b

r/noticias/educacao
/senai-oferece-

cursos-online-para-
trabalhadores-com-

contratos-

suspensos/ 

SENAI 

lança 

primeira 

plataforma 
de ensino 

adaptativo 

na ... 

2020 Notícias 
Lançamento de 

produto 
Incluído 

Índices e avaliações sobre a demanda de 

educação profissional por jovens, trabalhadores 

e estudantes; pelo mercado de trabalho e/ou 
setor industrial; e pela sociedade.e/ou 

Informações institucionais, metodologia e 

oferta de serviços/educação profissional pelas 
instituições SESI, SENAI e/ou IEL para a 

comunidade, empresas e/ou governo. 

Apresentação de 

programas e 

serviços 
voltados para a 

Indústria 4.0 

Conteúdo de acordo com as 

necessidades de 
aprendizagem de cada 

pessoaA máquina pode ser 

comparável ao 
professor/humano 

Assim funciona o ensino adaptativo, uma plataforma on-line do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) que adequa o 

conteúdo do curso de acordo com as necessidades de aprendizagem 

de cada pessoa, Quem tem mais capacidade de compreender as 
dificuldades de um aluno, o docente ou a máquina? Em geral, e, por 

motivos óbvios, seria o docente. Mas, nem sempre é possível que um 

único profissional consiga detectar e administrar de forma eficaz 
todas as dificuldades de seus alunos, especialmente, quando se trata 

de turmas grandes. “Muitos alunos acham que estão interagindo com 

um instrutor humano, tamanha é a eficácia desta tecnologia.  

https://noticias.port

aldaindustria.com.b

r/noticias/educacao

/senai-lanca-

primeira-
plataforma-de-

ensino-adaptativo-

na-educacao-
profissional-/ 

SENAI 

oferecerá 
cursos com 

preços mais 

baixos para 

... 

2020 Notícias 

Cursos para 
profissionais 

com contrato 

suspenso. Fala 
sobre formação 

em habilidades 

socioemocionais 

Incluído 

Índices e avaliações sobre a demanda de 

educação profissional por jovens, trabalhadores 

e estudantes; pelo mercado de trabalho e/ou 
setor industrial; e pela sociedade. 

e/ou Informações institucionais, metodologia e 

oferta de serviços/educação profissional pelas 

instituições SESI, SENAI e/ou IEL para a 

comunidade, empresas e/ou governo. 

Oferta/ Procura 

de Cursos 

Desenvolvimento de 
competencias 

socioemocionais 

(softskills); Ensinar 
características que são 

exigidas pelos 

empregadores 

“Os cursos de softskills, que são as habilidades socioemocionais, por 

exemplo, certamente serão um grande diferencial na vida do 

trabalhador que tiver a oportunidade de fazer” o curso de habilidades 
socioemocionais ensina quais são as características que, atualmente, 

são cada vez mais exigidas pelos empregadores. 

https://noticias.port
aldaindustria.com.b

r/noticias/educacao

/senai-oferece-
cursos-com-precos-

mais-baixos-para-

empresas/ 

SENAI abre 

100 mil 

vagas grátis 
em cursos 

EaD sobre ... 

2020 Notícias 

Cursos ead 

grátis sobre 
Indústria 4.0 

Incluído 

Índices e avaliações sobre a demanda de 

educação profissional por jovens, trabalhadores 

e estudantes; pelo mercado de trabalho e/ou 
setor industrial; e pela sociedade. 

e/ou Informações institucionais, metodologia e 
oferta de serviços/educação profissional pelas 

instituições SESI, SENAI e/ou IEL para a 

comunidade, empresas e/ou governo. 

Oferta/ Procura 

de Cursos 

Melhore suas capacidades 

socioemocionais 

 
Softskills para alcançar o 

sucesso 

Como já foi apontado em diversos estudos, muito além do 

conhecimento técnico, o profissional do futuro precisará desenvolver 
as chamadas habilidades socioemocionais, também conhecidas 

como softskills.  

Saber resolver uma situação problemática com calma, trabalhar em 
equipe, comunicar-se da melhor forma possível, além de conseguir 

administrar seu tempo de forma organizada, são algumas das 
características que o mercado não vai abrir mão de ter em suas 

equipes. 

https://noticias.port

aldaindustria.com.b

r/noticias/educacao
/cursos-gratuitos-

senai-pandemia/ 

Educar para 

crescer - 
Agência 

CNI de 

Notícias 

2020 Artigo 
Avaliação da 
Educação 

brasileira 

Incluído 

Metodologia e importância da educação 

profissional; e/ouIndicadores e avaliações sobre 
a educação brasileira; e/ouOrientações para os 

trabalhadores (desenvolvimento de 

competências, empregabilidade e renda); para 
as empresas (produtividade, inovação e 

desenvolvimento tecnológico); e/ou para o 

Governo (desenvolvimento socioeconômico) 

Artigos/ 

Colunas de 

Jornais, revistas 
ou sites 

Educação brasileira é um 

obstáculo ao crescimento 

econômico 
nacionalExigência de 

aprendizado 

constanteCapacidade de 
adaptaçãoNovo ensino 

médio é um avançoA ênfase 

no desenvolvimento de 
competências 

socioemocionaisEducação 

não é prioridade no país. 
Isso mudou com o NEM 

A qualidade da educação brasileira é um dos mais sérios obstáculos 

ao aumento da competitividade da economia nacional e da 
produtividade dos nossos trabalhadores produção contemporânea, 

marcada pela velocidade vertiginosa das mudanças tecnológicas, 

exige aprendizado constante, capacidade de adaptação, criatividade e 
inovação.A reformulação do ensino médio, a partir das novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais, representou um avanço mediante 

uma maior aproximação entre a teoria e a prática, entre a sala de aula 
e o ambiente de trabalho, entre o universo da educação formal e o dia 

a dia da sociedade. Os alunos serão mais ativos na própria formação, 

numa abordagem com ênfase no desenvolvimento de competências e 
habilidades necessárias para a vida e o mercado do Século 21.No 

discurso político, a educação sempre foi prioridade, raramente posta 

em prática no país. Após a reforma do ensino médio, essa realidade 
começou a mudarA batalha por uma educação de qualidade, base 

para a melhoria da competitividade, o crescimento sustentado da 

economia e a plena cidadania, certamente será vencida. 

https://noticias.port
aldaindustria.com.b

r/artigos/robson-

braga-de-
andrade/educar-

para-crescer/ 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/senai-oferece-cursos-online-para-trabalhadores-com-contratos-suspensos/
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https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/senai-lanca-primeira-plataforma-de-ensino-adaptativo-na-educacao-profissional-/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/senai-lanca-primeira-plataforma-de-ensino-adaptativo-na-educacao-profissional-/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/senai-lanca-primeira-plataforma-de-ensino-adaptativo-na-educacao-profissional-/
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https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/senai-oferece-cursos-com-precos-mais-baixos-para-empresas/
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https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/robson-braga-de-andrade/educar-para-crescer/
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Conhecimen
to e 

desenvolvim
ento - 

Agência 

CNI de 
Notícias 

2020 Artigo 

Importância do 

investimento em 
educação 

profissional - 
Inovação/Produt

ividade 

Incluído 

Metodologia e importância da educação 

profissional; e/ou 

Indicadores e avaliações sobre a educação 
brasileira;  

e/ou 
Orientações para os trabalhadores 

(desenvolvimento de competências, 

empregabilidade e renda); para as empresas 
(produtividade, inovação e desenvolvimento 

tecnológico); e/ou para o Governo 

(desenvolvimento socioeconômico) 

Artigos/ 
Colunas de 

Jornais, revistas 
ou sites 

Desenvolvimento de novas 

habilidades 

Cabe uma reflexão sobre a educação, do ensino básico ao superior, 

sendo imprescindível o desenvolvimento de novas habilidades e 
preparar pessoas para lidarem com um mercado exigente, aliando 

teoria à prática, com estímulos para uso da ciência, pesquisa e 

tecnologia. 

https://noticias.port
aldaindustria.com.b

r/artigos/paulo-
afonso-

ferreira/conhecime

nto-e-
desenvolvimento/ 

A educação 

é o 

passaporte 
do jovem 

para o futuro 

do ... 

2020 Notícias 

Em entrevista 
para a revista 

ISTOÉ 

Dinheiro, o 
presidente da 

CNI, Robson 

Braga de 
Andrade, avalia 

que o Brasil tem 

o grande desafio 
de preparar a 

sua força de 

trabalho para a 

indústria do 

futuro e para o 

futuro do 
trabalho 

Incluído 

Metodologia e importância da educação 
profissional; e/ouIndicadores e avaliações sobre 

a educação brasileira; e/ouOrientações para os 

trabalhadores (desenvolvimento de 
competências, empregabilidade e renda); para 

as empresas (produtividade, inovação e 

desenvolvimento tecnológico); e/ou para o 
Governo (desenvolvimento socioeconômico) 

Entrevista  

Novo ensino médio é um 
avançoCNI tem modelo de 

educação voltado para o 

trabalhoAvanço da indústria 
está vinculado ao 

desenvolvimento de 

competências nos 
trabalhadoresFalta de 

qualificação profissional 

também é responsável por 

baixa na economia 

Novo Ensino Médio, que deve ampliar de forma sensível o número 
de jovens brasileiros que chegarão à vida adulta com formação 

profissional. Isso é fundamental para dar ao jovem brasileiro um 

passaporte para o mercado de trabalho.O SESI oferece, em sua rede 
de escolas, educação básica de qualidade com metodologias que 

valorizam o ensino de ciências e matemática, num modelo de 

educação voltado para o trabalhoPaíses que têm avançado mais 
rapidamente na indústria 4.0 - como Alemanha, China e Estados 

Unidos -, os respectivos governos investem de forma bem expressiva 

no desenvolvimento de competências dos trabalhadoresa perda de 
participação da indústria no PIB se acelerou por uma série de 

questões estruturais, em que a falta de qualificação do trabalhador é 

parte de um conjunto de dificuldades que tiram a competitividade do 
setor. 

https://noticias.port

aldaindustria.com.b
r/entrevistas/a-

educacao-e-o-

passaporte-do-
jovem-para-o-

futuro-do-trabalho/ 

A Educação 

Profissional 
no Brasil e 

sua 

importância 

2020 Conceitos 

Importância do 
investimento em 

educação 

profissional - 
Inovação/Produt

ividade 

Incluído 

Metodologia e importância da educação 

profissional; e/ou 
Indicadores e avaliações sobre a educação 

brasileira;  

e/ou 
Orientações para os trabalhadores 

(desenvolvimento de competências, 

empregabilidade e renda); para as empresas 
(produtividade, inovação e desenvolvimento 

tecnológico); e/ou para o Governo 

(desenvolvimento socioeconômico) 

Artigos/ 

Colunas de 

Jornais, revistas 
ou sites 

Educação profissional para 
desenvolver competências 

demandadas pelo mercado 

 
Educação profissional 

melhora a competitividade 

 
Educação profissional 

melhora a renda 

A educação profissional tem o objetivo de desenvolver competências 

profissionais de jovens e adultos em diversas atividades do setor 
produtivo para suprir uma demanda por mão de obra qualificada e 

certificada. 

A educação profissional no Brasil é uma das principais apostas para 
melhoria da competitividade da indústria brasileira 

Um outro fator a ser considerado é sobre a formação técnica gerar 

efeitos na renda.  

http://www.portald

aindustria.com.br/i
ndustria-de-a-

z/educacao-

profissional/ 

Mundo 
SENAI: 

evento dá 

dicas sobre 
cursos e 

mercado de 

... 

2019 Notícias 

Educação 

mediada por 
tecnologias 

Incluído 

Índices e avaliações sobre a demanda de 

educação profissional por jovens, trabalhadores 

e estudantes; pelo mercado de trabalho e/ou 
setor industrial; e pela sociedade.e/ou 

Informações institucionais, metodologia e 

oferta de serviços/educação profissional pelas 
instituições SESI, SENAI e/ou IEL para a 

comunidade, empresas e/ou governo. 

Assuntos 

abordados em 

eventos, 
debates, 

reuniões, etc. 

EAD tem a mesma 

qualidade do presencial 

"Algumas pessoas entendem a educação a distância como um ensino 
mais superficial e não é bem assim. No SENAI, queremos mostrar 

que o Ead tem a mesma qualidade que um curso presencial. A 

certificação é a mesma no final do curso", explica a gerente 

https://noticias.port

aldaindustria.com.b

r/noticias/educacao
/mundo-senai-

evento-da-dicas-

sobre-cursos-e-
mercado-de-

trabalho/ 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/paulo-afonso-ferreira/conhecimento-e-desenvolvimento/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/paulo-afonso-ferreira/conhecimento-e-desenvolvimento/
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https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/paulo-afonso-ferreira/conhecimento-e-desenvolvimento/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/paulo-afonso-ferreira/conhecimento-e-desenvolvimento/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/a-educacao-e-o-passaporte-do-jovem-para-o-futuro-do-trabalho/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/a-educacao-e-o-passaporte-do-jovem-para-o-futuro-do-trabalho/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/a-educacao-e-o-passaporte-do-jovem-para-o-futuro-do-trabalho/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/a-educacao-e-o-passaporte-do-jovem-para-o-futuro-do-trabalho/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/a-educacao-e-o-passaporte-do-jovem-para-o-futuro-do-trabalho/
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https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/mundo-senai-evento-da-dicas-sobre-cursos-e-mercado-de-trabalho/
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(Temas) 
Trechos URL 

Educação 
deve ser 

fortalecida 

para formar 
o 

profissional 

do ... 

2019 Notícias 

Qualificação de 

trabalhadores foi 

um dos temas do 
debate realizado 

pela CNI  

Incluído 

Metodologia e importância da educação 
profissional; e/ou 

Indicadores e avaliações sobre a educação 
brasileira;  

e/ou 

Orientações para os trabalhadores 
(desenvolvimento de competências, 

empregabilidade e renda); para as empresas 

(produtividade, inovação e desenvolvimento 

tecnológico); e/ou para o Governo 

(desenvolvimento socioeconômico) 

Assuntos 

abordados em 

eventos, 
debates, 

reuniões, etc. 

Necessidade de desenvolver 
no trabalhador as 

competências para o futuro 

Educação profissional é um 
dos pilares para a economia 

Educação alinhada às 
demandas das empresas 

junto com Softskills 

O jovem precisa ser 
formado para a disciplina 

no EAD desde o início 

Metodologia que ajude os 
jovens "aprenderem a 

aprender" 

já é possível identificar as novas qualificações e habilidades 

necessárias, mas é preciso fortalecer a educação para que o 

trabalhador brasileiro esteja preparado para a indústria do futuro e o 
futuro do trabalho. 

“A educação profissional é um dos pilares para o avanço da inovação, 
o aumento da produtividade da indústria e o crescimento sustentado 

da economia”, ressaltou o presidente da CNI. 

a estratégia de qualificação profissional deve ser alinhada à demanda 
das empresas e incluir as competências socioemocionais (softskills). 

Hollanda contou que discute com o SENAI a definição de uma 

metodologia que ajude os jovens “aprenderem a aprender”. “Os 

jovens, que estão permanentemente conectados, dizem em pesquisas 

que não gostam de cursos à distância (EAD), em que é preciso ter 

disciplina, aprender sozinho. Precisamos permitir que o jovem 
consiga isso desde o início da sua escolarização”. 

https://noticias.port

aldaindustria.com.b
r/noticias/trabalho/

educacao-deve-ser-

fortalecida-para-
formar-o-

profissional-do-

futuro-defende-

presidente-da-cni/ 

Na era da 

educação 

criativa, 
SESI adota 

ensino 

médio para 
... 

2019 Notícias 
Metodologia 

SESI/SENAI 
Incluído 

Índices e avaliações sobre a demanda de 

educação profissional por jovens, trabalhadores 
e estudantes; pelo mercado de trabalho e/ou 

setor industrial; e pela sociedade.e/ou 

Informações institucionais, metodologia e 
oferta de serviços/educação profissional pelas 

instituições SESI, SENAI e/ou IEL para a 

comunidade, empresas e/ou governo. 

Apresentação de 

programas e 
serviços 

voltados para a 

Indústria 4.0 

Educação associada à 
produtividadeProtagonismo 

do aluno no processo de 

aprendizagemÉ preciso 
desenvolver capacidade de 

resolução de problemas 

A questão da produtividade se associa progressivamente com o tema 

da educação, impondo a necessidade da qualificação das pessoas. O 

protagonismo do aluno na aplicação de ferramentas tecnológicas em 
práticas pedagógicas e a resolução de problemas a partir de pesquisa 

e trabalho em equipeEm plena era da educação criativa, teremos a 

oportunidade de apresentar respostas importantes para elevar a 
competitividade da economia brasileira. 

https://noticias.port

aldaindustria.com.b

r/artigos/gilberto-
porcello-petry/na-

era-da-educacao-

criativa-sesi-adota-
ensino-medio-para-

elevar-a-

competitividade-

da-economia/ 

Profissões 
ligadas à 

tecnologia 

terão alto 
crescimento 

até ... 

2019 Notícias 

Análise sobre 
demanda de 

formação 

técnica pelo 
mapa da 

indústria  

Incluído 

Índices e avaliações sobre a demanda de 

educação profissional por jovens, trabalhadores 
e estudantes; pelo mercado de trabalho e/ou 

setor industrial; e pela sociedade. 

e/ou Informações institucionais, metodologia e 
oferta de serviços/educação profissional pelas 

instituições SESI, SENAI e/ou IEL para a 

comunidade, empresas e/ou governo. 

Comunicação de 
pesquisa / 

levantamento 

Demanda de qualificação de 

trabalhadores 
Qualificar-se aumentam as 

chances de conseguir e 

manter um emprego 
Adequar projetos de vida às 

necessidades do mundo do 

trabalho 

Na opinião do diretor-geral do SENAI, conhecer o mercado de 

trabalho, qualificar-se adequadamente e se manter atualizado por 

meio de cursos de aperfeiçoamento são maneiras de aumentar as 
chances de conseguir e manter um emprego. “É importante também 

que as pessoas conheçam as tendências para, se desejarem, adequar 

seus projetos de vida às necessidades do mundo do trabalho”, avalia 
Lucchesi. 

https://noticias.port

aldaindustria.com.b
r/noticias/educacao

/profissoes-ligadas-

a-tecnologia-terao-
alto-crescimento-

ate-2023-aponta-

senai/ 

Educação é 

agenda 
prioritária 

para a 

indústria 
brasileira, 

diz ... 

/2019 Notícias 

Presidente da 

CNI afirma que 

a maior 
preocupação da 

indústria é o 

fortalecimento 
da agenda de 

formação e 

qualificação 
profissional para 

o futuro do 

trabalho 

Incluído 

Índices e avaliações sobre a demanda de 
educação profissional por jovens, trabalhadores 

e estudantes; pelo mercado de trabalho e/ou 

setor industrial; e pela sociedade.e/ou 
Informações institucionais, metodologia e 

oferta de serviços/educação profissional pelas 

instituições SESI, SENAI e/ou IEL para a 
comunidade, empresas e/ou governo. 

Assuntos 
abordados em 

eventos, 

debates, 
reuniões, etc. 

CNI tem uma agenda de 
educação para o 

brasilAprendizado de 

acordo com as mudanças do 
mundo do 

trabalhoNecessidade de 

requalificação constante da 
população 

“Nossa principal preocupação na CNI é o desenvolvimento do país. É 

uma agenda da indústria? Não. É uma agenda do Brasil. Temos uma 

agenda de educação, principalmente, porque temos certeza absoluta 
de que, se não tivermos uma população educada, não vamos ter 

desenvolvimento”, disse Andrade.Temos consciência clara de que as 

pessoas hoje têm de desaprender com a mesma velocidade com que 
têm de aprender. As coisas mudam rapidamente. “É preciso um 

processo de requalificação permanente de nossos trabalhadores diante 

dos desafios do envelhecimento de nossa população” 

https://noticias.port

aldaindustria.com.b

r/noticias/institucio
nal/educacao-e-

agenda-prioritaria-

para-a-industria-
brasileira-diz-

robson-braga-de-

andrade/ 
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https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/gilberto-porcello-petry/na-era-da-educacao-criativa-sesi-adota-ensino-medio-para-elevar-a-competitividade-da-economia/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/gilberto-porcello-petry/na-era-da-educacao-criativa-sesi-adota-ensino-medio-para-elevar-a-competitividade-da-economia/
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A 

importância 
da educação 

profissional 
para a 

economia e 

a ... 

2019 Notícias 

Importância do 

investimento em 
educação 

profissional - 

Inovação/Produt
ividade 

Incluído 

Metodologia e importância da educação 
profissional; e/ou 

Indicadores e avaliações sobre a educação 

brasileira;  
e/ou 

Orientações para os trabalhadores 
(desenvolvimento de competências, 

empregabilidade e renda); para as empresas 

(produtividade, inovação e desenvolvimento 
tecnológico); e/ou para o Governo 

(desenvolvimento socioeconômico) 

Artigos/ 
Colunas de 

Jornais, revistas 

ou sites 

Educação associada à 
recuperação da economia 

Ensino técnico dá 

autonomia aos 
trabalhadores 

O novo ensino médio e é 
um avanço 

Efeitos da formação técnica 

na renda 
Valorizar a educação 

profissional 

O investimento em educação profissional é imprescindível para o 

aumento da competitividade do país, para a retomada do crescimento 

da economia num ritmo mais vigoroso e para a criação de melhores 
oportunidades de emprego. O ensino técnico e aplicado permite que 

os estudantes sejam protagonistas de seu futuro, com a escolha do 
caminho que mais atenda às suas necessidades. 

Com a recente reforma do ensino médio, iniciou-se um longo 

processo para alinhar o sistema educacional às melhores experiências 
internacionais, com a flexibilização e a diversificação do currículo 

regular. A formação técnica tem claros efeitos na renda. A educação 

profissional deve ser vista como fator de desenvolvimento e 

fortalecida como um investimento do país no futuro. 

https://noticias.port
aldaindustria.com.b

r/artigos/paulo-
afonso-

ferreira/educacao-

profissional-e-
investimento-no-

futuro/ 

SESI e 
SENAI: 

instituições 

essenciais 
para o 

desenvolvim

ento ... 

2019 Notícias 
Avaliação sobre 

SENAI/SENAI 
Incluído 

Índices e avaliações sobre a demanda de 

educação profissional por jovens, trabalhadores 

e estudantes; pelo mercado de trabalho e/ou 
setor industrial; e pela sociedade.e/ou 

Informações institucionais, metodologia e 

oferta de serviços/educação profissional pelas 
instituições SESI, SENAI e/ou IEL para a 

comunidade, empresas e/ou governo. 

Artigos/ 
Colunas de 

Jornais, revistas 

ou sites 

País carente de serviços 
públicos de 

qualidadeAdaptação dos 

trabalhadores e qualificação 
adequadaPreparação 

multidisciplinar de 

jovensInvestimento em 
educação para o aumento da 

competitividade e da 

economia 

Num país ainda carente de serviços públicos de boa qualidade, os 

brasileiros e suas famílias contam com uma inestimável rede privada 

de qualificação profissional, de educação básica e de saúde, com 
nível que nada fica a dever ao que se observa nas economias mais 

avançadas extraordinária rapidez com que as tecnologias digitais 

estão transformando os processos produtivos exige severas 
adaptações não só das empresas e de seus executivos, mas, 

fundamentalmente, dos trabalhadores, o que reforça a necessidade de 

uma qualificação adequada.Nossos jovens precisam ter uma 
preparação multidisciplinar e aprender a operar equipamentos 

complexos com agilidade.O investimento em educação profissional é 

imprescindível para o aumento da competitividade do país, a 

retomada do crescimento num ritmo mais vigoroso e a criação de 

melhores oportunidades de emprego  

https://noticias.port
aldaindustria.com.b

r/artigos/glauco-

corte/sesi-e-senai-
instituicoes-

essenciais-para-o-

desenvolvimento/ 

Espaço 

Maker: 
Conheça a 

novidade do 

SESI para 
preparar ... 

2019 Notícias 
Espaço maker 

criado 
Incluído 

Índices e avaliações sobre a demanda de 

educação profissional por jovens, trabalhadores 

e estudantes; pelo mercado de trabalho e/ou 
setor industrial; e pela sociedade.e/ou 

Informações institucionais, metodologia e 

oferta de serviços/educação profissional pelas 
instituições SESI, SENAI e/ou IEL para a 

comunidade, empresas e/ou governo. 

Assuntos 

abordados em 

eventos, 
debates, 

reuniões, etc. 

Filosofia maker é colocar a 

mão na massaEstratégia 
maker na sala de aula 

Alunos como protagonistas 

do aprendizadoProfessor 
como facilitador 

o Maker, que tem como base incentivar as pessoas a executarem suas 
ideias, colocando a mão na massa para criar e fomentar soluções.o 

Maker chegou às salas de aula, como forma de estimular os alunos a 

serem protagonistas de seu próprio aprendizado.Ao todo são dez 
princípios que norteiam esse movimento, conforme o Manifesto 

Maker: faça, compartilhe, presenteie, aprenda, equipe-se, divirta-se, 

participe, apoie, mude, permita-se errar.Ali, o aluno passa a ser o 
dono do processo de aprender e de fazer e, neste momento, o 

professor atua apenas como um facilitador, a pessoa a orientar os 

alunos durante as atividades, prestando apoio nos momentos de 
dúvidas, mas também provocando e estimulando a criatividade do 

estudante.Os profissionais que buscam um lugar nessa nova realidade 

precisam das chamadas “soft skills” ou atributos pessoais, 

https://noticias.port

aldaindustria.com.b
r/noticias/educacao

/espaco-maker-

conheca-a-
novidade-do-sesi-

para-preparar-os-

alunos-para-o-
futuro/ 

Balanço – 

Agenda da 

Indústria – 
100 dias de 

Governo - 

Findes 

2019 Publicação 

Documento de 

acompanhament

o do governo 

Incluído 

Dados sobre a indústria brasileira, fundamentos 
e impactos da Indústria 4.0, comparações 

internacionais, análises e propostas de ações 

privadas e/ou públicas para o desenvolvimento 
do setor industrial e da economia do país. 

Estudo/ pesquisa 
Acompanhamento de ações 
governamentais 

Balanço de 100 dias de governo 

https://static.portal

daindustria.com.br/

media/filer_public/
4b/6f/4b6f8c2e-

d1c1-461f-86e2-

1ac5bbd53bb6/bala
nco_dos_100_dias_

_-_atualizado_19-

06-19.pdf 
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https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/espaco-maker-conheca-a-novidade-do-sesi-para-preparar-os-alunos-para-o-futuro/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/espaco-maker-conheca-a-novidade-do-sesi-para-preparar-os-alunos-para-o-futuro/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/espaco-maker-conheca-a-novidade-do-sesi-para-preparar-os-alunos-para-o-futuro/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/espaco-maker-conheca-a-novidade-do-sesi-para-preparar-os-alunos-para-o-futuro/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/espaco-maker-conheca-a-novidade-do-sesi-para-preparar-os-alunos-para-o-futuro/
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/4b/6f/4b6f8c2e-d1c1-461f-86e2-1ac5bbd53bb6/balanco_dos_100_dias__-_atualizado_19-06-19.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/4b/6f/4b6f8c2e-d1c1-461f-86e2-1ac5bbd53bb6/balanco_dos_100_dias__-_atualizado_19-06-19.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/4b/6f/4b6f8c2e-d1c1-461f-86e2-1ac5bbd53bb6/balanco_dos_100_dias__-_atualizado_19-06-19.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/4b/6f/4b6f8c2e-d1c1-461f-86e2-1ac5bbd53bb6/balanco_dos_100_dias__-_atualizado_19-06-19.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/4b/6f/4b6f8c2e-d1c1-461f-86e2-1ac5bbd53bb6/balanco_dos_100_dias__-_atualizado_19-06-19.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/4b/6f/4b6f8c2e-d1c1-461f-86e2-1ac5bbd53bb6/balanco_dos_100_dias__-_atualizado_19-06-19.pdf
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Há uma 

alienação 

bacharelesca 
e 

academicista 

no Brasil ... 

2018 Notícias 

Crítica à 
educação 

brasileira (o que 

ele chama de 
academicismo) 

Incluído 

Metodologia e importância da educação 
profissional; e/ouIndicadores e avaliações sobre 

a educação brasileira; e/ouOrientações para os 

trabalhadores (desenvolvimento de 
competências, empregabilidade e renda); para 

as empresas (produtividade, inovação e 

desenvolvimento tecnológico); e/ou para o 

Governo (desenvolvimento socioeconômico) 

Assuntos 
abordados em 

eventos, 

debates, 
reuniões, etc. 

Alienação bacharelesca e 
academicista no 

BrasilEducação voltada 

para o aumento da 
produtividade do pais e da 

economiaEnsino 
profissional resolve o 

problema do alto 

desemprego entre 
jovensFalta lado "religioso" 

da educação profissional no 

BrasilDefesa da 
metodologia STEAM que 

enfatiza as matérias da área 

de exatas 

Lucchesi defendeu a mudança de mentalidade sobre a educação 

brasileira.Alienação bacharelesca e academicista no BrasilUm dos 

principais desafios do Brasil é educar jovens para o mundo do 
trabalho, capacitar a mão-de-obra e torná-la mais qualificada a ponto 

de aumentar a sua produtividade e, consequentemente, a do país.Na 
análise do diretor-geral do SENAI, a inserção do ensino profissional 

como caminho no ensino médio faz-se urgente para resolver questões 

como o alto desemprego entre os jovens A gente tem um problema 
em relação à nossa matriz educacional. Ela está torta. Ela é 

extremamente bacharelesca para uma situação em que um pequeno 

contingente populacional de jovem vai para a universidade”, Portela 

lembrou ainda que a formação deverá centrar-se em habilidades 

socioemocionais, “O que a gente vê é que ainda falta esse lado mais 

religioso’ da formação profissional. Da pessoa sentir orgulho da 
profissão e do próprio empresário brasileiro valorizar mais esta mão 

de obra”.  

https://noticias.port
aldaindustria.com.b

r/noticias/educacao
/ha-uma-alienacao-

bacharelesca-e-

academicista-no-
brasil-afirma-

diretor-geral-do-

senai/ 

O admirável 

e desafiador 
novo mundo 

do trabalho - 

Agência ... 

2018 Artigo 

Importância do 
investimento em 

educação 

profissional - 

Inovação/Produt

ividade 

Incluído 

Metodologia e importância da educação 

profissional; e/ouIndicadores e avaliações sobre 
a educação brasileira; e/ouOrientações para os 

trabalhadores (desenvolvimento de 

competências, empregabilidade e renda); para 

as empresas (produtividade, inovação e 

desenvolvimento tecnológico); e/ou para o 

Governo (desenvolvimento socioeconômico) 

Artigos/ 

Colunas de 

Jornais, revistas 

ou sites 

O Brasil precisa de um 

novo sistema educacionalÉ 
preciso educar no novo 

paradigma 

tecnológicoTreinamento e 
qualificação 

permanentesEnsino técnico 

como estratégia para 

atender às demandas da 

Indústria 4.0Conferir maior 

importância às 
competências 

socioemocionaisFormação 

multidisciplinar 

O Brasil precisa dar ênfase a um sistema educacional capaz de, ao 

mesmo tempo, oferecer conteúdo acadêmico regular, formar cidadãos 

conscientes e prepará-los para o novo mundo do trabalho..O ensino 
técnico é uma das melhores respostas aos desafios impostos pela 

quarta revolução industrial. conferir uma maior importância a 

competências socioemocionais, como a capacidade de colaborar em 
equipe, a criatividade e o empreendedorismo.A formação, por sua 

vez, será, cada vez mais, interdisciplinarEssas características 

socioemocionais serão progressivamente mais importantes no 
mercado de trabalho, porque existe uma evolução constante na 

sociedade do conhecimento e na forma de executar as funções nas 

organizações. Hoje, as estruturas empresariais são menos 
verticalizadas, e mais horizontais e flexíveis. 

https://noticias.port
aldaindustria.com.b

r/artigos/robson-

braga-de-
andrade/o-

admiravel-e-

desafiador-novo-
mundo-do-

trabalho/ 

Escola deve 

ensinar 

pessoas a 
aprender ao 

longo da 

vida ... 

2018 Notícias 

Especialista em 
coreano em 

educação fala 

em evento do 
SENAI 

Incluído 

Metodologia e importância da educação 
profissional; e/ouIndicadores e avaliações sobre 

a educação brasileira; e/ouOrientações para os 

trabalhadores (desenvolvimento de 
competências, empregabilidade e renda); para 

as empresas (produtividade, inovação e 

desenvolvimento tecnológico); e/ou para o 
Governo (desenvolvimento socioeconômico) 

Assuntos 
abordados em 

eventos, 

debates, 
reuniões, etc. 

Escola deve ensinar a 

aprender a 
aprenderRecomenda-se 

buscar paixão e construir 

habilidadesSuperar 
dificuldades econômicas e 

sociais por meio da 

educaçãoDefesa de uma 
revolução 

educacionalInvestir no 

desenvolvimento de 
competências 

emocionaisÊnfase no ensino 

STEAM Pouca formação 
universitária na área de 

exatas. 

Escola deve ensinar pessoas a aprender ao longo da vidatodos os 

modelos de sucesso no mundo tiveram como base o investimento 

contínuo em uma educação que estimula as pessoas “aprenderem a 
aprender”“Devemos ter um sistema educacional que seja tolerante e 

pronto para ensinar as crianças como serem curiosas e como 

aprender”recomendou aos jovens que estão ingressando em um novo 
mercado de trabalho a buscar “uma paixão” e construir as habilidades 

necessárias para praticá-la em vez de se prenderem a empresas ou 

marcas“Você não deve estar preso a uma companhia, mas a uma 
paixão. Não colecione marcas em seu currículo, colecione 

habilidades”, aconselhou.é possível ao Brasil superar suas 

dificuldades econômicas e sociais por meio de um movimento 
coletivo em favor de um novo modelo educacional.Rafael Lucchesi, 

também defendeu uma revolução educacional, necessária para 

alavancar o desenvolvimento tecnológico e social do Brasil.Não vai 
ser uma escola fordista, apegada ao passado que vai resolver nosso 

problema”a escola precisa investir em análise, criticidade e no 

desenvolvimento de novas competências emocionaisé preciso 
investir, tanto por meio de cursos técnicos quanto no ensino superior, 

no STEAM – sigla em inglês que significa ciências, engenharia, 

tecnologia, artes e matemática.  

https://noticias.port
aldaindustria.com.b

r/noticias/educacao

/escola-deve-
ensinar-pessoas-a-

aprender-ao-longo-

da-vida-afirma-
especialista-

coreano-em-

evento-da-folha-de-
spaulo/ 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/ha-uma-alienacao-bacharelesca-e-academicista-no-brasil-afirma-diretor-geral-do-senai/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/ha-uma-alienacao-bacharelesca-e-academicista-no-brasil-afirma-diretor-geral-do-senai/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/ha-uma-alienacao-bacharelesca-e-academicista-no-brasil-afirma-diretor-geral-do-senai/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/ha-uma-alienacao-bacharelesca-e-academicista-no-brasil-afirma-diretor-geral-do-senai/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/ha-uma-alienacao-bacharelesca-e-academicista-no-brasil-afirma-diretor-geral-do-senai/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/ha-uma-alienacao-bacharelesca-e-academicista-no-brasil-afirma-diretor-geral-do-senai/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/robson-braga-de-andrade/o-admiravel-e-desafiador-novo-mundo-do-trabalho/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/robson-braga-de-andrade/o-admiravel-e-desafiador-novo-mundo-do-trabalho/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/robson-braga-de-andrade/o-admiravel-e-desafiador-novo-mundo-do-trabalho/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/robson-braga-de-andrade/o-admiravel-e-desafiador-novo-mundo-do-trabalho/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/robson-braga-de-andrade/o-admiravel-e-desafiador-novo-mundo-do-trabalho/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/escola-deve-ensinar-pessoas-a-aprender-ao-longo-da-vida-afirma-especialista-coreano-em-evento-da-folha-de-spaulo/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/escola-deve-ensinar-pessoas-a-aprender-ao-longo-da-vida-afirma-especialista-coreano-em-evento-da-folha-de-spaulo/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/escola-deve-ensinar-pessoas-a-aprender-ao-longo-da-vida-afirma-especialista-coreano-em-evento-da-folha-de-spaulo/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/escola-deve-ensinar-pessoas-a-aprender-ao-longo-da-vida-afirma-especialista-coreano-em-evento-da-folha-de-spaulo/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/escola-deve-ensinar-pessoas-a-aprender-ao-longo-da-vida-afirma-especialista-coreano-em-evento-da-folha-de-spaulo/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/escola-deve-ensinar-pessoas-a-aprender-ao-longo-da-vida-afirma-especialista-coreano-em-evento-da-folha-de-spaulo/
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Paixão pela 

profissão 
transforma 

aulas - 
Agência 

CNI de ... 

2018 Notícias 
Depoimento de 
professor no dia 

do professor 

Incluído 

Metodologia e importância da educação 

profissional; e/ou 

Indicadores e avaliações sobre a educação 
brasileira;  

e/ou 
Orientações para os trabalhadores 

(desenvolvimento de competências, 

empregabilidade e renda); para as empresas 
(produtividade, inovação e desenvolvimento 

tecnológico); e/ou para o Governo 

(desenvolvimento socioeconômico) 

Entrevista  
Ser professor é ir além da 

sala de aula 

Ser professor está muito além de uma sala de aula. “É todo dia, em 
cada instante, em tudo que aprendo e ensino, quando decido ser 

melhor para ajudar os outros a serem melhores, quando me abro para 
novas descobertas, descubro e crio possibilidades”. 

https://noticias.port

aldaindustria.com.b
r/noticias/educacao

/paixao-pela-
profissao-

transforma-aulas/ 

Sistema 

Indústria já 

sonda o que 
vem por aí - 

Agência 

CNI de ... 

2018 Notícias 

Mapeamento 

para novos 

cursos 

Incluído 

Índices e avaliações sobre a demanda de 
educação profissional por jovens, trabalhadores 

e estudantes; pelo mercado de trabalho e/ou 

setor industrial; e pela sociedade.e/ou 
Informações institucionais, metodologia e 

oferta de serviços/educação profissional pelas 

instituições SESI, SENAI e/ou IEL para a 
comunidade, empresas e/ou governo. 

Comunicação de 

pesquisa / 

levantamento 

Indústria 4.0 opera 

mudanças de competências 

e habilidadesAgenda da 
inovação sai do mundo 

acadêmico e vai para a 

indústria 

Avaliar como isso pode alterar as competências e habilidades dos 

trabalhadores da indústria.a agenda da inovação passou a ser uma 
agenda da indústria e não apenas de universidades e centros de 

pesquisa. “Durante muito tempo essa agenda estava restrita ao mundo 

acadêmico e ao governo. Houve uma mudança de postura importante 
da CNI ao mostrar que a sobrevivência das empresas depende da 

inovação”, 

https://noticias.port

aldaindustria.com.b
r/noticias/inovacao-

e-

tecnologia/sistema-
industria-ja-sonda-

o-que-vem-por-ai/ 

Especialistas 
discutem os 

principais 

desafios da 
Indústria 4.0 

... 

2018 Notícias 

Principais 

desafios no 

Brasil para a 
Indústria 4.0 

Incluído 

Metodologia e importância da educação 

profissional; e/ou 
Indicadores e avaliações sobre a educação 

brasileira;  

e/ou 

Orientações para os trabalhadores 

(desenvolvimento de competências, 

empregabilidade e renda); para as empresas 
(produtividade, inovação e desenvolvimento 

tecnológico); e/ou para o Governo 

(desenvolvimento socioeconômico) 

Assuntos 

abordados em 

eventos, 

debates, 

reuniões, etc. 

Mudanças decorrentes da 

Industria 4.0 exigem novas 

capacidades profissionais 

 

Formação de pessoas para 

inovação, pois pessoas 
inovam. 

 “A Indústria 4.0 vai trazer novas posições de trabalho e novos 

empregos. Mas isso vai demandar novas capacitações e habilidades 

dos profissionais” “Não se faz inovação sem pessoas. São as pessoas 

que criam as inovações. Então, é preciso pensar na formação de 

pessoas, e com qualificação”.  

https://noticias.port
aldaindustria.com.b

r/noticias/politica-

industrial/especialis

tas-discutem-os-

principais-desafios-

da-industria-40-
para-a-politica-

industrial/ 

Na era da 
tecnologia, 

professores 

devem sair 
da zona de 

... 

2018 Notícias 
Entrevista com 

o Átila Iamarino 
Incluído 

Metodologia e importância da educação 

profissional; e/ouIndicadores e avaliações sobre 
a educação brasileira; e/ouOrientações para os 

trabalhadores (desenvolvimento de 

competências, empregabilidade e renda); para 
as empresas (produtividade, inovação e 

desenvolvimento tecnológico); e/ou para o 

Governo (desenvolvimento socioeconômico) 

Entrevista  

O docente deve ser o guia 

do aluno, um tutor.A 
reforma do ensino médio é 

uma mudança de conteúdo, 

o problema está na formaO 
tipo de demanda de 

capacitar profissionalmente 

pessoas mudou 

o docente sai da função de detentor único do conhecimento para o de 
guia do aluno da era da informaçãoEntão, o papel do professor pode 

ser muito mais dedicado à tutoria, ensinar as pessoas a conferir a 
informação, avaliar o que elas sabem ou não, entendem ou 

nãoConteúdo é uma coisa que está mudando no Brasil. Mas todas 

essas mudanças são mais na forma como o conteúdo é transmitido do 
que o conteúdo em si. A gente ainda tem um sistema educacional 

muito voltado para o que foi o fim da revolução industrial: formação 

de pessoas que sabem ler, escrever e que têm certas habilidades que 
são usadas no emprego.  

https://noticias.port

aldaindustria.com.b

r/entrevistas/na-
era-da-tecnologia-

professores-devem-

sair-da-zona-de-
conforto/ 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/paixao-pela-profissao-transforma-aulas/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/paixao-pela-profissao-transforma-aulas/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/paixao-pela-profissao-transforma-aulas/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/paixao-pela-profissao-transforma-aulas/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/paixao-pela-profissao-transforma-aulas/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/paixao-pela-profissao-transforma-aulas/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/sistema-industria-ja-sonda-o-que-vem-por-ai/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/sistema-industria-ja-sonda-o-que-vem-por-ai/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/sistema-industria-ja-sonda-o-que-vem-por-ai/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/sistema-industria-ja-sonda-o-que-vem-por-ai/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/sistema-industria-ja-sonda-o-que-vem-por-ai/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/sistema-industria-ja-sonda-o-que-vem-por-ai/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/politica-industrial/especialistas-discutem-os-principais-desafios-da-industria-40-para-a-politica-industrial/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/politica-industrial/especialistas-discutem-os-principais-desafios-da-industria-40-para-a-politica-industrial/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/politica-industrial/especialistas-discutem-os-principais-desafios-da-industria-40-para-a-politica-industrial/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/politica-industrial/especialistas-discutem-os-principais-desafios-da-industria-40-para-a-politica-industrial/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/politica-industrial/especialistas-discutem-os-principais-desafios-da-industria-40-para-a-politica-industrial/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/politica-industrial/especialistas-discutem-os-principais-desafios-da-industria-40-para-a-politica-industrial/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/na-era-da-tecnologia-professores-devem-sair-da-zona-de-conforto/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/na-era-da-tecnologia-professores-devem-sair-da-zona-de-conforto/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/na-era-da-tecnologia-professores-devem-sair-da-zona-de-conforto/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/na-era-da-tecnologia-professores-devem-sair-da-zona-de-conforto/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/na-era-da-tecnologia-professores-devem-sair-da-zona-de-conforto/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/na-era-da-tecnologia-professores-devem-sair-da-zona-de-conforto/
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Ensino para 

Indústria 4.0 

requer bons 
tutores, 

indicam ... 

2018 Notícias 
Sobre a Jornada 

Pedagógica 
Incluído 

Metodologia e importância da educação 
profissional; e/ou 

Indicadores e avaliações sobre a educação 
brasileira;  

e/ou 

Orientações para os trabalhadores 
(desenvolvimento de competências, 

empregabilidade e renda); para as empresas 

(produtividade, inovação e desenvolvimento 
tecnológico); e/ou para o Governo 

(desenvolvimento socioeconômico) 

Assuntos 

abordados em 

eventos, 
debates, 

reuniões, etc. 

Docentes tem papel de 

tutoria 

 
A educação precisa de 

emoção, por isso 
professores são importantes 

 

Alavancar desenvolvimento 
tecnológico só é possível 

com educação 

 

A educação profissional é a 

mais próxima do mercado 

de trabalho, responde mais 
rápido às demandas 

Na era da informação e da tecnologia, os docentes terão papel 
fundamental de tutoria. Com isso, as mudanças na educação passarão 

por rever a relação do docente com os estudantes e com a formação 
pedagógica. “Os professores nunca desaparecerão porque a formação 

precisa de emoção. As crianças só vão aprender se elas estiverem 

felizes. O computador não pode ajudar como um professor pode”  
E a educação profissional tem crucial função porque é a mais 

próxima da realidade do mercado de trabalho - que muda em uma 

velocidade que os currículos tradicionais têm dificuldades para 
acompanhar. Assim, a educação profissional pode trazer respostas 

mais rápidas. 

https://noticias.port
aldaindustria.com.b

r/noticias/educacao
/ensino-para-

industria-40-

requer-bons-
tutores-indicam-

especialistas/ 

Como 
preparar 

talentos para 

a 
transformaçã

o digital no 

Brasil ... 

2018 Notícias 

Diretor do 
SENAI e 

Gerente da Fiat 

falam sobre 
perfil 

profissional para 

a Indústria 4.0 

Incluído 

Metodologia e importância da educação 

profissional; e/ouIndicadores e avaliações sobre 

a educação brasileira; e/ouOrientações para os 
trabalhadores (desenvolvimento de 

competências, empregabilidade e renda); para 

as empresas (produtividade, inovação e 
desenvolvimento tecnológico); e/ou para o 

Governo (desenvolvimento socioeconômico) 

Assuntos 

abordados em 

eventos, 
debates, 

reuniões, etc. 

Educação profissional é 

fundamental para a 
competitividade do 

BrasilEducação deve ser 

vinculada a um projeto de 
desenvolvimento 

econômicoMaior sinergia 

entre empresas privadas e 
universidades. 

Rafael Lucchesi, investir em educação profissional  é fundamental 

para o Brasil se tornar competitivo no cenário da chamada Indústria 

4.0“Se não priorizar a educação profissional, o país corre o risco de 
perder o bonde da quarta revolução industrial, assim como ficou para 

trás na terceira”, afirmou Lucchesi no painelPara Lucchesi, esse 

quadro só será revertido quando a educação for, de fato, vinculada a 
um projeto de desenvolvimento econômico e social do país, e não 

apenas como fator de status social“Para isso, é crucial fazer uma 

mudança radical no modelo educacional, incluindo a priorização da 
educação profissional e uma maior sinergia entre as universidades e 

as empresas privadas” 

https://noticias.port
aldaindustria.com.b

r/noticias/educacao

/como-preparar-
talentos-para-a-

transformacao-

digital-no-brasil/ 

Olimpíada 

do 

Conhecimen
to mostrou 

que modelo 

de ... 

2018 Notícias 

Modelo 
educacional 

inspirado pela 

olimpíada do 
conhecimento 

Incluído 

Metodologia e importância da educação 
profissional; e/ou 

Indicadores e avaliações sobre a educação 

brasileira;  
e/ou 

Orientações para os trabalhadores 

(desenvolvimento de competências, 
empregabilidade e renda); para as empresas 

(produtividade, inovação e desenvolvimento 

tecnológico); e/ou para o Governo 
(desenvolvimento socioeconômico) 

Assuntos 
abordados em 

eventos, 

debates, 
reuniões, etc. 

É preciso modificar 

métodos de ensino para a 
Indústria 4.0 

 

Os professores precisam 
estar preparados para as 

mudanças 

Escola precisa acompanhar as transformações da 4ª revolução 

industrial e alterar os métodos de ensino 

O modelo de educação estruturado que conhecemos foi bem 
sucedido, mas precisa passar por transformações, em grande parte 

porque as pessoas têm hoje acesso a informação muito rapidamente. 

Os professores precisam se preparar para essa nova realidade. 

https://noticias.port
aldaindustria.com.b

r/noticias/educacao

/olimpiada-do-
conhecimento-

mostrou-que-

modelo-de-
educacao-precisa-

mudar-avalia-

diretor-de-
operacoes-do-sesi/ 

Mãos à obra 

e liberdade 
de criação 

na 

Olimpíada 
do ... 

2018 Notícias 

Projetos do 
espaço Maker 

na Olimpíada do 

Conhecimento 

Incluído 

Metodologia e importância da educação 

profissional; e/ouIndicadores e avaliações sobre 

a educação brasileira; e/ouOrientações para os 
trabalhadores (desenvolvimento de 

competências, empregabilidade e renda); para 

as empresas (produtividade, inovação e 
desenvolvimento tecnológico); e/ou para o 

Governo (desenvolvimento socioeconômico) 

Assuntos 

abordados em 

eventos, 
debates, 

reuniões, etc. 

Deve haver novas 

metodologias para os 
movimentos 

contemporâneos da 

educaçãoEspaços Maker 
para estimular o "aprender 

fazendo"Desenvolver 

habilidades técnicas e 
socioemocionais 

Nada de quadro negro, giz, apagador e mesas individuais. A Escola 

do Futuro reúne ambientes criativos e metodologias que dialogam 
com as tendências e movimentos contemporâneos da educaçãoO 

local foi pedagogicamente planejado para estimular os alunos no 

desenvolvimento do comportamento empreendedor e inovador, na 
prática pedagógica do “aprender fazendo” ou “cultura maker”, como 

também no desenvolvimento de outras competências não técnicas, a 

exemplo das habilidades socioemocionais, como trabalhar em equipe 
e solucionar problemas. 

https://noticias.port

aldaindustria.com.b

r/noticias/educacao
/maos-a-obra-e-

liberdade-de-

criacao-na-
olimpiada-do-

conhecimento/ 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/ensino-para-industria-40-requer-bons-tutores-indicam-especialistas/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/ensino-para-industria-40-requer-bons-tutores-indicam-especialistas/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/ensino-para-industria-40-requer-bons-tutores-indicam-especialistas/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/ensino-para-industria-40-requer-bons-tutores-indicam-especialistas/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/ensino-para-industria-40-requer-bons-tutores-indicam-especialistas/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/como-preparar-talentos-para-a-transformacao-digital-no-brasil/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/como-preparar-talentos-para-a-transformacao-digital-no-brasil/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/como-preparar-talentos-para-a-transformacao-digital-no-brasil/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/como-preparar-talentos-para-a-transformacao-digital-no-brasil/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/como-preparar-talentos-para-a-transformacao-digital-no-brasil/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/como-preparar-talentos-para-a-transformacao-digital-no-brasil/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/como-preparar-talentos-para-a-transformacao-digital-no-brasil/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/olimpiada-do-conhecimento-mostrou-que-modelo-de-educacao-precisa-mudar-avalia-diretor-de-operacoes-do-sesi/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/olimpiada-do-conhecimento-mostrou-que-modelo-de-educacao-precisa-mudar-avalia-diretor-de-operacoes-do-sesi/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/olimpiada-do-conhecimento-mostrou-que-modelo-de-educacao-precisa-mudar-avalia-diretor-de-operacoes-do-sesi/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/olimpiada-do-conhecimento-mostrou-que-modelo-de-educacao-precisa-mudar-avalia-diretor-de-operacoes-do-sesi/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/olimpiada-do-conhecimento-mostrou-que-modelo-de-educacao-precisa-mudar-avalia-diretor-de-operacoes-do-sesi/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/olimpiada-do-conhecimento-mostrou-que-modelo-de-educacao-precisa-mudar-avalia-diretor-de-operacoes-do-sesi/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/maos-a-obra-e-liberdade-de-criacao-na-olimpiada-do-conhecimento/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/maos-a-obra-e-liberdade-de-criacao-na-olimpiada-do-conhecimento/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/maos-a-obra-e-liberdade-de-criacao-na-olimpiada-do-conhecimento/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/maos-a-obra-e-liberdade-de-criacao-na-olimpiada-do-conhecimento/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/maos-a-obra-e-liberdade-de-criacao-na-olimpiada-do-conhecimento/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/maos-a-obra-e-liberdade-de-criacao-na-olimpiada-do-conhecimento/
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Profissionais 
que 

dominarem 
competência

s da 

Indústria 4.0 
... 

2018 Notícias 

Entrevista com 

Lucchesi sobre 
competências 

para a Indústria 

4.0 

Incluído 

Metodologia e importância da educação 

profissional; e/ouIndicadores e avaliações sobre 

a educação brasileira; e/ouOrientações para os 
trabalhadores (desenvolvimento de 

competências, empregabilidade e renda); para 
as empresas (produtividade, inovação e 

desenvolvimento tecnológico); e/ou para o 

Governo (desenvolvimento socioeconômico) 

Entrevista  

Competências 

socioemocionais são 
importantes para os novos 

modelos fabrisO processo 
de aprendizagem será 

contínuo ao longo da vida 

Profissionais que dominem as novas tecnologias e tenham 

competências socioemocionais – como saber trabalhar em equipe 

com criatividade e empreendedorismo – devem se posicionar melhor 
no novo mundo que vai mudar completamente.s pessoas vão ter um 

processo contínuo de aprendizado ao longo de vida. A conexão 
dessas competências de relacionamento, trabalho colaborativo, 

criatividade, interpretação de dados, empreendedorismo com 

competências de formação, associada a um trabalho em time no qual 
as pessoas colaboram porque estão comprometidas com o resultado 

reverte-se em inventividade, criatividade e o ambiente positivo cria 

uma cultura organizacional mais favorável para a geração de riqueza. 

https://noticias.port
aldaindustria.com.b

r/entrevistas/rafael-

lucchesi/profission
ais-que-

dominarem-
competencias-da-

industria-40-vao-

ter-mais-chances-
no-mercado/ 

Novas 

habilidades 

também são 
essenciais 

para gestores 

... 

2018 Notícias 

Capacitação de 

gestores para a 

indústria 4.0 

Incluído 

Metodologia e importância da educação 
profissional; e/ou 

Indicadores e avaliações sobre a educação 

brasileira;  
e/ou 

Orientações para os trabalhadores 

(desenvolvimento de competências, 
empregabilidade e renda); para as empresas 

(produtividade, inovação e desenvolvimento 

tecnológico); e/ou para o Governo 
(desenvolvimento socioeconômico) 

Comunicação de 

pesquisa / 

levantamento 

Novas competências de 
liderança 

“Os líderes de hoje devem ser capazes de ousar para liderar e estar 

preparados para assumir fracassos. Eles precisam alimentar a 

capacidade de aprendizagem, acelerar o desempenho e promover o 
empreendedorismo. E, claro, estimular o potencial nos outros” é 

essencial que o próprio líder busque o desenvolvimento contínuo de 

competências. 

https://noticias.port
aldaindustria.com.b

r/noticias/educacao

/novas-habilidades-
tambem-sao-

essenciais-para-

gestores-
experientes/ 

Carreiras 

técnicas 

garantem 

salários 
atrativos - 

Agência 

CNI ... 

2018 Notícias 

Ensino técnico e 
realidade 

educacional 

brasileira 

Incluído 

Metodologia e importância da educação 

profissional; e/ouIndicadores e avaliações sobre 

a educação brasileira; e/ouOrientações para os 
trabalhadores (desenvolvimento de 

competências, empregabilidade e renda); para 

as empresas (produtividade, inovação e 
desenvolvimento tecnológico); e/ou para o 

Governo (desenvolvimento socioeconômico) 

Comunicação de 

pesquisa / 
levantamento 

Ensino técnico garante 

emprego e boa 

remuneraçãoJovens bem 

qualificados são 

importantes para a 
competitividade do BrasilO 

ensino técnico é prático e 

alinhado às necessidades do 
mercado 

Cursos técnicos promovem inserção no mercado de trabalho e 

garantem boa remuneraçãoJovens bem preparados e com formação 

sólida são fundamentais para a competitividade da indústria e para o 
crescimento econômico, por serem uma força de trabalho criativa, 

com grande capacidade de trabalho, de absorção de conhecimentos e 

de novas tecnologias” a valorização dos cursos técnicos pelo mercado 
de trabalho está associada à carga prática do ensino e ao alinhamento 

às necessidades do setor industrial 

https://noticias.port

aldaindustria.com.b
r/noticias/educacao

/carreiras-tecnicas-

garantem-salarios-
atrativos/ 

Na 
vanguarda 

da educação, 

SENAI 
avalia 

competência

s ... 

2018 Notícias 

Avaliação de 

egressos quanto 
às competências 

Incluído 

Índices e avaliações sobre a demanda de 

educação profissional por jovens, trabalhadores 

e estudantes; pelo mercado de trabalho e/ou 
setor industrial; e pela sociedade. 

e/ou Informações institucionais, metodologia e 

oferta de serviços/educação profissional pelas 
instituições SESI, SENAI e/ou IEL para a 

comunidade, empresas e/ou governo. 

Comunicação de 

pesquisa / 
levantamento 

Egressos do SENAI 

possuem habilidades 
socioemocionais 

O mercado de trabalho está em busca de profissionais com vasto 

conhecimento técnico, mas que também tenham habilidade para 
administrar situações não previstas e trabalhar de forma harmônica e 

integrada com os colegas. 

A contratação de profissionais com competências socioemocionais 
desenvolvidas representa vantagem competitiva para a empresa 

as soft skills são essenciais para alavancar a carreira. “Essas 

competências afetam diretamente a performance na área de atuação e 
a adaptação a um novo cargo ou a uma nova empresa” 

https://noticias.port

aldaindustria.com.b
r/noticias/educacao

/na-vanguarda-da-

educacao-senai-
avalia-

competencias-

socioemocionais-
de-alunos/ 

SENAI 
lança 

plataforma e 

cursos 
gratuitos de 

indústria 4.0 

... 

2018 Publicação 
Carta do SENAI 

para a Indústria 
Incluído 

Índices e avaliações sobre a demanda de 

educação profissional por jovens, trabalhadores 

e estudantes; pelo mercado de trabalho e/ou 
setor industrial; e pela sociedade. 

e/ou Informações institucionais, metodologia e 

oferta de serviços/educação profissional pelas 
instituições SESI, SENAI e/ou IEL para a 

comunidade, empresas e/ou governo. 

Comunicação de 

pesquisa / 
levantamento 

Qualificar trabalhadores é 
um dos passos para o 

desenvolvimento 

tecnológico das empresas 

É fundamental qualificar os profissionais das empresas em técnicas 

como programação, robótica colaborativa e análise de dados, assim 

como desenvolver competências socioemocionais com métodos para 
estimular a criatividade, o empreendedorismo, a liderança e a 

comunicação 

https://noticias.port

aldaindustria.com.b

r/noticias/competiti
vidade/senai-lanca-

plataforma-e-

cursos-gratuitos-
de-industria-40-

para-empresas/ 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/rafael-lucchesi/profissionais-que-dominarem-competencias-da-industria-40-vao-ter-mais-chances-no-mercado/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/rafael-lucchesi/profissionais-que-dominarem-competencias-da-industria-40-vao-ter-mais-chances-no-mercado/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/rafael-lucchesi/profissionais-que-dominarem-competencias-da-industria-40-vao-ter-mais-chances-no-mercado/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/rafael-lucchesi/profissionais-que-dominarem-competencias-da-industria-40-vao-ter-mais-chances-no-mercado/
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https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/rafael-lucchesi/profissionais-que-dominarem-competencias-da-industria-40-vao-ter-mais-chances-no-mercado/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/rafael-lucchesi/profissionais-que-dominarem-competencias-da-industria-40-vao-ter-mais-chances-no-mercado/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/novas-habilidades-tambem-sao-essenciais-para-gestores-experientes/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/novas-habilidades-tambem-sao-essenciais-para-gestores-experientes/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/novas-habilidades-tambem-sao-essenciais-para-gestores-experientes/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/novas-habilidades-tambem-sao-essenciais-para-gestores-experientes/
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https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/carreiras-tecnicas-garantem-salarios-atrativos/
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https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/competitividade/senai-lanca-plataforma-e-cursos-gratuitos-de-industria-40-para-empresas/
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https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/competitividade/senai-lanca-plataforma-e-cursos-gratuitos-de-industria-40-para-empresas/
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Jovem deve 

pensar a 
longo prazo 

e se 
qualificar 

desde cedo 

... 

2018 Notícias 

Entrevista com 

o diretor de 
operações do 

SENAI sobre 

qualificação dos 
jovens 

Incluído 

Metodologia e importância da educação 
profissional; e/ouIndicadores e avaliações sobre 

a educação brasileira; e/ouOrientações para os 
trabalhadores (desenvolvimento de 

competências, empregabilidade e renda); para 

as empresas (produtividade, inovação e 
desenvolvimento tecnológico); e/ou para o 

Governo (desenvolvimento socioeconômico) 

Entrevista  

Visão de futuro e 

comportamento profissional 

para o sucessoO jovem deve 
optar pela formação técnica 

por dialogar com o 
mercadoJovens se tornam 

mais atrativos para o 

mercado de 
trabalhoTransformar 

demandas de mercados em 

competências a serem 

desenvolvidas 

A capacitação, a visão de futuro e o comportamento profissional são 
algumas das características necessárias para que o aluno tenha 

sucesso em seu projeto de vidaEla pode e deve optar por cursos 

ligados à formação técnica e educação profissional, pois dialoga com 
proximidade com o mundo do trabalho. A educação profissional 

constrói um conjunto de competências que torna os jovens mais 
atrativos para o mercado de trabalho. A educação profissional 

conversa com as necessidades das empresas e transforma essas 

necessidades em competências que serão desenvolvidas nos cursos. 
na educação profissional terminam adquirindo um perfil muito mais 

aderente às necessidades das empresas. 

https://noticias.port

aldaindustria.com.b
r/entrevistas/jovem

-deve-pensar-a-
longo-prazo-e-se-

qualificar-desde-

cedo/ 

Aos 76 anos, 
SENAI tem 

nova missão: 

preparar os 
... 

2018 Notícias 

Anuncio sobre 

adequação do 
senai às novas 

tecnologias 

Incluído 

Índices e avaliações sobre a demanda de 
educação profissional por jovens, trabalhadores 

e estudantes; pelo mercado de trabalho e/ou 

setor industrial; e pela sociedade. 
e/ou Informações institucionais, metodologia e 

oferta de serviços/educação profissional pelas 

instituições SESI, SENAI e/ou IEL para a 
comunidade, empresas e/ou governo. 

Comunicação de 

pesquisa / 

levantamento 

Missão do SENAI é 

preparar jovens para a 

Indústria 4.0 

O SENAI é um dos trunfos do Brasil nessa agenda, pois é uma 

instituição de excelência que já está preparada para dar apoio às 
empresas e formar os profissionais que vão levar a indústria a dar um 

salto tecnológico” 

https://noticias.port

aldaindustria.com.b

r/noticias/educacao
/aos-76-anos-senai-

tem-nova-missao-

preparar-os-
profissionais-para-

os-desafios-da-

industria-40/ 

Relatório 

Anual do 

SESI, 

SENAI e 
IEL - Portal 

da Indústria 

2018 Publicação Relatório Anual Incluído 

Síntese de ações e avaliações da estratégia 

nacional das instituições SESI, SENAI e IEL, e 

da Mobilização Empresarial pela inovação 

(MEI), nos âmbitos da educação; tecnologia e 
inovação; saúde e segurança na indústria; e 

gestão. 

Documento de 

posicionamento 

Desenvolvimento de 

competencias 

socioemocionais 

 

Metodologia SENAI de 

educação profissional é 
referência 

 

Educação voltada para as 
necessidades das empresas 

Aplicação de práticas pedagógicas que estimulam o aluno a 

familiarizar-se com temas relacionados à ciência, à tecnologia e ao 

empreendedorismo. A metodologia alinha o perfil de saída do aluno 
adequando-o às necessidades das empresas 

https://static.portal
daindustria.com.br/

media/filer_public/

1d/b1/1db1e00e-
046d-47bd-ad57-

f649e16024d9/228

711_relatorio_anua
l_de_atividades_20

18_web_.pdf 

Indústria 

4.0: o que é, 
conceitos, 

fundamentos 

e seus 
impactos 

2018 Conceitos 
Definição de 

Indústria 4.0 
Incluído 

Dados sobre a indústria brasileira, fundamentos 

e impactos da Indústria 4.0, comparações 

internacionais, análises e propostas de ações 
privadas e/ou públicas para o desenvolvimento 

do setor industrial e da economia do país. 

Artigos/ 
Colunas de 

Jornais, revistas 

ou sites 

Reformulação de cursos 

para a Industria 4.0 

 Criação de novos cursos técnicos para atender necessidades 

específicas; Reformulação de cursos nas áreas de engenharia, 

administração e entre outros, para adequar as novas necessidades 
dessas tecnologias; Incentivar programas de competências 

tecnológicas nas empresas. 

http://www.portald
aindustria.com.br/i

ndustria-de-a-

z/industria-4-0/ 

Sistema 

Indústria 
forma com 

extrema 

qualidade e 
rapidez ... 

2017 Notícias 

Entrevista com 
industrial sobre 

a formação do 

SENAI 

Incluído 

Índices e avaliações sobre a demanda de 

educação profissional por jovens, trabalhadores 

e estudantes; pelo mercado de trabalho e/ou 
setor industrial; e pela sociedade. 

e/ou Informações institucionais, metodologia e 

oferta de serviços/educação profissional pelas 
instituições SESI, SENAI e/ou IEL para a 

comunidade, empresas e/ou governo. 

Entrevista  

Qualificação deve ser 

rápida 

 
Adaptar trabalhadores é um 

desafio 

É importante tornar os colaboradores cada vez mais adaptados e 

qualificados para as novas funções que a nova indústria impõe. 

https://noticias.port

aldaindustria.com.b

r/entrevistas/rogeli
o-golfarb/sistema-

industria-forma-

com-extrema-
qualidade-e-

rapidez/ 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/jovem-deve-pensar-a-longo-prazo-e-se-qualificar-desde-cedo/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/jovem-deve-pensar-a-longo-prazo-e-se-qualificar-desde-cedo/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/jovem-deve-pensar-a-longo-prazo-e-se-qualificar-desde-cedo/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/jovem-deve-pensar-a-longo-prazo-e-se-qualificar-desde-cedo/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/jovem-deve-pensar-a-longo-prazo-e-se-qualificar-desde-cedo/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/jovem-deve-pensar-a-longo-prazo-e-se-qualificar-desde-cedo/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/jovem-deve-pensar-a-longo-prazo-e-se-qualificar-desde-cedo/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/aos-76-anos-senai-tem-nova-missao-preparar-os-profissionais-para-os-desafios-da-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/aos-76-anos-senai-tem-nova-missao-preparar-os-profissionais-para-os-desafios-da-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/aos-76-anos-senai-tem-nova-missao-preparar-os-profissionais-para-os-desafios-da-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/aos-76-anos-senai-tem-nova-missao-preparar-os-profissionais-para-os-desafios-da-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/aos-76-anos-senai-tem-nova-missao-preparar-os-profissionais-para-os-desafios-da-industria-40/
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/1d/b1/1db1e00e-046d-47bd-ad57-f649e16024d9/228711_relatorio_anual_de_atividades_2018_web_.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/1d/b1/1db1e00e-046d-47bd-ad57-f649e16024d9/228711_relatorio_anual_de_atividades_2018_web_.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/1d/b1/1db1e00e-046d-47bd-ad57-f649e16024d9/228711_relatorio_anual_de_atividades_2018_web_.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/1d/b1/1db1e00e-046d-47bd-ad57-f649e16024d9/228711_relatorio_anual_de_atividades_2018_web_.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/1d/b1/1db1e00e-046d-47bd-ad57-f649e16024d9/228711_relatorio_anual_de_atividades_2018_web_.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/1d/b1/1db1e00e-046d-47bd-ad57-f649e16024d9/228711_relatorio_anual_de_atividades_2018_web_.pdf
http://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/industria-4-0/
http://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/industria-4-0/
http://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/industria-4-0/
http://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/industria-4-0/
http://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/industria-4-0/
http://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/industria-4-0/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/rogelio-golfarb/sistema-industria-forma-com-extrema-qualidade-e-rapidez/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/rogelio-golfarb/sistema-industria-forma-com-extrema-qualidade-e-rapidez/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/rogelio-golfarb/sistema-industria-forma-com-extrema-qualidade-e-rapidez/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/rogelio-golfarb/sistema-industria-forma-com-extrema-qualidade-e-rapidez/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/rogelio-golfarb/sistema-industria-forma-com-extrema-qualidade-e-rapidez/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/rogelio-golfarb/sistema-industria-forma-com-extrema-qualidade-e-rapidez/
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Trechos URL 

Inovação, o 

desafio da 
indústria - 

Agência 
CNI de 

Notícias 

2017 Notícias 
Conteúdo sobre 

inovação 
Incluído 

Metodologia e importância da educação 

profissional; e/ou 

Indicadores e avaliações sobre a educação 
brasileira;  

e/ou 
Orientações para os trabalhadores 

(desenvolvimento de competências, 

empregabilidade e renda); para as empresas 
(produtividade, inovação e desenvolvimento 

tecnológico); e/ou para o Governo 

(desenvolvimento socioeconômico) 

Artigos/ 
Colunas de 

Jornais, revistas 
ou sites 

A base para a Industria 4.0 

está na educação 

 
Conhecimento e inovação é 

dinheiro 
 

União entre academia, setor 

público e privado. 

“A base de tudo está na educação. Temos de olhar para o ensino 
fundamental e preparar os brasileiros para essa nova realidade” 

“Inovar significa ganhar dinheiro com conhecimento”, “O que outros 
países fazem é envolver a academia, o setor privado e o público” 

https://noticias.port
aldaindustria.com.b

r/noticias/inovacao-
e-

tecnologia/inovaca

o-o-desafio-da-
industria/ 

Brasil 

precisa de 
plataforma 

industrial 

moderna 
para ... 

2017 Notícias 
Prioridade da 

educação 
Incluído 

Metodologia e importância da educação 

profissional; e/ouIndicadores e avaliações sobre 

a educação brasileira; e/ouOrientações para os 
trabalhadores (desenvolvimento de 

competências, empregabilidade e renda); para 

as empresas (produtividade, inovação e 
desenvolvimento tecnológico); e/ou para o 

Governo (desenvolvimento socioeconômico) 

Assuntos 

abordados em 

eventos. 
Debates, 

reuniões, etc. 

Qualificar mão de obra para 
a indústria 4.0Educação 

deve ser prioridade do plano 

para a Industria 
4.0Educação é o principal 

desafio para a Industria 

4.0Brasil deve melhorar 
educação básicaBrasil deve 

difundir educação 

profissional 

Segundo Rafael Lucchesi, estruturar educação e qualificar mão de 

obra para a Indústria 4.0 devem ser prioridade para que país esteja 

entre as nações mais modernas“Não vamos ter alternativa de futuro 
se não priorizarmos a educação e um plano de país para a Indústria 

4.0”“O principal desafio na implementação da Indústria 4.0, nos 

próximos anos, será a qualificação de mão de obra, mais do que o 
investimento”além de melhorar a qualidade da educação básica, 

ampliar o alcance da educação profissional na população. 

https://noticias.port
aldaindustria.com.b

r/noticias/competiti

vidade/brasil-
precisa-de-

plataforma-

industrial-moderna-
para-assegurar-

lugar-entre-paises-

desenvolvidos/ 

6 razões que 

explicam por 

que a 

educação do 

SENAI é 
uma ... 

2017 Notícias 

Educação do 

SENAI é a 

melhor do 

mundo 

Incluído 

Índices e avaliações sobre a demanda de 

educação profissional por jovens, trabalhadores 

e estudantes; pelo mercado de trabalho e/ou 

setor industrial; e pela sociedade. 

e/ou Informações institucionais, metodologia e 

oferta de serviços/educação profissional pelas 
instituições SESI, SENAI e/ou IEL para a 

comunidade, empresas e/ou governo. 

Comunicação de 

pesquisa / 
levantamento 

Educação mediada por 
tecnologias 

 

Estímulo ao 
empreendedorismo 

 

Estímulo `a inovação 

Educação mediada por tecnologias é realidade no SENAI 

https://noticias.port

aldaindustria.com.b

r/listas/6-razoes-

que-explicam-por-

que-a-educacao-do-

senai-e-uma-das-
melhores-do-

mundo/ 

Universidad
es e IEL-SP 

dialogam 

sobre a 
preparação 

de ... 

/2017 Notícias 

Iel e 

universidades 

sobre Indústria 
4.0 

Incluído 

Metodologia e importância da educação 

profissional; e/ouIndicadores e avaliações sobre 
a educação brasileira; e/ouOrientações para os 

trabalhadores (desenvolvimento de 

competências, empregabilidade e renda); para 
as empresas (produtividade, inovação e 

desenvolvimento tecnológico); e/ou para o 

Governo (desenvolvimento socioeconômico) 

Assuntos 

abordados em 
eventos, 

debates, 

reuniões, etc. 

Industria 4.0 está pouco 

presente nas universidades 
brasileirasO currículo das 

universidades está sendo 
transformadoDeve haver 

conexão entre universidades 

e empresasPreparar pessoas 
para o trabalho é formar 

bons cidadãos 

A indústria 4.0 ainda é uma realidade embrionária em grande parte 

das universidades brasileiras, transformação digital está impactando 
nas novas carreiras e nas formações dos currículos das 

universidadesCada vez mais temos que juntar as duas partes da 
relação universidade empresa. Sem essa conexão, a gente não 

desenvolve uma indústria de ponta e também não prepara o aluno de 

ponta”, Se a gente não preparar as pessoas para as empresas e para as 
formas que vão se dar as relações do trabalho, a gente não estará 

formando bons profissionais e bons cidadãos” 

https://noticias.port

aldaindustria.com.b
r/noticias/educacao

/universidades-e-
iel-sp-dialogam-

sobre-a-

preparacao-de-
profissionais-para-

a-industria-40/ 

OPORTUNI

DADES 

PARA A 
INDÚSTRI

A 4.0: 

Aspectos da 
... 

2017 Publicação 

Dimensões 

prioritárias para 

a Industria 4.0 
no Brasil 

Incluído 

Dados sobre a indústria brasileira, fundamentos 

e impactos da Indústria 4.0, comparações 
internacionais, análises e propostas de ações 

privadas e/ou públicas para o desenvolvimento 

do setor industrial e da economia do país. 

Estudo/ pesquisa 

Formação de recursos 

humanos é a quarta 
dimensão prioritária para 

inserir brasil na Industria 

4.0 

Geralmente, as startups são constituídas por jovens egressos das 

universidades, com boa formação acadêmica, mas pouca experiência 
e formação para os negócios. O apoio à formação de empresários 

inovadores deve ser uma estratégia a ser seguida pelas instituições de 

fomento no Brasil. 

https://www.portal

daindustria.com.br/
publicacoes/2018/2

/oportunidades-

para-industria-40-
aspectos-da-

demanda-e-oferta-

no-brasil/ 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/inovacao-o-desafio-da-industria/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/inovacao-o-desafio-da-industria/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/inovacao-o-desafio-da-industria/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/inovacao-o-desafio-da-industria/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/inovacao-o-desafio-da-industria/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/inovacao-o-desafio-da-industria/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/competitividade/brasil-precisa-de-plataforma-industrial-moderna-para-assegurar-lugar-entre-paises-desenvolvidos/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/competitividade/brasil-precisa-de-plataforma-industrial-moderna-para-assegurar-lugar-entre-paises-desenvolvidos/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/competitividade/brasil-precisa-de-plataforma-industrial-moderna-para-assegurar-lugar-entre-paises-desenvolvidos/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/competitividade/brasil-precisa-de-plataforma-industrial-moderna-para-assegurar-lugar-entre-paises-desenvolvidos/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/competitividade/brasil-precisa-de-plataforma-industrial-moderna-para-assegurar-lugar-entre-paises-desenvolvidos/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/competitividade/brasil-precisa-de-plataforma-industrial-moderna-para-assegurar-lugar-entre-paises-desenvolvidos/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/6-razoes-que-explicam-por-que-a-educacao-do-senai-e-uma-das-melhores-do-mundo/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/6-razoes-que-explicam-por-que-a-educacao-do-senai-e-uma-das-melhores-do-mundo/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/6-razoes-que-explicam-por-que-a-educacao-do-senai-e-uma-das-melhores-do-mundo/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/6-razoes-que-explicam-por-que-a-educacao-do-senai-e-uma-das-melhores-do-mundo/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/6-razoes-que-explicam-por-que-a-educacao-do-senai-e-uma-das-melhores-do-mundo/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/6-razoes-que-explicam-por-que-a-educacao-do-senai-e-uma-das-melhores-do-mundo/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/universidades-e-iel-sp-dialogam-sobre-a-preparacao-de-profissionais-para-a-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/universidades-e-iel-sp-dialogam-sobre-a-preparacao-de-profissionais-para-a-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/universidades-e-iel-sp-dialogam-sobre-a-preparacao-de-profissionais-para-a-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/universidades-e-iel-sp-dialogam-sobre-a-preparacao-de-profissionais-para-a-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/universidades-e-iel-sp-dialogam-sobre-a-preparacao-de-profissionais-para-a-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/universidades-e-iel-sp-dialogam-sobre-a-preparacao-de-profissionais-para-a-industria-40/
https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2018/2/oportunidades-para-industria-40-aspectos-da-demanda-e-oferta-no-brasil/
https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2018/2/oportunidades-para-industria-40-aspectos-da-demanda-e-oferta-no-brasil/
https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2018/2/oportunidades-para-industria-40-aspectos-da-demanda-e-oferta-no-brasil/
https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2018/2/oportunidades-para-industria-40-aspectos-da-demanda-e-oferta-no-brasil/
https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2018/2/oportunidades-para-industria-40-aspectos-da-demanda-e-oferta-no-brasil/
https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2018/2/oportunidades-para-industria-40-aspectos-da-demanda-e-oferta-no-brasil/
https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2018/2/oportunidades-para-industria-40-aspectos-da-demanda-e-oferta-no-brasil/
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Data Tipo  Breve descrição 

Incluído/
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Núcleo Temático Central Informações 

Unidades de Análise 

(Temas) 
Trechos URL 

Indústria 4.0 
amplia o 

aprendizado, 
a 

produtividad

e e a renda 
... 

2016 Notícias 
Visão sobre 

indústria 4.0 
Incluído 

Metodologia e importância da educação 

profissional; e/ou 

Indicadores e avaliações sobre a educação 
brasileira;  

e/ou 
Orientações para os trabalhadores 

(desenvolvimento de competências, 

empregabilidade e renda); para as empresas 
(produtividade, inovação e desenvolvimento 

tecnológico); e/ou para o Governo 

(desenvolvimento socioeconômico) 

Assuntos 

abordados em 
eventos, 

debates, 

reuniões, etc. 

Necessidade de 

profissionais preparados 

Indústria 4.0 amplia o aprendizado, a produtividade e a renda do 

trabalhador 

https://noticias.port

aldaindustria.com.b
r/noticias/educacao

/industria-40-
amplia-o-

aprendizado-a-

produtividade-e-a-
renda-do-

trabalhador/ 

É preciso 

preparar os 
jovens para 

o mundo das 

tecnologias e 
... 

2016 Notícias 

Perfil 

profissional e 
educação 

Incluído 

Metodologia e importância da educação 

profissional; e/ouIndicadores e avaliações sobre 

a educação brasileira; e/ouOrientações para os 
trabalhadores (desenvolvimento de 

competências, empregabilidade e renda); para 

as empresas (produtividade, inovação e 
desenvolvimento tecnológico); e/ou para o 

Governo (desenvolvimento socioeconômico) 

Assuntos 

abordados em 

eventos, 
debates, 

reuniões, etc. 

Educação vinculada à 
produtividadeModelo de 

educação clássica é 

obsoleto 

Precisamos investir na educação voltada para o mundo do trabalho, 

para termos uma produtividade compatível com o que vai ser o 

futuroO setor privado avalia que a educação profissional pode 
alavancar a produtividade e o crescimento do Brasilhá um consenso 

de que a produtividade tem ligação estreita com a educação regular e 

profissionalo sistema atual em que todas as crianças e todos os jovens 
precisam aprender de Filosofia a Física não funciona. “É um modelo 

obsoleto em que todos têm que ter uma educação clássica. 

https://noticias.port
aldaindustria.com.b

r/noticias/educacao

/e-preciso-preparar-
os-jovens-para-o-

mundo-das-

tecnologias-e-da-
inovacao-diz-

robson-braga-de-

andrade/ 

SENAI 

reúne 
empresários, 

governo e 

especialistas 
para ... 

2016 Notícias 
Metodologia 

SESI/SENAI 
Incluído 

Índices e avaliações sobre a demanda de 

educação profissional por jovens, trabalhadores 

e estudantes; pelo mercado de trabalho e/ou 
setor industrial; e pela sociedade. 

e/ou Informações institucionais, metodologia e 

oferta de serviços/educação profissional pelas 
instituições SESI, SENAI e/ou IEL para a 

comunidade, empresas e/ou governo. 

Apresentação de 

programas e 

serviços 
voltados para a 

Indústria 4.0 

A Educação Profissional 

como Estratégia para o 

Aumento da Produtividade 

e o Crescimento do País; O 

Futuro do Trabalho: o 

Desenvolvimento de 
Competências para a 

Indústria 4.0; A 

Aprendizagem Profissional 
no Mundo e os Desafios 

Enfrentados no Brasil. 

A Educação Profissional como Estratégia para o Aumento da 

Produtividade e o Crescimento do País; O Futuro do Trabalho: o 

Desenvolvimento de Competências para a Indústria 4.0; A 
Aprendizagem Profissional no Mundo e os Desafios Enfrentados no 

Brasil. 

https://noticias.port
aldaindustria.com.b

r/noticias/institucio

nal/senai-reune-
empresarios-

governo-e-

especialistas-para-
discutir-modelo-de-

educacao-

profissional/ 

Escola SESI 
SENAI do 

Futuro 

apresenta 
novas 

ferramentas 

e ... 

2016 Notícias 

Modelo de 

escola SESI 
SENAI 

Incluído 

Índices e avaliações sobre a demanda de 

educação profissional por jovens, trabalhadores 

e estudantes; pelo mercado de trabalho e/ou 
setor industrial; e pela sociedade. 

e/ou Informações institucionais, metodologia e 

oferta de serviços/educação profissional pelas 
instituições SESI, SENAI e/ou IEL para a 

comunidade, empresas e/ou governo. 

Assuntos 

abordados em 

eventos, 
debates, 

reuniões, etc. 

Educação mediada por 

tecnologias 

 
Educação do futuro a partir 

de desafios e projetos 

Novas tecnologias, criatividade e a maior interação para troca de 

ideias e soluções estão previstas para a educação as salas de aula do 

futuro. Não são salas com professor explicando a matéria no quadro. 
Nas salas de aula que são realidades no SENAI, os alunos trabalham 

desenvolvendo projetos, em forma de desafios” 

https://noticias.port
aldaindustria.com.b

r/noticias/inovacao-

e-
tecnologia/escola-

sesi-senai-do-

futuro-apresenta-
novas-ferramentas-

e-tecnologias-para-

a-educacao/ 

Educação 

profissional 
auxilia 

jovens na 

conquista do 
primeiro ... 

2016 Notícias Entrevista  Incluído 

Metodologia e importância da educação 

profissional; e/ouIndicadores e avaliações sobre 

a educação brasileira; e/ouOrientações para os 
trabalhadores (desenvolvimento de 

competências, empregabilidade e renda); para 

as empresas (produtividade, inovação e 
desenvolvimento tecnológico); e/ou para o 

Governo (desenvolvimento socioeconômico) 

Entrevista  

Produtividade é função da 

educaçãoBaixa qualidade da 
educação regularPouca 

disseminação do ensino 

técnicoResultados da 
educação são a longo prazo. 

No longo prazo, há um consenso que a produtividade é função da 
educação, regular ou básica, e da educação profissional. Temos baixa 

qualidade da educação regular e um pequeno contingente da 

população que faz ensino técnico.O ciclo educacional é mais longo 
do que o econômico, os resultados são mais lentos, mas seguramente 

à medida que a gente ampliar a educação técnica no Brasil, 

certamente será um fator central de competitividade. De maneira 
clara, com um trabalhador mais qualificado, as empresas teriam 

melhor condição de se ajustar à crise porque teriam um custo de 

produção mais baixo. 

https://noticias.port

aldaindustria.com.b
r/entrevistas/educac

ao-profissional-

auxilia-jovens-na-
conquista-do-

primeiro-emprego-

afirma-diretor-
geral-do-senai/ 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/industria-40-amplia-o-aprendizado-a-produtividade-e-a-renda-do-trabalhador/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/industria-40-amplia-o-aprendizado-a-produtividade-e-a-renda-do-trabalhador/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/industria-40-amplia-o-aprendizado-a-produtividade-e-a-renda-do-trabalhador/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/industria-40-amplia-o-aprendizado-a-produtividade-e-a-renda-do-trabalhador/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/industria-40-amplia-o-aprendizado-a-produtividade-e-a-renda-do-trabalhador/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/industria-40-amplia-o-aprendizado-a-produtividade-e-a-renda-do-trabalhador/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/industria-40-amplia-o-aprendizado-a-produtividade-e-a-renda-do-trabalhador/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/e-preciso-preparar-os-jovens-para-o-mundo-das-tecnologias-e-da-inovacao-diz-robson-braga-de-andrade/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/e-preciso-preparar-os-jovens-para-o-mundo-das-tecnologias-e-da-inovacao-diz-robson-braga-de-andrade/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/e-preciso-preparar-os-jovens-para-o-mundo-das-tecnologias-e-da-inovacao-diz-robson-braga-de-andrade/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/e-preciso-preparar-os-jovens-para-o-mundo-das-tecnologias-e-da-inovacao-diz-robson-braga-de-andrade/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/e-preciso-preparar-os-jovens-para-o-mundo-das-tecnologias-e-da-inovacao-diz-robson-braga-de-andrade/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/e-preciso-preparar-os-jovens-para-o-mundo-das-tecnologias-e-da-inovacao-diz-robson-braga-de-andrade/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/senai-reune-empresarios-governo-e-especialistas-para-discutir-modelo-de-educacao-profissional/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/senai-reune-empresarios-governo-e-especialistas-para-discutir-modelo-de-educacao-profissional/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/senai-reune-empresarios-governo-e-especialistas-para-discutir-modelo-de-educacao-profissional/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/senai-reune-empresarios-governo-e-especialistas-para-discutir-modelo-de-educacao-profissional/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/senai-reune-empresarios-governo-e-especialistas-para-discutir-modelo-de-educacao-profissional/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/senai-reune-empresarios-governo-e-especialistas-para-discutir-modelo-de-educacao-profissional/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/escola-sesi-senai-do-futuro-apresenta-novas-ferramentas-e-tecnologias-para-a-educacao/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/escola-sesi-senai-do-futuro-apresenta-novas-ferramentas-e-tecnologias-para-a-educacao/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/escola-sesi-senai-do-futuro-apresenta-novas-ferramentas-e-tecnologias-para-a-educacao/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/escola-sesi-senai-do-futuro-apresenta-novas-ferramentas-e-tecnologias-para-a-educacao/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/escola-sesi-senai-do-futuro-apresenta-novas-ferramentas-e-tecnologias-para-a-educacao/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/escola-sesi-senai-do-futuro-apresenta-novas-ferramentas-e-tecnologias-para-a-educacao/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/escola-sesi-senai-do-futuro-apresenta-novas-ferramentas-e-tecnologias-para-a-educacao/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/educacao-profissional-auxilia-jovens-na-conquista-do-primeiro-emprego-afirma-diretor-geral-do-senai/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/educacao-profissional-auxilia-jovens-na-conquista-do-primeiro-emprego-afirma-diretor-geral-do-senai/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/educacao-profissional-auxilia-jovens-na-conquista-do-primeiro-emprego-afirma-diretor-geral-do-senai/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/educacao-profissional-auxilia-jovens-na-conquista-do-primeiro-emprego-afirma-diretor-geral-do-senai/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/educacao-profissional-auxilia-jovens-na-conquista-do-primeiro-emprego-afirma-diretor-geral-do-senai/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/educacao-profissional-auxilia-jovens-na-conquista-do-primeiro-emprego-afirma-diretor-geral-do-senai/
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Brasil pode 

criar a 
Indústria 4.0 

verde e 
amarela - 

Agência ... 

2016 Notícias 
Sobre 
industria4.0 

verde 

Incluído 

Metodologia e importância da educação 

profissional; e/ou 

Indicadores e avaliações sobre a educação 
brasileira;  

e/ou 
Orientações para os trabalhadores 

(desenvolvimento de competências, 

empregabilidade e renda); para as empresas 
(produtividade, inovação e desenvolvimento 

tecnológico); e/ou para o Governo 

(desenvolvimento socioeconômico) 

Entrevista  
Educação brasileira não é 
compatível com indústria 

avançada 

Nós não vamos ter uma indústria avançada se continuarmos 
formando pessoas como fazemos hoje. É preciso gente que consiga 

congregar vários tipos de conhecimentos. Não é esse tipo de 
profissional que temos formado no Brasil 

https://noticias.port
aldaindustria.com.b

r/entrevistas/jeffers
on-gomes/brasil-

pode-criar-a-

industria-40-verde-
e-amarela/ 

Desafios 
para 

Indústria 4.0 

no Brasil - 
Portal da 

Indústria - 

CNI 

2016 Publicação Desafios Incluído 

Dados sobre a indústria brasileira, fundamentos 

e impactos da Indústria 4.0, comparações 

internacionais, análises e propostas de ações 
privadas e/ou públicas para o desenvolvimento 

do setor industrial e da economia do país. 

Estudo/ pesquisa 

Formação de recursos 
humanos é dimensão 

prioritária para a agenda 

brasileira da Indústria 4.0 

Integração de diversas formas de conhecimento, característica desse 
modode produção, exigirá equipes multidisciplinares, com elevado 

nível de conhecimento técnico e comcapacidade de interação de 

diferentes áreas de conhecimento. 

https://www.portal

daindustria.com.br/
publicacoes/2016/8

/desafios-para-

industria-40-no-
brasil/ 

Indústria 4.0 

é o tema da 

maior feira 

mundial de 

tecnologia ... 

2014 Notícias 

Tema da 
Industria 4.0 na 

feira de 

hannover 

Incluído 

Dados sobre a indústria brasileira, fundamentos 

e impactos da Indústria 4.0, comparações 

internacionais, análises e propostas de ações 

privadas e/ou públicas para o desenvolvimento 

do setor industrial e da economia do país. 

Assuntos 

abordados em 

eventos, 

debates, 

reuniões, etc. 

Crescimento econômico 

está relacionado com 

educação 

O investimento em novos modelos de educação e em programas de 

treinamento pelo governo é tão importante quanto a promoção do 

desenvolvimento da infraestrutura digital 

https://noticias.port

aldaindustria.com.b

r/noticias/inovacao-
e-

tecnologia/industria

-40-e-o-tema-da-

maior-feira-

mundial-de-

tecnologia-
industrial-do-

mundo/ 

SondEsp 66 

- Indústria 
4.0 - Portal 

da Indústria 
- CNI 

2006 Publicação 
Sondagem 
indústria 4.0 

Incluído 

Dados sobre a indústria brasileira, fundamentos 

e impactos da Indústria 4.0, comparações 
internacionais, análises e propostas de ações 

privadas e/ou públicas para o desenvolvimento 
do setor industrial e da economia do país. 

Estudo/ pesquisa 

Governo deve focar em 

infraestrutura e educação 
Qualificação do trabalhador 

é principal desafio 
entre fatores externos 

O investimento em novos modelos de educação e 

em programas de treinamento pelo governo é tão 
importante quanto a promoção do desenvolvimento da infraestrutura 

digital. Entre as barreiras externas, o destaque é a falta de 
trabalhador qualificado 

https://www.portal

daindustria.com.br/
estatisticas/sondesp

-66-industria-4-0/ 

CARTA DA 

INDÚSTRI

A 4.0 - 
Portal da 

Indústria 

sd Publicação 
Orientações para 

as indústrias 
Incluído 

Metodologia e importância da educação 

profissional; e/ou 

Indicadores e avaliações sobre a educação 
brasileira;  

e/ou 

Orientações para os trabalhadores 
(desenvolvimento de competências, 

empregabilidade e renda); para as empresas 

(produtividade, inovação e desenvolvimento 
tecnológico); e/ou para o Governo 

(desenvolvimento socioeconômico) 

Documento de 

posicionamento 

Indústria 4.0 exige 
qualificação do trabalhador. 

 

Desenvolvimento de 
competências 

socioemocionais 

(Softskills). 
Necessidade de 

conhecimento sobre novas 

tecnologias. 

Os profissionais da indústria brasileira precisam ser requalificados, 

pois serão eles os responsáveis pela atualização tecnológica do setor. 

é necessário que eles tenham conhecimento sobre as novas 
tecnologias digitais, sobre técnicas de programação e análise de 

dados, assim como sejam capazes de resolver problemas complexos, 

por meio das chamadas competências socioemocionais, as softskills. 
É cada vez mais importante que os profissionais sejam criativos e 

empreendedores, com capacidade de liderança e de comunicação. 

https://static.portal
daindustria.com.br/

portaldaindustria/n

oticias/media/filer_
public/4e/e3/4ee3b

7ac-8f72-4956-

8a98-
1251496ed15f/cart

a_da_industria_4_0

.pdf 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/jefferson-gomes/brasil-pode-criar-a-industria-40-verde-e-amarela/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/jefferson-gomes/brasil-pode-criar-a-industria-40-verde-e-amarela/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/jefferson-gomes/brasil-pode-criar-a-industria-40-verde-e-amarela/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/jefferson-gomes/brasil-pode-criar-a-industria-40-verde-e-amarela/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/jefferson-gomes/brasil-pode-criar-a-industria-40-verde-e-amarela/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/jefferson-gomes/brasil-pode-criar-a-industria-40-verde-e-amarela/
https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2016/8/desafios-para-industria-40-no-brasil/
https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2016/8/desafios-para-industria-40-no-brasil/
https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2016/8/desafios-para-industria-40-no-brasil/
https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2016/8/desafios-para-industria-40-no-brasil/
https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2016/8/desafios-para-industria-40-no-brasil/
https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2016/8/desafios-para-industria-40-no-brasil/
https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2016/8/desafios-para-industria-40-no-brasil/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/industria-40-e-o-tema-da-maior-feira-mundial-de-tecnologia-industrial-do-mundo/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/industria-40-e-o-tema-da-maior-feira-mundial-de-tecnologia-industrial-do-mundo/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/industria-40-e-o-tema-da-maior-feira-mundial-de-tecnologia-industrial-do-mundo/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/industria-40-e-o-tema-da-maior-feira-mundial-de-tecnologia-industrial-do-mundo/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/industria-40-e-o-tema-da-maior-feira-mundial-de-tecnologia-industrial-do-mundo/
https://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/sondesp-66-industria-4-0/
https://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/sondesp-66-industria-4-0/
https://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/sondesp-66-industria-4-0/
https://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/sondesp-66-industria-4-0/
https://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/sondesp-66-industria-4-0/
https://static.portaldaindustria.com.br/portaldaindustria/noticias/media/filer_public/4e/e3/4ee3b7ac-8f72-4956-8a98-1251496ed15f/carta_da_industria_4_0.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/portaldaindustria/noticias/media/filer_public/4e/e3/4ee3b7ac-8f72-4956-8a98-1251496ed15f/carta_da_industria_4_0.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/portaldaindustria/noticias/media/filer_public/4e/e3/4ee3b7ac-8f72-4956-8a98-1251496ed15f/carta_da_industria_4_0.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/portaldaindustria/noticias/media/filer_public/4e/e3/4ee3b7ac-8f72-4956-8a98-1251496ed15f/carta_da_industria_4_0.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/portaldaindustria/noticias/media/filer_public/4e/e3/4ee3b7ac-8f72-4956-8a98-1251496ed15f/carta_da_industria_4_0.pdf
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Revista da 
Confederaçã

o Nacional 
da Indústria 

- Andrade ... 

2021 Publicação Revista da CNI Incluído 

Dados sobre a indústria brasileira, fundamentos 
e impactos da Indústria 4.0, comparações 

internacionais, análises e propostas de ações 
privadas e/ou públicas para o desenvolvimento 

do setor industrial e da economia do país. 

Revista 

Maior qualidade da 
educação 

 
Melhorar a produtividade 

do país depende de 

educação 
 

Novo Ensino Médio 

As mudanças que estão ocorrendo no mundo do trabalho exigem 

maior qualidade na educação e mudanças na matriz curricular do 

ensino médio, com ampliação da formação técnica. “Existe uma 
quarta revolução industrial e o Brasil tem enormes desafios para 

responder. Precisamos melhorar a qualidade e a produtividade do 
trabalho e do sistema educacional. Isso passa pela ampliação da 

educação técnica”, sugere Lucchesi. “Por mais de um século, tivemos 

um mesmo modelo de ensino, que não acompanhou as mudanças 
tecnológicas e as necessidades do mercado de trabalho e da indústria. 

O Novo Ensino Médio é a revolução desse modelo, possibilitando aos 

jovens experimentarem e construírem planos para o futuro 

profissional” 

https://static.portal

daindustria.com.br/

media/filer_public/
32/06/320682ac-

2aeb-442f-abd6-
219d1ae40430/revi

sta_da_confederaca

o_nacional_da_ind
ustria.pdf 

CADERNO 

DE AÇÕES 

E 
RESULTAD

OS 2020 - 

Portal da ... 

2020 Publicação 

Resultados das 

ações do SESI, 
do SENAI e do 

IEL 

Incluído 

Síntese de ações e avaliações da estratégia 

nacional das instituições SESI, SENAI e IEL, e 

da Mobilização Empresarial pela inovação 
(MEI), nos âmbitos da educação; tecnologia e 

inovação; saúde e segurança na indústria; e 

gestão. 

Estudo/ pesquisa 
STEAMHabilidades 
Socioemocionais 

Aumento da qualidade da educação no País, com ênfase na formação 
em Engenharia e abordagens STEAM.inciativas voltadas à educação 

STEAM e ao desenvolvimento de habilidadesdo futuro, bem como 

para disseminação de boas práticas de modernização doscursos de 
Engenharia. O objetivo éformar profissionais capazes de desenvolver 

soluções tecnológicas de PD&I para o setorprodutivo e com 

habilidades socioemocionais para superar desafios e crises que 
possamsurgir no decorrer de sua prática profissional. 

https://static.portal

daindustria.com.br/

media/filer_public/
05/96/05964949-

c5ef-4690-97d9-

908cc1d39e90/cade
rno_de_acoes_e_re

sultados_2020_web

.pdf 

ESTUDOS 

E 

PROSPECT
IVAS 

PARA O 

FUTURO 
DA ...  

2020 Publicação 
Relatórios da 

CNI 
Incluído 

Dados sobre a indústria brasileira, fundamentos 

e impactos da Indústria 4.0, comparações 
internacionais, análises e propostas de ações 

privadas e/ou públicas para o desenvolvimento 

do setor industrial e da economia do país. 

Estudo/ pesquisa 

Novas categorias de 

funções exclusivamente 

humanas; habilidades 

socioemocionais são mais 
importantesDesenvolver 

habilidades 

steamHumanidades não 
podem ser 

úteisTrabalhadores com alta 

escolaridade também serão 
afetados 

(contradição)Habilidades 

necessárias para que robôs 
não roubem 

empregosEducação é 

responsabilidade de 
instancias públicas e 

privadas 

Os estudos do WEF ratificam a percepção generalizada de que 

ashabilidades sociais – como persuasão, inteligência emocional e 

ensino de outras pessoas– serão mais demandadas do que habilidades 

técnicas restritas, como programação ouoperação e controle de 

equipamentos. Habilidades de conteúdo (alfabetização em TICe 

aprendizado ativo, etc.), habilidades cognitivas (criatividade e 
raciocínio matemático, etc.) e habilidades de processo (escuta ativa e 

pensamento crítico, etc.) serão uma partecrescente dos requisitos de 

habilidades essenciais para muitas indústrias. a) discernimento, bom 
senso e capacidade de tomar decisão: ser capaz deavaliar os custos e 

os benefícios associados às alternativas; b) fluência de ideais: ser 

capazde apresentar múltiplas ideias sobre determinado tópico; c) 
aprendizagem ativa: ser capaz deescolher métodos e procedimentos 

apropriados para aprender ou ensinar; d) estratégiasde aprendizagem: 

ser capaz de compreender as implicações de novas informações paraa 
resolução de problemas atuais e futuros; e e) originalidade: ser capaz 

de apresentarideais originais sobre determinado tópico ou situação.  

Não há consenso sobre a quem cabe a responsabilidade de preparar os 
profissionaispara o novo mercado de trabalho. Pesquisa da Pew 

Research com distintos públicos, emdiversos países, apurou que a 

responsabilidade deve ser compartilhada com o governo nopapel de 
liderança 

https://static.portal
daindustria.com.br/

media/filer_public/

5b/2a/5b2a0e61-
196c-407d-838b-

d6549529b447/estu

do_e_prospectiva_
web_v1_n1_set202

0.pdf 

RELATÓRI

O DE 

GESTÃO - 
Portal da 

Indústria 

2020 Publicação Relatório Anual  Incluído 

Síntese de ações e avaliações da estratégia 

nacional das instituições SESI, SENAI e IEL, e 
da Mobilização Empresarial pela inovação 

(MEI), nos âmbitos da educação; tecnologia e 

inovação; saúde e segurança na indústria; e 
gestão. 

Documento de 

posicionamento 

Melhorar a qualidade da 

educaçãoFormação de 
competências para o Futuro 

O principal objetivo do SESI, na vertente da educação, é 
disponibilizar para asociedade brasileira uma educação básica de 

qualidade que contribua paraa formação de indivíduos com 

habilidades e competências requeridas pelo trabalhodo futuro. 

https://static.portal

daindustria.com.br/
media/filer_public/

fd/0e/fd0e6fc9-

1342-4791-a5e3-
b160b8f0da0d/sesi

_relatorio_de_gesta

o_20210330_final_
conselho_vf.pdf 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/32/06/320682ac-2aeb-442f-abd6-219d1ae40430/revista_da_confederacao_nacional_da_industria.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/32/06/320682ac-2aeb-442f-abd6-219d1ae40430/revista_da_confederacao_nacional_da_industria.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/32/06/320682ac-2aeb-442f-abd6-219d1ae40430/revista_da_confederacao_nacional_da_industria.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/32/06/320682ac-2aeb-442f-abd6-219d1ae40430/revista_da_confederacao_nacional_da_industria.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/32/06/320682ac-2aeb-442f-abd6-219d1ae40430/revista_da_confederacao_nacional_da_industria.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/05/96/05964949-c5ef-4690-97d9-908cc1d39e90/caderno_de_acoes_e_resultados_2020_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/05/96/05964949-c5ef-4690-97d9-908cc1d39e90/caderno_de_acoes_e_resultados_2020_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/05/96/05964949-c5ef-4690-97d9-908cc1d39e90/caderno_de_acoes_e_resultados_2020_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/05/96/05964949-c5ef-4690-97d9-908cc1d39e90/caderno_de_acoes_e_resultados_2020_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/05/96/05964949-c5ef-4690-97d9-908cc1d39e90/caderno_de_acoes_e_resultados_2020_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/05/96/05964949-c5ef-4690-97d9-908cc1d39e90/caderno_de_acoes_e_resultados_2020_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/5b/2a/5b2a0e61-196c-407d-838b-d6549529b447/estudo_e_prospectiva_web_v1_n1_set2020.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/5b/2a/5b2a0e61-196c-407d-838b-d6549529b447/estudo_e_prospectiva_web_v1_n1_set2020.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/5b/2a/5b2a0e61-196c-407d-838b-d6549529b447/estudo_e_prospectiva_web_v1_n1_set2020.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/5b/2a/5b2a0e61-196c-407d-838b-d6549529b447/estudo_e_prospectiva_web_v1_n1_set2020.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/5b/2a/5b2a0e61-196c-407d-838b-d6549529b447/estudo_e_prospectiva_web_v1_n1_set2020.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/5b/2a/5b2a0e61-196c-407d-838b-d6549529b447/estudo_e_prospectiva_web_v1_n1_set2020.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/5b/2a/5b2a0e61-196c-407d-838b-d6549529b447/estudo_e_prospectiva_web_v1_n1_set2020.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/fd/0e/fd0e6fc9-1342-4791-a5e3-b160b8f0da0d/sesi_relatorio_de_gestao_20210330_final_conselho_vf.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/fd/0e/fd0e6fc9-1342-4791-a5e3-b160b8f0da0d/sesi_relatorio_de_gestao_20210330_final_conselho_vf.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/fd/0e/fd0e6fc9-1342-4791-a5e3-b160b8f0da0d/sesi_relatorio_de_gestao_20210330_final_conselho_vf.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/fd/0e/fd0e6fc9-1342-4791-a5e3-b160b8f0da0d/sesi_relatorio_de_gestao_20210330_final_conselho_vf.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/fd/0e/fd0e6fc9-1342-4791-a5e3-b160b8f0da0d/sesi_relatorio_de_gestao_20210330_final_conselho_vf.pdf
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Documento/

Link 
Data Tipo  Breve descrição 

Incluído/

Excluído 
Núcleo Temático Central Informações 

Unidades de Análise 

(Temas) 
Trechos URL 

CADERNO 

- Portal da 
Indústria 

2018 Publicação 
Relatório da 

MEI 
Incluído 

Dados sobre a indústria brasileira, fundamentos 

e impactos da Indústria 4.0, comparações 

internacionais, análises e propostas de ações 
privadas e/ou públicas para o desenvolvimento 

do setor industrial e da economia do país. 

Estudo/ pesquisa MEI 

Desenvolvimento de competências para inovar – refere-se aos 

programas de capacitação de recursos humanos para inovação, a 
partir de demandas do setor industrial. 

https://static.portal

daindustria.com.br/

media/filer_public/
c0/44/c0447eea-

2f25-44e9-b9ab-
dd2453aafff0/acoes

_e_resultados_mei

_2018.pdf 

DE 
INOVAÇÃ

O DA 

INDÚSTRI
A - Portal da 

Indústria 

2018 Publicação 
Dados sobre a 
Indústria do 

Brasil 

Incluído 

Dados sobre a indústria brasileira, fundamentos 

e impactos da Indústria 4.0, comparações 
internacionais, análises e propostas de ações 

privadas e/ou públicas para o desenvolvimento 

do setor industrial e da economia do país. 

Estudo/ pesquisa 

Precisamos de um novo 

modelo de 

educaçãoImportante 

alfabetizar em 
tecnologiasPensar com 

mente 

empreendedoraUniversidad
e não ensina o que deviaUm 

robô pode ensinar 

Mas precisamos de um modelode educação que torne os estudantes à 
prova de robôs.” É importante que escolas, governos comecem a 

ensinar as pessoas, as alfabetizem emtecnologias, linguagem de 

programação. E aí elas terão mobilidade, ao mesmo tempo em que as 
empresas estarão de olho nelas.” “A academia tem que ter a 

responsabilidade de gerar pessoas que tenhamideias fantásticas. Não 

vão ser ideias do passado nem do presente, masdo futuro. O que 
significa que as pessoas precisam pensar com menteempreendedora, 

estar confortáveis ao trabalhar com várias disciplinas.Não é o tipo de 

coisa que ensinamos na universidade hoje em dia.” Uma das 
vantagens dainteligência artificial e da robóticaé que, quando um 

robô aprende, eleconsegue transmitir conhecimento. 

https://static.portal

daindustria.com.br/

media/filer_public/
33/81/3381b2d6-

642a-4f09-8694-

5f16fc3d70dc/cade
rno_de_resultados_

7o_congresso_brasi

leiro_de_inovacao_
da_industria.pdf 

EDUCAÇÃ

O: A BASE 

PARA A 
COMPETIT

IVIDADE - 

Portal da ... 

2018 Publicação 
Propostas para 
as eleições  

Incluído 

Dados sobre a indústria brasileira, fundamentos 
e impactos da Indústria 4.0, comparações 

internacionais, análises e propostas de ações 

privadas e/ou públicas para o desenvolvimento 
do setor industrial e da economia do país. 

Documento de 
posicionamento 

Necessidade de adequação 
de currículosMuita 

formação em área de 

humanas e pouca em áreas 
steamArticular ambiente 

educacional com 

empresarialDocentes devem 
ensinar de forma mais 

práticaFalta de acesso à 

educação prejudica a 
economiaNovo Ensino 

médio é um avançoReduzir 

incentivo ao ingresso às 
universidades 

Além do limitado acesso à universidade, o Brasil apresenta outro 
importante gargalorelacionado à Educação Superior: estima-se que 

cerca de 64% dos diplomas universitários sejam provenientes das 

áreas de ciências humanas e sociais e apenas 16% dasáreas de STEM 

(Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática). Elaborar políticas 

e diretrizes pedagógicas para o uso de tecnologiaseducacionais, com 

ênfase nas áreas de ciências, tecnologia, engenhariae matemática 
(STEM), que fomentem a interdisciplinaridade, a resolução 

deproblemas e o desenvolvimento de habilidades para a tomada de 

decisões,fortalecendo a “cultura maker” nas escolas.Na Educação 
Básica, identifica-se a necessidade de maior atenção às competências 

e habilidades de STEM nas escolaA educação brasileira padece de 

graves problemas estruturais, com reflexossociais perversos e efeitos 
nocivos sobre as condições de funcionamento doconjunto do sistema 

produtivo, em particular da indústria. A educação e a formação da 

mão de obra exercem impactos significativos sobreo crescimento 
econômico. 

https://static.portal

daindustria.com.br/
media/filer_public/

06/2e/062e8d3e-

e604-4818-927b-
23eb055bbb20/edu

cacao_web.pdf 

IEL T 

OOLS - 

Portal da 
Indústria 

2018 Publicação 
Serviços para 

indústrias 
Incluído 

Índices e avaliações sobre a demanda de 

educação profissional por jovens, trabalhadores 
e estudantes; pelo mercado de trabalho e/ou 

setor industrial; e pela sociedade. 

e/ou Informações institucionais, metodologia e 
oferta de serviços/educação profissional pelas 

instituições SESI, SENAI e/ou IEL para a 

comunidade, empresas e/ou governo. 

Apresentação de 

programas e 
serviços 

voltados para a 

Indústria 4.0 

Estímulo ao 

empreendedorismo 
 

Desenvolvimento de novas 

Habilidades gerenciais 

Desenvolver competências direcionadas à formulação de estratégias 

competitivas, que sejam capazes de fornecer respostas aos novos 

desafios da indústria brasileira e, ao mesmo tempo, de executar 
projetos de elevada complexidade no ambiente fabril. 

https://static.portal

daindustria.com.br/
media/filer_public/

0c/2e/0c2e9a64-

826b-47fe-b45e-
155420ff54d9/2_iel

_tools_navegavel_s

em_valores.pdf 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/c0/44/c0447eea-2f25-44e9-b9ab-dd2453aafff0/acoes_e_resultados_mei_2018.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/c0/44/c0447eea-2f25-44e9-b9ab-dd2453aafff0/acoes_e_resultados_mei_2018.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/c0/44/c0447eea-2f25-44e9-b9ab-dd2453aafff0/acoes_e_resultados_mei_2018.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/33/81/3381b2d6-642a-4f09-8694-5f16fc3d70dc/caderno_de_resultados_7o_congresso_brasileiro_de_inovacao_da_industria.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/33/81/3381b2d6-642a-4f09-8694-5f16fc3d70dc/caderno_de_resultados_7o_congresso_brasileiro_de_inovacao_da_industria.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/33/81/3381b2d6-642a-4f09-8694-5f16fc3d70dc/caderno_de_resultados_7o_congresso_brasileiro_de_inovacao_da_industria.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/33/81/3381b2d6-642a-4f09-8694-5f16fc3d70dc/caderno_de_resultados_7o_congresso_brasileiro_de_inovacao_da_industria.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/33/81/3381b2d6-642a-4f09-8694-5f16fc3d70dc/caderno_de_resultados_7o_congresso_brasileiro_de_inovacao_da_industria.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/33/81/3381b2d6-642a-4f09-8694-5f16fc3d70dc/caderno_de_resultados_7o_congresso_brasileiro_de_inovacao_da_industria.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/06/2e/062e8d3e-e604-4818-927b-23eb055bbb20/educacao_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/06/2e/062e8d3e-e604-4818-927b-23eb055bbb20/educacao_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/06/2e/062e8d3e-e604-4818-927b-23eb055bbb20/educacao_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/06/2e/062e8d3e-e604-4818-927b-23eb055bbb20/educacao_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/06/2e/062e8d3e-e604-4818-927b-23eb055bbb20/educacao_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/06/2e/062e8d3e-e604-4818-927b-23eb055bbb20/educacao_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/0c/2e/0c2e9a64-826b-47fe-b45e-155420ff54d9/2_iel_tools_navegavel_sem_valores.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/0c/2e/0c2e9a64-826b-47fe-b45e-155420ff54d9/2_iel_tools_navegavel_sem_valores.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/0c/2e/0c2e9a64-826b-47fe-b45e-155420ff54d9/2_iel_tools_navegavel_sem_valores.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/0c/2e/0c2e9a64-826b-47fe-b45e-155420ff54d9/2_iel_tools_navegavel_sem_valores.pdf
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Documento/

Link 
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Incluído/

Excluído 
Núcleo Temático Central Informações 

Unidades de Análise 

(Temas) 
Trechos URL 

Mapa 

Estratégico 

da Indústria 
2018-2022 - 

Portal da 

Indústria 

2018 Publicação 
Mapa 
estratégico  

Incluído 

Dados sobre a indústria brasileira, fundamentos 
e impactos da Indústria 4.0, comparações 

internacionais, análises e propostas de ações 

privadas e/ou públicas para o desenvolvimento 
do setor industrial e da economia do país. 

Documento de 
posicionamento 

A melhoria da qualidade da 

educação é fundamental 

para 
aumentar a produtividade 

do trabalhador brasileiro 
 a qualidade da educação 

básica 

brasileira ainda é uma 
deficiência do país 

Proposição de novo modelo 

educacional na educação de 

jovens e adultos 

» Promoção da 

aproximação dos currículos 
às necessidades dos setores 

produtivos 

O Brasil carece de profissionais com educação superior 

completa, sobretudo nas áreas de ciências exatas 
A qualidade das universidades é outra importante dimensão da 

educação superior com impacto na competitividade. Não há 
universidades brasileiras entre as 100 melhores do mundo em 2018 

(QS TOP UNIVERSITIES, 2018). A China tem seis e a Rússia tem 

uma. A universidade brasileira mais bem posicionada é a USP, que 
está na 121ª posição. 

As lacunas na cobertura do ensino são ainda maiores considerando-se 

apenas a formação de profissionais como engenheiros e tecnólogos 

industriais, importantes para o processo de inovação na indústria. 

Segundo o INEP (2017d), apenas 13,1% das matrículas do ensino 

superior pertencem à área de engenharia. Entre os concluintes, apenas 
7,6% são engenheiros. 

https://static.portal
daindustria.com.br/

media/filer_public/
dd/12/dd126a8f-

bf4e-4069-bce6-

497ba9c4eacd/anex
o_a_mapa_estrateg

ico_da_industria_2

018-2022.pdf 

MEI - Portal 
da Indústria 

2018 Publicação Análises da MEI Incluído 

Síntese de ações e avaliações da estratégia 

nacional das instituições SESI, SENAI e IEL, e 

da Mobilização Empresarial pela inovação 
(MEI), nos âmbitos da educação; tecnologia e 

inovação; saúde e segurança na indústria; e 

gestão. 

Documento de 
posicionamento 

Ênfase no ensino 

profissionalCapacidade de 
aprender a se adaptar-

seÊnfase em áreas STEAM 

A educação como desafio primordial, diante da baixa qualidade do 

sistema, fragilidade do ensino médio, formação deficiente dos que 
ingressam nasuniversidades, perfil inadequado dos egressos e as 

deficiências nacionaisem engenharias e ciências.A ênfase na 

educação básica deve ser uma preocupação constante, mas nãopode 
ser exclusiva. É necessário aumentar a escala e a qualidade do 

ensinomédio, técnico e profissional, aliando-se a formação em sala de 

aula como treinamento no trabalho. Além disso, a educação 

profissional e o ensinosuperior precisam induzir processos de 

educação continuada que habilitem a“capacidade de aprender e de 

adaptar-se” às novas tecnologias e às mutaçõesdo mercado de 
trabalho.Apesar da baixa participação relativa dos diplomas 

universitários nas áreasde STEM (sigla em inglês que se refere a 

ciências, tecnologia, engenharia ematemática) – de 16% no Brasil, 
em contraposição a cerca de 30% na Alemanhae Coreia do Sul –, o 

crescimento das matrículas nas áreas tecnológicas acelerouentre 2009 
e 2016, atenuando moderadamente a defasagem. Requer-se uma 

política de longo prazo que ampliea quantidade e qualidade da 

formação nas áreas de STEM. 

https://static.portal

daindustria.com.br/

media/filer_public/

09/d9/09d9c163-

02d7-45a7-ba88-
cbaf87d9e6c4/mei_

10_anos.pdf 

Relatório 

Anual do 
SESI, 

SENAI e 

IEL - Portal 
da Indústria 

2018 Publicação Relatório Anual  Incluído 

Síntese de ações e avaliações da estratégia 

nacional das instituições SESI, SENAI e IEL, e 
da Mobilização Empresarial pela inovação 

(MEI), nos âmbitos da educação; tecnologia e 

inovação; saúde e segurança na indústria; e 
gestão. 

Documento de 

posicionamento 

MSEP 

 
Melhorar a qualidade da 

educação básica do país 

 
Áreas STEAM 

 

Dificuldade de colaboração 
do Governo 

 O ambiente de inovação brasileiro ainda é caracterizado por uma 
dificuldade de colaboração entre governo, universidades e setor 

privado. Metodologia que permite antecipar demandas da indústria e 

oferecer uma educação conectada às tendências do mundo do 
trabalho. O SESI estruturou o Programa Educação para o Mundo do 

Trabalho com o objetivo de melhorar a qualidade da Educação Básica 

no país, com ênfase nas áreas de STEAM (ciência, tecnologia, 
engenharia, artes, matemática) e aplicação de práticas pedagógicas 

que estimulam o aluno a familiarizar-se com temas relacionados 

à ciência, à tecnologia e ao empreendedorismo 

https://static.portal

daindustria.com.br/
media/filer_public/

1d/b1/1db1e00e-

046d-47bd-ad57-
f649e16024d9/228

711_relatorio_anua

l_de_atividades_20
18_web_.pdf 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/dd/12/dd126a8f-bf4e-4069-bce6-497ba9c4eacd/anexo_a_mapa_estrategico_da_industria_2018-2022.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/dd/12/dd126a8f-bf4e-4069-bce6-497ba9c4eacd/anexo_a_mapa_estrategico_da_industria_2018-2022.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/dd/12/dd126a8f-bf4e-4069-bce6-497ba9c4eacd/anexo_a_mapa_estrategico_da_industria_2018-2022.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/dd/12/dd126a8f-bf4e-4069-bce6-497ba9c4eacd/anexo_a_mapa_estrategico_da_industria_2018-2022.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/dd/12/dd126a8f-bf4e-4069-bce6-497ba9c4eacd/anexo_a_mapa_estrategico_da_industria_2018-2022.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/dd/12/dd126a8f-bf4e-4069-bce6-497ba9c4eacd/anexo_a_mapa_estrategico_da_industria_2018-2022.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/09/d9/09d9c163-02d7-45a7-ba88-cbaf87d9e6c4/mei_10_anos.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/09/d9/09d9c163-02d7-45a7-ba88-cbaf87d9e6c4/mei_10_anos.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/1d/b1/1db1e00e-046d-47bd-ad57-f649e16024d9/228711_relatorio_anual_de_atividades_2018_web_.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/1d/b1/1db1e00e-046d-47bd-ad57-f649e16024d9/228711_relatorio_anual_de_atividades_2018_web_.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/1d/b1/1db1e00e-046d-47bd-ad57-f649e16024d9/228711_relatorio_anual_de_atividades_2018_web_.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/1d/b1/1db1e00e-046d-47bd-ad57-f649e16024d9/228711_relatorio_anual_de_atividades_2018_web_.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/1d/b1/1db1e00e-046d-47bd-ad57-f649e16024d9/228711_relatorio_anual_de_atividades_2018_web_.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/1d/b1/1db1e00e-046d-47bd-ad57-f649e16024d9/228711_relatorio_anual_de_atividades_2018_web_.pdf
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Documento/

Link 
Data Tipo  Breve descrição 

Incluído/

Excluído 
Núcleo Temático Central Informações 

Unidades de Análise 

(Temas) 
Trechos URL 

MIOLO 
Oportunidad

es para a 
indústria 

4.0.indd - 

Portal da 
Indústria 

2017 Publicação 
Oportunidades 
para a Indústria 

4.0 

Incluído 

Dados sobre a indústria brasileira, fundamentos 

e impactos da Indústria 4.0, comparações 
internacionais, análises e propostas de ações 

privadas e/ou públicas para o desenvolvimento 

do setor industrial e da economia do país. 

Estudo/ pesquisa 

Formação profissional é 
PrioridadeDesenvolvimento 

de Ciência e 

TecnologiaParceria com 
universidadesÁreas 

STEAM 

Esse segmento da oferta de soluções digitais da Indústria 4.0 também 

tem uma importância significativa enquanto formador de recursos 

humanos qualificados. A formação de pessoal para o 
desenvolvimento de soluções ocorre em grande escala no mercado, 

no desempenho da própria atividade. O aprendizado surge com o 
desenvolvimento de soluções para os clientes. Os recursos humanos 

assim formados são importante fonte de conhecimento para ser 

explorado por outros segmentos da oferta de sistemas de automação e 
constituem base para a implementação de programas nacionais da 

Indústria 4.0. É importante ressaltar o papel das universidades e 

Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT) no ecossistema da 

Indústria 4.0. Apesar de não atuarem diretamente na implementação 

das tecnologias nas empresas, são instituições fundamentais no 

desenvolvimento de recursos humanos e da ciência básica.  

https://static.portal

daindustria.com.br/
media/filer_public/

d9/ff/d9ff9d99-
1a51-43ff-bc2a-

b2187e90c35a/opor

tunidades_para_a_i
ndustria_40_2603_

nova_versao.pdf 

Relatório 
Anual do 

SESI, 

SENAI e 
IEL - Portal 

da Indústria 

2017 Publicação Relatório Anual  Incluído 

Síntese de ações e avaliações da estratégia 
nacional das instituições SESI, SENAI e IEL, e 

da Mobilização Empresarial pela inovação 

(MEI), nos âmbitos da educação; tecnologia e 
inovação; saúde e segurança na indústria; e 

gestão. 

Documento de 

posicionamento 

A ênfase no 

desenvolvimento de 
competências 

socioemocionaisÉ preciso 

desenvolver capacidade de 
resolução de 

problemas"Novas 

competências de liderança 

O objetivo de criar um sistema capaz de fomentar o desenvolvimento 
econômico e social nacional, por meio da formação de mão de obra 

para a Indústria brasileiraA função desse conjunto de instituições é 

desenvolver ações integradas com associações setoriais de âmbito 
nacional da Indústria, para fins de cooperação técnica e institucional, 

intercâmbio cultural e de realização de atividades conjuntas ou 

coordenadas em favor dos interesses gerais ou setoriais da 
Indústria.As escolas são orientadas às necessidades do mundo do 

trabalho e adotam metodologias e currículos inovadores, com foco 

nas áreas de STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e 

Matemática), além de oferecer materiais pedagógicos e infraestrutura 

de excelência.  

https://static.portal

daindustria.com.br/
media/filer_public/

2f/60/2f6037b0-

15bd-467c-8ab2-
d867c855d633/rela

torio_sesi_senai_iel

_2017.pdf 

TENDÊNCI

AS 

MUNDIAIS 
E 

NACIONAI

S - 
BrasilPaisDi

gital 

2017 Publicação 

Tendências 
mundiais e 

nacionais da 

indústria 

Incluído 

Dados sobre a indústria brasileira, fundamentos 

e impactos da Indústria 4.0, comparações 

internacionais, análises e propostas de ações 
privadas e/ou públicas para o desenvolvimento 

do setor industrial e da economia do país. 

Estudo/ pesquisa 

Ganhos de produtividade 
tem a ver com qualificação 

do trabalhadorEscassez de 

mão de obra 

O propósito é permitir que a indústria brasileira se posicione, de 

maneira eficiente, no cenário global do século 21Paralelamente, o 
aumento na oferta de trabalho não foi completamente aproveitado, 

por conta da baixa qualidade da educação e da escassez de mão de 

obra qualificada.Para lidar com essas ameaças, são necessários 
ganhos crescentes de produtividade, que compensem a redução da 

oferta de trabalhadores, com inovação e progresso tecnológico, 

qualificação do trabalhador e melhora no ambiente de negócios e na 
qualidade das instituições do país. 

https://static.portal
daindustria.com.br/

media/filer_public/

52/08/520805d0-
184c-4031-8a7f-

034da8bd555d/tend

encias_mundiais_e
_nacionais_web_co

m_ficha_atualizada

.pdf 

Indústria 4.0 

- FIEA 

2016 Publicação 
Sondagem 

especial 
Incluído 

Dados sobre a indústria brasileira, fundamentos 

e impactos da Indústria 4.0, comparações 

internacionais, análises e propostas de ações 
privadas e/ou públicas para o desenvolvimento 

do setor industrial e da economia do país. 

Estudo/ pesquisa 

Baixo conhecimento é 
entraveQualificação do 

trabalhador é principal 

desafioentre fatores 
externosGoverno deve focar 

em infraestrutura e 

educação 

Baixo conhecimento é entraveQualificação do trabalhador é principal 

desafioentre fatores externosGoverno deve focar em infraestrutura e 
educação 

https://static.portal

daindustria.com.br/

media/filer_public/
e0/aa/e0aabd52-

53ee-4fd8-82ba-

9a0ffd192db8/sond
especial_industria4

0_abril2016.pdf 

Relatório 

Anual do 
SESI, 

SENAI e 

IEL - Portal 
da Indústria 

2016 Publicação Relatório Anual  Incluído 

Síntese de ações e avaliações da estratégia 

nacional das instituições SESI, SENAI e IEL, e 
da Mobilização Empresarial pela inovação 

(MEI), nos âmbitos da educação; tecnologia e 

inovação; saúde e segurança na indústria; e 
gestão. 

Documento de 

posicionamento 

A ênfase no 

desenvolvimento de 
competências 

socioemocionais 

É preciso desenvolver 
capacidade de resolução de 

problemas" 

Novas competências de 
liderança 

A função desse conjunto de instituições é desenvolver ações 

integradas com associações setoriais de âmbito nacional da Indústria, 
para fins de cooperação técnica e institucional, intercâmbio cultural e 

de realização de atividades conjuntas ou coordenadas em favor dos 

interesses gerais ou setoriais da Indústria. 
As escolas são orientadas às necessidades do mundo do trabalho e 

adotam metodologias e currículos inovadores, com foco nas áreas de 

STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática), além 

de oferecer materiais pedagógicos e infraestrutura de excelência.  

https://static.portal

daindustria.com.br/

media/filer_public/
b6/86/b686c995-

e09b-40b7-b01c-

e3b347d8c10b/relat
orio_anual_2016_s

esi_senai_iel.pdf 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/d9/ff/d9ff9d99-1a51-43ff-bc2a-b2187e90c35a/oportunidades_para_a_industria_40_2603_nova_versao.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/d9/ff/d9ff9d99-1a51-43ff-bc2a-b2187e90c35a/oportunidades_para_a_industria_40_2603_nova_versao.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/d9/ff/d9ff9d99-1a51-43ff-bc2a-b2187e90c35a/oportunidades_para_a_industria_40_2603_nova_versao.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/d9/ff/d9ff9d99-1a51-43ff-bc2a-b2187e90c35a/oportunidades_para_a_industria_40_2603_nova_versao.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/d9/ff/d9ff9d99-1a51-43ff-bc2a-b2187e90c35a/oportunidades_para_a_industria_40_2603_nova_versao.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/d9/ff/d9ff9d99-1a51-43ff-bc2a-b2187e90c35a/oportunidades_para_a_industria_40_2603_nova_versao.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/d9/ff/d9ff9d99-1a51-43ff-bc2a-b2187e90c35a/oportunidades_para_a_industria_40_2603_nova_versao.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/2f/60/2f6037b0-15bd-467c-8ab2-d867c855d633/relatorio_sesi_senai_iel_2017.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/2f/60/2f6037b0-15bd-467c-8ab2-d867c855d633/relatorio_sesi_senai_iel_2017.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/2f/60/2f6037b0-15bd-467c-8ab2-d867c855d633/relatorio_sesi_senai_iel_2017.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/2f/60/2f6037b0-15bd-467c-8ab2-d867c855d633/relatorio_sesi_senai_iel_2017.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/2f/60/2f6037b0-15bd-467c-8ab2-d867c855d633/relatorio_sesi_senai_iel_2017.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/2f/60/2f6037b0-15bd-467c-8ab2-d867c855d633/relatorio_sesi_senai_iel_2017.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/52/08/520805d0-184c-4031-8a7f-034da8bd555d/tendencias_mundiais_e_nacionais_web_com_ficha_atualizada.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/52/08/520805d0-184c-4031-8a7f-034da8bd555d/tendencias_mundiais_e_nacionais_web_com_ficha_atualizada.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/52/08/520805d0-184c-4031-8a7f-034da8bd555d/tendencias_mundiais_e_nacionais_web_com_ficha_atualizada.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/52/08/520805d0-184c-4031-8a7f-034da8bd555d/tendencias_mundiais_e_nacionais_web_com_ficha_atualizada.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/52/08/520805d0-184c-4031-8a7f-034da8bd555d/tendencias_mundiais_e_nacionais_web_com_ficha_atualizada.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/52/08/520805d0-184c-4031-8a7f-034da8bd555d/tendencias_mundiais_e_nacionais_web_com_ficha_atualizada.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/52/08/520805d0-184c-4031-8a7f-034da8bd555d/tendencias_mundiais_e_nacionais_web_com_ficha_atualizada.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/52/08/520805d0-184c-4031-8a7f-034da8bd555d/tendencias_mundiais_e_nacionais_web_com_ficha_atualizada.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/e0/aa/e0aabd52-53ee-4fd8-82ba-9a0ffd192db8/sondespecial_industria40_abril2016.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/e0/aa/e0aabd52-53ee-4fd8-82ba-9a0ffd192db8/sondespecial_industria40_abril2016.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/b6/86/b686c995-e09b-40b7-b01c-e3b347d8c10b/relatorio_anual_2016_sesi_senai_iel.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/b6/86/b686c995-e09b-40b7-b01c-e3b347d8c10b/relatorio_anual_2016_sesi_senai_iel.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/b6/86/b686c995-e09b-40b7-b01c-e3b347d8c10b/relatorio_anual_2016_sesi_senai_iel.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/b6/86/b686c995-e09b-40b7-b01c-e3b347d8c10b/relatorio_anual_2016_sesi_senai_iel.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/b6/86/b686c995-e09b-40b7-b01c-e3b347d8c10b/relatorio_anual_2016_sesi_senai_iel.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/b6/86/b686c995-e09b-40b7-b01c-e3b347d8c10b/relatorio_anual_2016_sesi_senai_iel.pdf
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Apêndice B – Documentos não Inclusos no Corpus de Análise 
Documento/Link Data Tipo  Breve descrição Incluído/Excluído Justificativa URL 

SENAI completa 79 anos com 79% de desconto 

em dez ... 

2021 Notícias Cursos com desconto Excluído Anúncio de cursos/vagas 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/senai-completa-79-anos-com-79-

de-desconto-em-dez-cursos/ 

Confira os novos cursos no SENAI em 2021 - 

Agência CNI de ... 

2021 Notícias 
Lista de novos cursos para 

2021 
Excluído Anúncio de cursos/vagas 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/confira-os-novos-cursos-no-senai-

em-2021/ 

Vagas - Portal da Indústria 2020 Notícias 
Vagas para cursos no 

amazonas 
Excluído Anúncio de cursos/vagas https://infovagassenai.portaldaindustria.com.br/vagas/2020-12-11/am-2883 

Profissionais de tecnologia e logística terão mais 

... 

2020 Notícias 
Pandemia acelera tendências 

de novas profissões 
Excluído Anúncio de cursos/vagas 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/profissionais-de-tecnologia-e-

logistica-terao-mais-oportunidades-de-emprego-apos-a-pandemia-aponta-senai/ 

Profissões do presente: entre de vez na era digital 

com novos ... 

2020 Notícias 
Lista de novos cursos para 

2021 
Excluído Anúncio de cursos/vagas 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/profissoes-do-presente-entre-de-

vez-na-era-digital-com-novos-cursos-do-senai/ 

Faculdade SENAI CETIQT oferece 

especialização Indústria ... 

2020 Notícias 
Propaganda de curso no 

Cetict 
Excluído Anúncio de cursos/vagas 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/faculdade-senai-cetiqt-oferece-

especializacao-industria-avancada-confeccao-40/ 

5 cursos gratuitos do IEL para você se aprimorar 

como gestor ... 

2020 Notícias 
Lançamentos de cursos pelo 

IEL 
Excluído Anúncio de cursos/vagas 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/5-cursos-gratuitos-do-iel-para-

voce-se-aprimorar-como-gestor/ 

Conheça as iniciativas do SESI e do SENAI para 
ajudar no ... 

2020 Notícias 

Iniciativas do SESI e do 

SENAI para lidar com o 

Corona vírus 

Excluído Anúncio de cursos/vagas 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/saude-e-qualidade-de-vida/conheca-as-
iniciativas-do-sesi-e-do-senai-para-ajudar-no-combate-ao-coronavirus/ 

IEL oferece cursos on-line e webinars gratuitos 
na área de ... 

2020 Notícias Cursos oferecidos pelo IEL Excluído Anúncio de cursos/vagas 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/iel-oferece-cursos-on-line-e-
webinars-gratuitos-na-area-de-gestao/ 

SENAI abre 100 mil vagas grátis em cursos EaD 

sobre ... 

2020 Site Anuncio de vagas Excluído Anúncio de cursos/vagas 
http://www.portaldaindustria.com.br/canais/industria-contra-covid-19/iniciativas/senai-abre-

100-mil-vagas-gratis-em-cursos-eas-sobre-industria-40/ 

SENAI/MS abre cursos de Internet das Coisas e 
Informática ... 

2019 Notícias 
Abertura de cursos Indústria 
4.0 

Excluído Anúncio de cursos/vagas 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/senaims-abre-cursos-de-internet-
das-coisas-e-informatica-para-internet/ 

Novas diretrizes estimulam a modernização dos 

currículos de ... 

2019 Notícias 
Novo currículo para os 

cursos de engenharia 
Excluído Anúncio de cursos/vagas 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/novas-diretrizes-

estimulam-a-modernizacao-dos-curriculos-de-engenharias-no-pais-avalia-cni-/ 

SESI e SENAI assinam acordo de cooperação 
com Microsoft ... 

2019 Notícias 

Parceria com a Microsoft 

para lançamento de cursos 

em IA 

Excluído Anúncio de cursos/vagas 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/sesi-e-senai-assinam-acordo-de-
cooperacao-com-microsoft-para-capacitacao-de-jovens-em-inteligencia-artificial/ 

CNI promove capacitação em Indústria 4.0 para 
... 

2018 Notícias 
Curso de Indústria 4.0 para 
o INPI 

Excluído Anúncio de cursos/vagas 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/politica-industrial/cni-promove-capacitacao-
em-industria-40-para-examinadores-de-patentes-do-inpi/ 

6 redes sociais do SENAI para você acompanhar 

- Agência ... 

2018 Notícias Redes sociais do SENAI Excluído Anúncio de cursos/vagas 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/6-redes-sociais-do-senai-para-voce-

acompanhar/ 

Sistema FIEP lança MBA com diplomação 

internacional em ... 

2018 Notícias 
Lançamento de má sobre 
indústria 4.0 com módulo na 

Alemanha 

Excluído Anúncio de cursos/vagas 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/sistema-fiep-lanca-mba-com-

diplomacao-internacional-em-industria-40/ 

IEL de São Paulo e Bosch Rexroth lançam curso 
para ... 

2018 Notícias 
Lançamento de curso pelo 
Iel 

Excluído Anúncio de cursos/vagas 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/iel-de-sao-paulo-e-bosch-rexroth-
lancam-curso-para-capacitacao-com-foco-na-industria-40/ 

Quer conquistar o mercado de trabalho? Cursos 

do SENAI ...  

2018 Notícias 
Anúncio de vagas em cursos 

do SENAI 
Excluído Anúncio de cursos/vagas 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/quer-conquistar-o-mercado-de-

trabalho-cursos-do-senai-tem-vagas-abertas-em-todo-o-brasil/ 

SENAI CETIQT lança pós-graduação para 
capacitar ... 

2018 Notícias 
Lançamento de pós 
graduação no Cetict 

Excluído Anúncio de cursos/vagas 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/senai-cetiqt-lanca-pos-graduacao-
para-capacitar-empresas-a-implementarem-modelo-de-confeccao-40-no-brasil/ 

Cursos do SENAI CETIQT são reformulados 

para atender ... 

2018 Notícias 
Novas diretrizes para cursos 

para a indústria têxtil 
Excluído Anúncio de cursos/vagas 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/cursos-do-senai-cetiqt-sao-

reformulados-para-atender-novas-demandas-da-industria-textil-e-quimica/ 

11 cursos do SENAI direcionados à Indústria 4.0 

- Agência ... 

2018 Notícias 
Anuncio de 11 cursos do 
SENAI voltados para a 

Indústria 4.0 

Excluído Anúncio de cursos/vagas https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/11-cursos-do-senai-direcionados-a-industria-40/ 

Deu a louca no SENAI! Inscrições em curso de 

segurança ... 

2017 Notícias 
Anúncio de inscrição 

gratuita em curso 
Excluído Anúncio de cursos/vagas 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/deu-a-louca-no-senai-inscricoes-

em-curso-de-seguranca-cibernetica-serao-gratuitas-pelos-proximos-15-dias/ 

VÍDEO: SENAI José Gomes Barbosa, em 

Arapiraca (AL ...  

2016 Notícias 

Anúncios de cursos 

ofertados por unidade do 

SENAI 

Excluído Anúncio de cursos/vagas 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/video-senai-jose-gomes-barbosa-

em-arapiraca-al-oferece-mais-de-200-opcoes-de-cursos/?edit_off 

VÍDEO: Faculdade de Tecnologia SENAI Ítalo 2016 Notícias Anúncios de cursos Excluído Anúncio de cursos/vagas https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/video-faculdade-de-tecnologia-

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/senai-completa-79-anos-com-79-de-desconto-em-dez-cursos/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/senai-completa-79-anos-com-79-de-desconto-em-dez-cursos/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/confira-os-novos-cursos-no-senai-em-2021/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/confira-os-novos-cursos-no-senai-em-2021/
https://infovagassenai.portaldaindustria.com.br/vagas/2020-12-11/am-2883
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/profissionais-de-tecnologia-e-logistica-terao-mais-oportunidades-de-emprego-apos-a-pandemia-aponta-senai/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/profissionais-de-tecnologia-e-logistica-terao-mais-oportunidades-de-emprego-apos-a-pandemia-aponta-senai/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/profissoes-do-presente-entre-de-vez-na-era-digital-com-novos-cursos-do-senai/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/profissoes-do-presente-entre-de-vez-na-era-digital-com-novos-cursos-do-senai/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/faculdade-senai-cetiqt-oferece-especializacao-industria-avancada-confeccao-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/faculdade-senai-cetiqt-oferece-especializacao-industria-avancada-confeccao-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/5-cursos-gratuitos-do-iel-para-voce-se-aprimorar-como-gestor/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/5-cursos-gratuitos-do-iel-para-voce-se-aprimorar-como-gestor/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/saude-e-qualidade-de-vida/conheca-as-iniciativas-do-sesi-e-do-senai-para-ajudar-no-combate-ao-coronavirus/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/saude-e-qualidade-de-vida/conheca-as-iniciativas-do-sesi-e-do-senai-para-ajudar-no-combate-ao-coronavirus/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/iel-oferece-cursos-on-line-e-webinars-gratuitos-na-area-de-gestao/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/iel-oferece-cursos-on-line-e-webinars-gratuitos-na-area-de-gestao/
http://www.portaldaindustria.com.br/canais/industria-contra-covid-19/iniciativas/senai-abre-100-mil-vagas-gratis-em-cursos-eas-sobre-industria-40/
http://www.portaldaindustria.com.br/canais/industria-contra-covid-19/iniciativas/senai-abre-100-mil-vagas-gratis-em-cursos-eas-sobre-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/senaims-abre-cursos-de-internet-das-coisas-e-informatica-para-internet/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/senaims-abre-cursos-de-internet-das-coisas-e-informatica-para-internet/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/novas-diretrizes-estimulam-a-modernizacao-dos-curriculos-de-engenharias-no-pais-avalia-cni-/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/novas-diretrizes-estimulam-a-modernizacao-dos-curriculos-de-engenharias-no-pais-avalia-cni-/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/sesi-e-senai-assinam-acordo-de-cooperacao-com-microsoft-para-capacitacao-de-jovens-em-inteligencia-artificial/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/sesi-e-senai-assinam-acordo-de-cooperacao-com-microsoft-para-capacitacao-de-jovens-em-inteligencia-artificial/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/politica-industrial/cni-promove-capacitacao-em-industria-40-para-examinadores-de-patentes-do-inpi/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/politica-industrial/cni-promove-capacitacao-em-industria-40-para-examinadores-de-patentes-do-inpi/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/6-redes-sociais-do-senai-para-voce-acompanhar/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/6-redes-sociais-do-senai-para-voce-acompanhar/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/sistema-fiep-lanca-mba-com-diplomacao-internacional-em-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/sistema-fiep-lanca-mba-com-diplomacao-internacional-em-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/iel-de-sao-paulo-e-bosch-rexroth-lancam-curso-para-capacitacao-com-foco-na-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/iel-de-sao-paulo-e-bosch-rexroth-lancam-curso-para-capacitacao-com-foco-na-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/quer-conquistar-o-mercado-de-trabalho-cursos-do-senai-tem-vagas-abertas-em-todo-o-brasil/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/quer-conquistar-o-mercado-de-trabalho-cursos-do-senai-tem-vagas-abertas-em-todo-o-brasil/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/senai-cetiqt-lanca-pos-graduacao-para-capacitar-empresas-a-implementarem-modelo-de-confeccao-40-no-brasil/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/senai-cetiqt-lanca-pos-graduacao-para-capacitar-empresas-a-implementarem-modelo-de-confeccao-40-no-brasil/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/cursos-do-senai-cetiqt-sao-reformulados-para-atender-novas-demandas-da-industria-textil-e-quimica/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/cursos-do-senai-cetiqt-sao-reformulados-para-atender-novas-demandas-da-industria-textil-e-quimica/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/11-cursos-do-senai-direcionados-a-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/11-cursos-do-senai-direcionados-a-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/deu-a-louca-no-senai-inscricoes-em-curso-de-seguranca-cibernetica-serao-gratuitas-pelos-proximos-15-dias/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/deu-a-louca-no-senai-inscricoes-em-curso-de-seguranca-cibernetica-serao-gratuitas-pelos-proximos-15-dias/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/video-senai-jose-gomes-barbosa-em-arapiraca-al-oferece-mais-de-200-opcoes-de-cursos/?edit_off
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/video-senai-jose-gomes-barbosa-em-arapiraca-al-oferece-mais-de-200-opcoes-de-cursos/?edit_off
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/video-faculdade-de-tecnologia-senai-italo-bologna-em-goiania-oferece-cursos-em-nove-areas/
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Bologna, em ... ofertados por unidade do 

SENAI 

senai-italo-bologna-em-goiania-oferece-cursos-em-nove-areas/ 

PAINELISTAS - Portal da Indústria Sd Publicação 
Apresentação de 
palestrantes em evento 

Excluído 
Apresentação de evento / 

Projetos 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/22/78/22781195-d52f-452b-b31c-
6ddc52521312/painelistas_encontro_economia_circular_e_a_industria_do_futuro.pdf 

CNI apoia encontro global da indústria focado 

em tecnologia ... 

2021 Notícias Evento em Dubai Excluído 
Apresentação de evento / 

Projetos 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/internacional/cni-apoia-encontro-global-da-

industria-focado-em-tecnologia/ 

PROPOSTAS PARA A ACELERAÇÃO DO 

CRESCIMENTO ...  

2021 Publicação 
Lista de propostas da CNI 
para o crescimento 

econômico 

Excluído 
Apresentação de evento / 

Projetos 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/f6/af/f6afa941-ab79-46a5-965a-

88118336d8ee/propostas_para_a_aceleracao_do_crescimento_economico_-_fev_2021.pdf 

Mundo SENAI tem mais de 160 horas de 
orientação ... 

2020 Notícias 
Informativo do mundo 
SENAI 

Excluído 
Apresentação de evento / 

Projetos 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/mundo-senai-promove-mais-de-
160-horas-de-orientacao-profissional-e-palestra-com-murilo-gun/ 

Encerramento do ENAI aponta barreiras e 

possibilidades para ... 

2020 Notícias 
Barreiras à Indústria 4.0 no 

Brasil 
Excluído 

Apresentação de evento / 

Projetos 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/encerramento-do-enai-aponta-

barreiras-e-possibilidades-para-industria-40/ 

Fórum de Transformação Digital discute desafios 
e ... 

2020 Notícias Divulgação de um evento Excluído 
Apresentação de evento / 

Projetos 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/forum-de-
transformacao-digital-discute-desafios-e-oportunidades-para-a-industria/ 

24ª EDIÇÃO DO PROGRAMA DE IMERSÕES 

EM ... 

2020 Publicação Divulgação de evento Excluído 
Apresentação de evento / 

Projetos 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/c8/22/c8222acd-e576-4908-995d-

0eefb9733739/agenda_reduzida_brasil_maio_vf.pdf 

PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR - Portal da 
Indústria 

2020 Publicação Programação de evento Excluído 
Apresentação de evento / 

Projetos 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/d3/89/d389b182-cfb3-4858-be8f-
f5805e4b4985/enai2020_-_programacao_4nov.pdf 

Mundo SENAI 2019: veja como foi o evento em 

todo o Brasil ... 

2019 Notícias Sobre o mundo SENAI Excluído 
Apresentação de evento / 

Projetos 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/mundo-senai-2019-veja-como-foi-

o-evento-em-todo-o-brasil/ 

Acontece no dia 24 de outubro o Seminário Pelo 

Futuro do ... 

2019 Notícias Divulgação de um encontro Excluído 
Apresentação de evento / 

Projetos 

https://conexaotrabalho.portaldaindustria.com.br/noticias/detalhe/trabalhista/-geral/acontece-
no-dia-24-de-outubro-o-seminario-pelo-futuro-do-trabalho-os-desafios-para-a-industria-e-a-

qualificacao-profissional-no-brasil/ 

CNI e centrais sindicais debatem futuro do 

trabalho no Museu ... 

2019 Notícias Divulgação de um encontro Excluído 
Apresentação de evento / 

Projetos 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/trabalho/cni-e-centrais-sindicais-debatem-

desafios-do-futuro-do-trabalho-no-museu-do-amanha-no-rio-de-janeiro/ 

SENAI reúne 8 mil profissionais de educação 

profissional ... 

2019 Notícias 
Sobre o encontro 

pedagógico do SENAI 
Excluído 

Apresentação de evento / 

Projetos 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/jornada-pedagogica-maior-

encontro-de-educacao-profissional-do-pais-comecou-hoje-em-brasilia/ 

Competidor da WorldSkills está de olho na 

Indústria 4.0 e nas ... 

2019 Notícias 
Depoimento de participante 

da worldskills 
Excluído 

Apresentação de evento / 

Projetos 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/competidor-da-worldskills-esta-de-

olho-na-industria-40-e-nas-novas-tecnologias/ 

“SENAI arretado” alinha costumes culturais à 

geração 4.0 ... 

2019 Notícias 
Evento sobre tecnologia e 

regionalismos 
Excluído 

Apresentação de evento / 

Projetos 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/senai-arretado-alinha-costumes-

culturais-a-geracao-40/ 

Exposição do SESI e do SENAI no Congresso 

Nacional ... 

2019 Notícias 
Invenções tecnológicas para 
chamar a atenção do 

governo 

Excluído 
Apresentação de evento / 

Projetos 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/exposicao-do-sesi-e-do-senai-no-

congresso-nacional-confirma-importancia-da-educacao-e-da-inovacao/ 

Evento apresenta o que há de mais moderno na 

indústria da ... 

2019 Notícias Evento da indústria da moda Excluído 
Apresentação de evento / 

Projetos 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/evento-apresenta-o-que-ha-de-

mais-moderno-na-industria-da-moda/ 

DESTAQUES DA MEI - Universidade Federal 

de Minas Gerais 

2019 Publicação Evento da MEI Excluído 
Apresentação de evento / 

Projetos 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/56/19/561909e7-31c6-408c-8da1-

d3b020b8f344/destaques_da_mei_boas_praticas_spread.pdf 

EEBA 2019 - Portal da Indústria 2019 Publicação Programação de evento Excluído 
Apresentação de evento / 

Projetos 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/3a/7d/3a7d71d2-79c7-49bd-9fe4-

dbfc8be50847/programacao_090919_1.pdf 

Youtubers conhecem projetos do SESI e do 

SENAI pelo Brasil ... 

2018 Notícias 
Visitas de Youtubers em 

unidades do SENAI 
Excluído 

Apresentação de evento / 

Projetos 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/youtubers-conhecem-projetos-do-

sesi-e-do-senai-pelo-brasil/ 

Evento Mundo SENAI apresenta novidades e 

oportunidades ... 

2018 Notícias Sobre mundo SENAI Excluído 
Apresentação de evento / 

Projetos 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/evento-mundo-senai-apresenta-

novidades-e-oportunidades-da-industria-40/ 

Mundo SENAI: Ferramenta de inteligência 

artificial ajuda ... 

2018 Notícias Sobre mundo SENAI Excluído 
Apresentação de evento / 

Projetos 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/ferramenta-de-inteligencia-

artificial-ajuda-jovens-a-escolher-profissao/ 

Consultoria do IEL ajuda empresas a crescer e 

entrar na ... 

2018 Notícias 
Programas do Iel para as 

empresas  
Excluído 

Apresentação de evento / 

Projetos 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/consultoria-do-iel-

ajuda-empresas-a-crescer-e-entrar-na-industria-40/ 

Pequenas e médias empresas debatem inclusão na 

Indústria ... 

2018 Notícias 
Evento sobre Industria 4.0 

que debate inclusão 
Excluído 

Apresentação de evento / 

Projetos 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/competitividade/pequenas-e-medias-

empresas-debatem-inclusao-na-industria-40-em-todo-o-brasil/ 

SENAI realiza evento de indústria 4.0 para 

pequenos ... 

2018 Notícias 
Lançamento do projeto 

Desvendando a Indústria 4.0 
Excluído 

Apresentação de evento / 

Projetos 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/senai-realiza-evento-

de-industria-40-para-pequenos-empresarios/ 

Desafio de Robótica testa habilidades de 240 2018 Notícias Sobre a olimpíada do Excluído Apresentação de evento / https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/desafio-de-robotica-da-industria-

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/video-faculdade-de-tecnologia-senai-italo-bologna-em-goiania-oferece-cursos-em-nove-areas/
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/22/78/22781195-d52f-452b-b31c-6ddc52521312/painelistas_encontro_economia_circular_e_a_industria_do_futuro.pdf
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/internacional/cni-apoia-encontro-global-da-industria-focado-em-tecnologia/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/internacional/cni-apoia-encontro-global-da-industria-focado-em-tecnologia/
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/f6/af/f6afa941-ab79-46a5-965a-88118336d8ee/propostas_para_a_aceleracao_do_crescimento_economico_-_fev_2021.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/f6/af/f6afa941-ab79-46a5-965a-88118336d8ee/propostas_para_a_aceleracao_do_crescimento_economico_-_fev_2021.pdf
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/mundo-senai-promove-mais-de-160-horas-de-orientacao-profissional-e-palestra-com-murilo-gun/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/mundo-senai-promove-mais-de-160-horas-de-orientacao-profissional-e-palestra-com-murilo-gun/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/encerramento-do-enai-aponta-barreiras-e-possibilidades-para-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/encerramento-do-enai-aponta-barreiras-e-possibilidades-para-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/forum-de-transformacao-digital-discute-desafios-e-oportunidades-para-a-industria/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/forum-de-transformacao-digital-discute-desafios-e-oportunidades-para-a-industria/
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/c8/22/c8222acd-e576-4908-995d-0eefb9733739/agenda_reduzida_brasil_maio_vf.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/c8/22/c8222acd-e576-4908-995d-0eefb9733739/agenda_reduzida_brasil_maio_vf.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/d3/89/d389b182-cfb3-4858-be8f-f5805e4b4985/enai2020_-_programacao_4nov.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/d3/89/d389b182-cfb3-4858-be8f-f5805e4b4985/enai2020_-_programacao_4nov.pdf
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/mundo-senai-2019-veja-como-foi-o-evento-em-todo-o-brasil/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/mundo-senai-2019-veja-como-foi-o-evento-em-todo-o-brasil/
https://conexaotrabalho.portaldaindustria.com.br/noticias/detalhe/trabalhista/-geral/acontece-no-dia-24-de-outubro-o-seminario-pelo-futuro-do-trabalho-os-desafios-para-a-industria-e-a-qualificacao-profissional-no-brasil/
https://conexaotrabalho.portaldaindustria.com.br/noticias/detalhe/trabalhista/-geral/acontece-no-dia-24-de-outubro-o-seminario-pelo-futuro-do-trabalho-os-desafios-para-a-industria-e-a-qualificacao-profissional-no-brasil/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/trabalho/cni-e-centrais-sindicais-debatem-desafios-do-futuro-do-trabalho-no-museu-do-amanha-no-rio-de-janeiro/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/trabalho/cni-e-centrais-sindicais-debatem-desafios-do-futuro-do-trabalho-no-museu-do-amanha-no-rio-de-janeiro/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/jornada-pedagogica-maior-encontro-de-educacao-profissional-do-pais-comecou-hoje-em-brasilia/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/jornada-pedagogica-maior-encontro-de-educacao-profissional-do-pais-comecou-hoje-em-brasilia/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/competidor-da-worldskills-esta-de-olho-na-industria-40-e-nas-novas-tecnologias/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/competidor-da-worldskills-esta-de-olho-na-industria-40-e-nas-novas-tecnologias/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/senai-arretado-alinha-costumes-culturais-a-geracao-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/senai-arretado-alinha-costumes-culturais-a-geracao-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/exposicao-do-sesi-e-do-senai-no-congresso-nacional-confirma-importancia-da-educacao-e-da-inovacao/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/exposicao-do-sesi-e-do-senai-no-congresso-nacional-confirma-importancia-da-educacao-e-da-inovacao/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/evento-apresenta-o-que-ha-de-mais-moderno-na-industria-da-moda/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/evento-apresenta-o-que-ha-de-mais-moderno-na-industria-da-moda/
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/56/19/561909e7-31c6-408c-8da1-d3b020b8f344/destaques_da_mei_boas_praticas_spread.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/56/19/561909e7-31c6-408c-8da1-d3b020b8f344/destaques_da_mei_boas_praticas_spread.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/3a/7d/3a7d71d2-79c7-49bd-9fe4-dbfc8be50847/programacao_090919_1.pdf
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/youtubers-conhecem-projetos-do-sesi-e-do-senai-pelo-brasil/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/youtubers-conhecem-projetos-do-sesi-e-do-senai-pelo-brasil/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/evento-mundo-senai-apresenta-novidades-e-oportunidades-da-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/evento-mundo-senai-apresenta-novidades-e-oportunidades-da-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/ferramenta-de-inteligencia-artificial-ajuda-jovens-a-escolher-profissao/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/ferramenta-de-inteligencia-artificial-ajuda-jovens-a-escolher-profissao/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/consultoria-do-iel-ajuda-empresas-a-crescer-e-entrar-na-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/consultoria-do-iel-ajuda-empresas-a-crescer-e-entrar-na-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/competitividade/pequenas-e-medias-empresas-debatem-inclusao-na-industria-40-em-todo-o-brasil/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/competitividade/pequenas-e-medias-empresas-debatem-inclusao-na-industria-40-em-todo-o-brasil/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/senai-realiza-evento-de-industria-40-para-pequenos-empresarios/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/senai-realiza-evento-de-industria-40-para-pequenos-empresarios/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/desafio-de-robotica-da-industria-testa-habilidades-de-240-estudantes-na-olimpiada-do-conhecimento-em-brasilia/
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estudantes na ... conhecimento em Brasília  Projetos testa-habilidades-de-240-estudantes-na-olimpiada-do-conhecimento-em-brasilia/ 

SENAI divulga dados inéditos sobre profissões 

do futuro ... 

2018 Notícias 
Sobre a olimpíada do 

conhecimento 
Excluído 

Apresentação de evento / 

Projetos 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/senai-divulga-dados-ineditos-

sobre-profissoes-do-futuro-nesta-quinta-feira-05/ 

Brasil tem potencial de liderança para 
digitalização, mas ... 

2018 Notícias Palestra no ENAI Excluído 
Apresentação de evento / 

Projetos 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/brasil-tem-potencial-de-
lideranca-para-digitalizacao-mas-precisa-assumir-riscos-diz-soumitra-dutta/ 

EXAME Fórum Amazônia coloca no centro do 

debate os ... 

2018 Notícias 
Tema da Indústria 4.0 surge 

no fórum da Amazônia 
Excluído 

Apresentação de evento / 

Projetos 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/exame-forum-

amazonia-coloca-no-centro-do-debate-os-desafios-da-industria-40/ 

Olimpíada do Conhecimento apresenta inovações 

para ... 

2018 Notícias 
Olimpíada do conhecimento 

para as cidades 
Excluído 

Apresentação de evento / 

Projetos 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/olimpiada-do-conhecimento-

apresenta-inovacoes-para-melhorar-os-centros-urbanos/ 

14 momentos inesquecíveis da Olimpíada do 

Conhecimento ... 

2018 Notícias 
Projetos na Olimpíada do 

Conhecimento 
Excluído 

Apresentação de evento / 

Projetos 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/14-momentos-inesqueciveis-da-olimpiada-do-

conhecimento-2018/ 

Olimpíada do Conhecimento 2018 apresenta 

tecnologias da ... 

2018 Notícias 
Programação da olimpíada 

do conhecimento 
Excluído 

Apresentação de evento / 

Projetos 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/olimpiada-do-conhecimento-2018-

apresenta-tecnologias-da-industria-40-para-cidades-inteligentes-e-escolas-do-futuro/ 

Encontro na CNI ressalta papel transformador da 

... 

2018 Notícias 

Biotecnologia no 

desenvolvimento industrial 
brasileiro 

Excluído 
Apresentação de evento / 

Projetos 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/encontro-na-cni-

ressalta-papel-transformador-da-biotecnologia-40/ 

5º Seminário Pense nas Pequenas Primeiro 

discute papel das ... 

2018 Notícias 
Evento voltado para 

pequenas empresas 
Excluído 

Apresentação de evento / 

Projetos 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/5o-seminario-pense-nas-pequenas-

primeiro-discute-papel-das-fintechs-na-retomada-do-credito/ 

Economia Circular: Uma Abordagem Geral no 
Contexto da ... 

2017 Publicação Sobre economia circular Excluído 
Apresentação de evento / 

Projetos 
https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2018/11/economia-circular-uma-
abordagem-geral-no-contexto-da-industria-40/ 

Reportagem do Jornal da Band destaca Projeto 

Indústria ... 

2017 Notícias 
Reportagem sobre o estudo 

indústria 2027 
Excluído 

Apresentação de evento / 

Projetos 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/reportagem-do-jornal-

da-band-destaca-projeto-industria-2027/ 

CNI, Microsoft e Gartner participam de evento 
sobre Indústria ... 

2017 Notícias Anuncio de evento Excluído 
Apresentação de evento / 

Projetos 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/cni-microsoft-e-
gartner-participam-de-evento-sobre-industria-40-em-curitiba/ 

Projeto Indústria 2027 mostrará oportunidades e 

desafios ... 

2017 Notícias 
Anuncio do projeto 

Indústria 2027 
Excluído 

Apresentação de evento / 

Projetos 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/projeto-industria-

2027-mostrara-oportunidades-e-desafios-para-a-industria-brasileira-diante-da-nova-revolucao-
industrial/ 

Seminário Pense nas Pequenas Primeiro discute 

inserção de ... 

2017 Notícias 
Evento sobre pequenas 

empresas 
Excluído 

Apresentação de evento / 

Projetos 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/seminario-pense-nas-

pequenas-primeiro-discute-insercao-de-micro-e-pequenas-empresas-na-industria-40/ 

Em busca de soluções - BrasilPaisDigital 2017 Publicação Programação de evento Excluído 
Apresentação de evento / 

Projetos 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/64/e0/64e0fce7-d49e-4b43-83aa-
ab210008b66a/em_busca_de_solucoes_ago2017_v3.pdf 

Comunica Design é 'Feito no Brasil' - Agência 

CNI de Notícias 

2016 Notícias Anuncio de evento Excluído 
Apresentação de evento / 

Projetos 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/comunica-design-e-feito-no-brasil/ 

5 tecnologias de ponta da indústria para você 
conhecer na ... 

2016 Notícias 
Tecnologias presentes na 
olimpíada do conhecimento 

Excluído 
Apresentação de evento / 

Projetos 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/5-tecnologias-de-ponta-da-industria-para-voce-
conhecer-na-olimpiada-do-conhecimento/ 

SENAI leva modelo de educação profissional 

para o Paraguai ... 

2016 Notícias 
Treinamento de instrutores 

do Paraguai 
Excluído 

Apresentação de evento / 

Projetos 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/senai-leva-modelo-de-

educacao-profissional-para-o-paraguai/ 

Indústria 4.0 é destaque na Casa Rio - Agência 

CNI de Notícias 

2016 Notícias 
Fala que foi tratado o tema 

no evento 
Excluído 

Apresentação de evento / 

Projetos 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/industria-40-e-destaque-na-casa-

rio/ 

Indústria 4.0 é destaque na maior feira industrial 

do mundo ... 

2016 Notícias Feira de hannover Excluído 
Apresentação de evento / 

Projetos 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/industria-40-e-

destaque-na-maior-feira-industrial-do-mundo-na-alemanha/ 

Versão 16 (16h25) XXXIV Encontro Econômico 
Brasil ... 

2016 Publicação Agenda de encontro Excluído 
Apresentação de evento / 

Projetos 
http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_18/2016/08/01/11564/V16CNI.EEBA
DraftAgenda.PORT.14-10-2016.16h25.pdf 

INOVAÇÃO NA INDÚSTRIA GRÁFICA - 

Portal da Indústria 

Sd Publicação Apresentação de projeto Excluído 
Área/Tecnologia 

específica 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/procompi/os-projetos/exportar-

pdf/?edicao_slug=&estado_slug=parana&setor_slug= 

Qualificação desperdício zero a partir do Lean 
Manufacturing 

Sd Publicação Apresentação de projeto Excluído 
Área/Tecnologia 

específica 
https://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/procompi/os-projetos/exportar-
pdf/?edicao_slug=&estado_slug=&setor_slug= 

PROPOSTA TÉCNICA HANDS-ON 

INFORMAÇÕES DO ... 

Sd Publicação 
Proposta de implementação 

de tecnologia 
Excluído 

Área/Tecnologia 

específica 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/78/c4/78c42322-f086-40f2-9af1-

a71835a5cc45/proposta_tecnica_hands-on.docx 

O FUTURO DA FORMAÇÃO EM 
ENGENHARIA - Portal da ... 

2021 Publicação Livro Excluído 
Área/Tecnologia 

específica 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/5c/13/5c1366ee-4bc2-4380-9c09-
db3bf9f27cb4/livro_o_futuro_da_formacao_em_engenharia5.pdf 

Rede 5G será fundamental para o Brasil avançar 

na ... 

2020 Notícias 5g e reforma tributária Excluído 
Área/Tecnologia 

específica 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/infraestrutura/rede-5g-sera-fundamental-

para-o-brasil-avancar-na-automacao-e-digitalizacao/ 

SENAI seleciona projetos de inovação para o 2020 Notícias Sobre o projeto rota 2030 Excluído Área/Tecnologia https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/senai-seleciona-

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/desafio-de-robotica-da-industria-testa-habilidades-de-240-estudantes-na-olimpiada-do-conhecimento-em-brasilia/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/senai-divulga-dados-ineditos-sobre-profissoes-do-futuro-nesta-quinta-feira-05/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/senai-divulga-dados-ineditos-sobre-profissoes-do-futuro-nesta-quinta-feira-05/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/brasil-tem-potencial-de-lideranca-para-digitalizacao-mas-precisa-assumir-riscos-diz-soumitra-dutta/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/brasil-tem-potencial-de-lideranca-para-digitalizacao-mas-precisa-assumir-riscos-diz-soumitra-dutta/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/exame-forum-amazonia-coloca-no-centro-do-debate-os-desafios-da-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/exame-forum-amazonia-coloca-no-centro-do-debate-os-desafios-da-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/olimpiada-do-conhecimento-apresenta-inovacoes-para-melhorar-os-centros-urbanos/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/olimpiada-do-conhecimento-apresenta-inovacoes-para-melhorar-os-centros-urbanos/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/14-momentos-inesqueciveis-da-olimpiada-do-conhecimento-2018/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/14-momentos-inesqueciveis-da-olimpiada-do-conhecimento-2018/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/olimpiada-do-conhecimento-2018-apresenta-tecnologias-da-industria-40-para-cidades-inteligentes-e-escolas-do-futuro/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/olimpiada-do-conhecimento-2018-apresenta-tecnologias-da-industria-40-para-cidades-inteligentes-e-escolas-do-futuro/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/encontro-na-cni-ressalta-papel-transformador-da-biotecnologia-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/encontro-na-cni-ressalta-papel-transformador-da-biotecnologia-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/5o-seminario-pense-nas-pequenas-primeiro-discute-papel-das-fintechs-na-retomada-do-credito/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/5o-seminario-pense-nas-pequenas-primeiro-discute-papel-das-fintechs-na-retomada-do-credito/
https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2018/11/economia-circular-uma-abordagem-geral-no-contexto-da-industria-40/
https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2018/11/economia-circular-uma-abordagem-geral-no-contexto-da-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/reportagem-do-jornal-da-band-destaca-projeto-industria-2027/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/reportagem-do-jornal-da-band-destaca-projeto-industria-2027/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/cni-microsoft-e-gartner-participam-de-evento-sobre-industria-40-em-curitiba/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/cni-microsoft-e-gartner-participam-de-evento-sobre-industria-40-em-curitiba/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/projeto-industria-2027-mostrara-oportunidades-e-desafios-para-a-industria-brasileira-diante-da-nova-revolucao-industrial/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/projeto-industria-2027-mostrara-oportunidades-e-desafios-para-a-industria-brasileira-diante-da-nova-revolucao-industrial/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/seminario-pense-nas-pequenas-primeiro-discute-insercao-de-micro-e-pequenas-empresas-na-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/seminario-pense-nas-pequenas-primeiro-discute-insercao-de-micro-e-pequenas-empresas-na-industria-40/
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/64/e0/64e0fce7-d49e-4b43-83aa-ab210008b66a/em_busca_de_solucoes_ago2017_v3.pdf
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/comunica-design-e-feito-no-brasil/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/comunica-design-e-feito-no-brasil/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/5-tecnologias-de-ponta-da-industria-para-voce-conhecer-na-olimpiada-do-conhecimento/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/5-tecnologias-de-ponta-da-industria-para-voce-conhecer-na-olimpiada-do-conhecimento/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/senai-leva-modelo-de-educacao-profissional-para-o-paraguai/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/senai-leva-modelo-de-educacao-profissional-para-o-paraguai/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/industria-40-e-destaque-na-casa-rio/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/industria-40-e-destaque-na-casa-rio/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/industria-40-e-destaque-na-maior-feira-industrial-do-mundo-na-alemanha/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/industria-40-e-destaque-na-maior-feira-industrial-do-mundo-na-alemanha/
http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_18/2016/08/01/11564/V16CNI.EEBADraftAgenda.PORT.14-10-2016.16h25.pdf
http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_18/2016/08/01/11564/V16CNI.EEBADraftAgenda.PORT.14-10-2016.16h25.pdf
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/procompi/os-projetos/exportar-pdf/?edicao_slug=&estado_slug=parana&setor_slug=
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/procompi/os-projetos/exportar-pdf/?edicao_slug=&estado_slug=parana&setor_slug=
https://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/procompi/os-projetos/exportar-pdf/?edicao_slug=&estado_slug=&setor_slug=
https://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/procompi/os-projetos/exportar-pdf/?edicao_slug=&estado_slug=&setor_slug=
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/78/c4/78c42322-f086-40f2-9af1-a71835a5cc45/proposta_tecnica_hands-on.docx
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/78/c4/78c42322-f086-40f2-9af1-a71835a5cc45/proposta_tecnica_hands-on.docx
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/5c/13/5c1366ee-4bc2-4380-9c09-db3bf9f27cb4/livro_o_futuro_da_formacao_em_engenharia5.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/5c/13/5c1366ee-4bc2-4380-9c09-db3bf9f27cb4/livro_o_futuro_da_formacao_em_engenharia5.pdf
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/infraestrutura/rede-5g-sera-fundamental-para-o-brasil-avancar-na-automacao-e-digitalizacao/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/infraestrutura/rede-5g-sera-fundamental-para-o-brasil-avancar-na-automacao-e-digitalizacao/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/senai-seleciona-projetos-de-inovacao-para-o-setor-automotivo/
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setor ... para setor automobilístico específica projetos-de-inovacao-para-o-setor-automotivo/ 

O que é robótica e como ela está presente no seu 

dia-a-dia 

2020 Conceitos Robótica  Excluído 
Área/Tecnologia 

específica 
http://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/robotica/ 

DOCUMENTO DE APOIO À IMPLANTAÇÃO 
DAS ... - ABENGE  

2020 Publicação 
Modernização de cursos de 
engenharia 

Excluído 
Área/Tecnologia 

específica 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/95/2b/952b2b44-3671-4556-bfa8-
d0f446185a29/documento_de_apoio_implantacao_dcns_curso_graduacao_engenharia.pdf 

FERRAMENTAS PARA PROMOVER A 

INOVAÇÃO ... - Gestiona 

2020 Publicação Ferramentas da MEI Excluído 
Área/Tecnologia 

específica 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/87/04/8704ce5c-b529-4110-8c05-

c07478c1e570/cni_-_publicacao_mei_tools_-_v1811.pdf 

Biotecnologia e conectividade para indústria 4.0 

são ... 

2019 Notícias 
Prioridade de tecnologias 

4.0 para o BRICS 
Excluído 

Área/Tecnologia 

específica 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/internacional/biotecnologia-e-conectividade-

para-industria-40-sao-prioridades-do-conselho-empresarial-do-brics/ 

Embrapa e SENAI se unem para gerar novos 

conhecimentos ... 

2019 Notícias Sobre agricultura Excluído 
Área/Tecnologia 

específica 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/embrapa-e-senai-se-

unem-para-gerar-novos-conhecimentos-e-tecnologias/ 

Indústria da moda mais moderna: colaborativa, 

sustentável e ... 

2019 Notícias 
Perfil de consumidores de 

moda 
Excluído 

Área/Tecnologia 

específica 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/industria-da-moda-mais-moderna-

colaborativa-sustentavel-e-40/ 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 

ONU trazem ... 

2019 Notícias 
Desenvolvimento 

sustentável 
Excluído 

Área/Tecnologia 

específica 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/sustentabilidade/objetivos-de-

desenvolvimento-sustentavel-da-onu-trazem-oportunidades/ 

Segurança e Saúde na Indústria da Construção – 

Prevenção ... 

2019 Publicação Área da construção civil Excluído 
Área/Tecnologia 

específica 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/60/f3/60f3657c-f614-4dd6-8c48-

c5d1cfc223e3/seguranca_e_saude_na_industria_da_construcao_prevencao_e_inovacao.pdf 

Internet das coisas é ferramenta para aumentar 

produtividade ... 

2018 Notícias Investimentos em IoT Excluído 
Área/Tecnologia 

específica 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/internet-das-coisas-e-

ferramenta-para-aumentar-produtividade-diz-diretor-de-operacoes-do-senai/ 

Saiba como o SENAI está inserindo o Brasil na 
Indústria 4.0 ... 

2018 Notícias 

Serviços do SENAI 

oferecidos às empresas em 

dados  

Excluído 
Área/Tecnologia 

específica 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/saiba-como-o-senai-
esta-inserindo-o-brasil-na-industria-40/ 

Alunos da Rede SESI/SENAI conquistam o 

Prêmio ... 

2018 Notícias 
Prêmio der alunos do 
SENAI na categoria 

Sustentabilidade 

Excluído 
Área/Tecnologia 

específica 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/sustentabilidade/alunos-da-rede-sesisenai-

conquistam-o-premio-miniempresa-brasil-2018/ 

Robotista: a profissão chave da Indústria 4.0 - 

Agência CNI de ... 

2018 Notícias 
Nova profissão anunciada 
pela olimpíada do 

conhecimento 

Excluído 
Área/Tecnologia 

específica 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/robotista-a-profissao-chave-da-

industria-40/ 

BIODIVERSIDADE - Portal da Indústria 2018 Publicação 
Propostas para eleições - 

Biodiversidade 
Excluído 

Área/Tecnologia 

específica 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/49/d4/49d41614-5bc7-400f-85f8-

c3e37481479a/biodiversidade_web.pdf 

BIOECONOMIA E A INDÚSTRIA 

BRASILEIRA - Portal da ... 

2018 Publicação 
Propostas para eleições - 

Bioeconomia 
Excluído 

Área/Tecnologia 

específica 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/cd/ed/cded4159-a4c5-474d-9182-

dd901b317e1c/bioeconomia_e_a_industria_brasileira.pdf 

DESAFIOS CORPORATE GYNTEC - Portal da 
Indústria 

2018 Publicação 
Regulamento para 
participação em projeto 

Excluído 
Área/Tecnologia 

específica 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/9b/f4/9bf45659-f910-4cfb-a1ef-
38ab378861d6/20181002_regulamento_desafio_corporate_gyntec_v2_2.pdf 

ENERGIA ELÉTRICA - Portal da Indústria 2018 Publicação Proposta para as eleições Excluído 
Área/Tecnologia 

específica 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/d9/a2/d9a29a77-b3a9-4377-b9fd-

81946023158d/energia_eletrica_web.pdf 

ENSINO DE ENGENHARIA - Portal da 
Indústria 

2018 Publicação Proposta para as eleições Excluído 
Área/Tecnologia 

específica 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/5e/ec/5eec09ca-2b12-4880-8a0b-
804411795ea7/ensino_de_engenharia_web.pdf 

GÁS NATURAL: MERCADO E 

COMPETITIVIDADE - Portal da ... 

2018 Publicação Proposta para as eleições Excluído 
Área/Tecnologia 

específica 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/00/ae/00ae3eac-0586-4bbf-970a-

2690d14177af/gas_natural_web.pdf 

INSUMOS ENERGÉTICOS - Portal da Indústria 2018 Publicação Proposta para as eleições Excluído 
Área/Tecnologia 

específica 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/54/24/542411db-a679-4907-9098-
d42ace4719eb/insumos_energeticos_web.pdf 

SANEAMENTO BÁSICO - Trata Brasil 2018 Publicação Propostas para as eleições  Excluído 
Área/Tecnologia 

específica 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/62/00/6200cda4-995b-4af1-9eba-

0674a6ba706c/saneamento_basico_web.pdf 

SAÚDE SUPLEMENTAR - Portal da Indústria 2018 Publicação Propostas para as eleições  Excluído 
Área/Tecnologia 

específica 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/47/8b/478b5e59-d4ae-480b-9206-
3bda0983e8cf/saude_suplementar_web.pdf 

SEGURANÇA HÍDRICA - Portal da Indústria 2018 Publicação Propostas para as eleições  Excluído 
Área/Tecnologia 

específica 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/2f/0a/2f0a76bd-5626-457a-9b02-

b8f06a27b7a4/seguranca_hidrica_web.pdf 

SISTEMA PORTUÁRIO - Portal da Indústria 2018 Publicação Propostas para as eleições  Excluído 
Área/Tecnologia 

específica 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/6b/b8/6bb863cd-6cab-4f85-9b3e-
d08b9044a7f9/sistema_portuario_web.pdf 

TELECOMUNICAÇÕES - Portal da Indústria 2018 Publicação Propostas para as eleições  Excluído 
Área/Tecnologia 

específica 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/53/00/53009336-28f9-4b9d-9926-

b8d5eef35232/telecomunicacoes_web.pdf 

TRANSPORTE FERROVIÁRIO - Portal da 
Indústria 

2018 Publicação Propostas para as eleições  Excluído 
Área/Tecnologia 

específica 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/ab/86/ab862277-4ede-4879-a618-
834bd8c763f8/transporte_ferroviario_web.pdf 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/senai-seleciona-projetos-de-inovacao-para-o-setor-automotivo/
http://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/robotica/
http://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/robotica/
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/95/2b/952b2b44-3671-4556-bfa8-d0f446185a29/documento_de_apoio_implantacao_dcns_curso_graduacao_engenharia.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/95/2b/952b2b44-3671-4556-bfa8-d0f446185a29/documento_de_apoio_implantacao_dcns_curso_graduacao_engenharia.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/87/04/8704ce5c-b529-4110-8c05-c07478c1e570/cni_-_publicacao_mei_tools_-_v1811.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/87/04/8704ce5c-b529-4110-8c05-c07478c1e570/cni_-_publicacao_mei_tools_-_v1811.pdf
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/internacional/biotecnologia-e-conectividade-para-industria-40-sao-prioridades-do-conselho-empresarial-do-brics/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/internacional/biotecnologia-e-conectividade-para-industria-40-sao-prioridades-do-conselho-empresarial-do-brics/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/embrapa-e-senai-se-unem-para-gerar-novos-conhecimentos-e-tecnologias/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/embrapa-e-senai-se-unem-para-gerar-novos-conhecimentos-e-tecnologias/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/industria-da-moda-mais-moderna-colaborativa-sustentavel-e-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/industria-da-moda-mais-moderna-colaborativa-sustentavel-e-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/sustentabilidade/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu-trazem-oportunidades/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/sustentabilidade/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu-trazem-oportunidades/
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/60/f3/60f3657c-f614-4dd6-8c48-c5d1cfc223e3/seguranca_e_saude_na_industria_da_construcao_prevencao_e_inovacao.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/60/f3/60f3657c-f614-4dd6-8c48-c5d1cfc223e3/seguranca_e_saude_na_industria_da_construcao_prevencao_e_inovacao.pdf
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/internet-das-coisas-e-ferramenta-para-aumentar-produtividade-diz-diretor-de-operacoes-do-senai/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/internet-das-coisas-e-ferramenta-para-aumentar-produtividade-diz-diretor-de-operacoes-do-senai/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/saiba-como-o-senai-esta-inserindo-o-brasil-na-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/saiba-como-o-senai-esta-inserindo-o-brasil-na-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/sustentabilidade/alunos-da-rede-sesisenai-conquistam-o-premio-miniempresa-brasil-2018/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/sustentabilidade/alunos-da-rede-sesisenai-conquistam-o-premio-miniempresa-brasil-2018/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/robotista-a-profissao-chave-da-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/robotista-a-profissao-chave-da-industria-40/
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/49/d4/49d41614-5bc7-400f-85f8-c3e37481479a/biodiversidade_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/cd/ed/cded4159-a4c5-474d-9182-dd901b317e1c/bioeconomia_e_a_industria_brasileira.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/cd/ed/cded4159-a4c5-474d-9182-dd901b317e1c/bioeconomia_e_a_industria_brasileira.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/9b/f4/9bf45659-f910-4cfb-a1ef-38ab378861d6/20181002_regulamento_desafio_corporate_gyntec_v2_2.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/9b/f4/9bf45659-f910-4cfb-a1ef-38ab378861d6/20181002_regulamento_desafio_corporate_gyntec_v2_2.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/d9/a2/d9a29a77-b3a9-4377-b9fd-81946023158d/energia_eletrica_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/5e/ec/5eec09ca-2b12-4880-8a0b-804411795ea7/ensino_de_engenharia_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/5e/ec/5eec09ca-2b12-4880-8a0b-804411795ea7/ensino_de_engenharia_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/00/ae/00ae3eac-0586-4bbf-970a-2690d14177af/gas_natural_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/00/ae/00ae3eac-0586-4bbf-970a-2690d14177af/gas_natural_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/54/24/542411db-a679-4907-9098-d42ace4719eb/insumos_energeticos_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/62/00/6200cda4-995b-4af1-9eba-0674a6ba706c/saneamento_basico_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/47/8b/478b5e59-d4ae-480b-9206-3bda0983e8cf/saude_suplementar_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/2f/0a/2f0a76bd-5626-457a-9b02-b8f06a27b7a4/seguranca_hidrica_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/6b/b8/6bb863cd-6cab-4f85-9b3e-d08b9044a7f9/sistema_portuario_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/53/00/53009336-28f9-4b9d-9926-b8d5eef35232/telecomunicacoes_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/ab/86/ab862277-4ede-4879-a618-834bd8c763f8/transporte_ferroviario_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/ab/86/ab862277-4ede-4879-a618-834bd8c763f8/transporte_ferroviario_web.pdf
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TRANSPORTE MARÍTIMO DE 

CONTÊINERES E A ... 

2018 Publicação Propostas para as eleições  Excluído 
Área/Tecnologia 

específica 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/a1/34/a134f7f5-dba6-4c06-a2dc-

52ec0983ec82/transporte_maritimo_web.pdf 

9 megatendências da inovação na Indústria 4.0 - 
Agência CNI ... 

2017 Notícias 
Tendências e tecnologias da 
Indústria 4.0 

Excluído 
Área/Tecnologia 

específica 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/9-megatendencias-da-inovacao-na-industria-40/ 

SENAI CETIQT lança livro sobre Indústria 4.0 

no setor têxtil e ... 

2017 Publicação Livro sobre indústria têxtil Excluído 
Área/Tecnologia 

específica 

http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/senai-cetiqt/noticias/senai-cetiqt-lanca-

livro-sobre-industria-40-no-setor-textil-e-de-confeccao/ 

A INDÚSTRIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA ... 
- Abinee 

2017 Publicação 
Recursos elétricos para 
sustentabilidade 

Excluído 
Área/Tecnologia 

específica 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/75/49/754945b9-952a-4162-8af5-
c0b2d8b601ba/sustentabilidade_abinee_miolo_grafica.pdf 

Anfavea - Portal da Indústria 2017 Publicação 
Levantamento de recursos 

sustentáveis 
Excluído 

Área/Tecnologia 

específica 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/07/a6/07a661a4-33e8-4ad7-a095-

c2de3be68672/sustentabilidade_anfavea_web.pdf 

Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de 

Confecção - Abit 

2017 Publicação 
Tecnologias da indústria 
têxtil e investimentos no 

setor 

Excluído 
Área/Tecnologia 

específica 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/bb/6f/bb6fdd8d-8201-41ca-981d-

deef4f58461f/abit.pdf 

Mapa de Clusters Tecnológicos e Tecnologias 

Relevantes ... 

2017 Publicação 
Detalhamento de 

tecnologias 
Excluído 

Área/Tecnologia 

específica 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/6c/8e/6c8e358b-a098-4b12-b506-
1e425b0a3a35/clusters_tecnologicos_e_tecnologias_relevantes_para_competitividade_de_sist

emas_produtivos.pdf 

Indústria 4.0 é acessível para pequenas e grandes 

empresas ... 

2016 Notícias 

Entrevista com o autor do 

livro da indústria 4.0 na 
indústria têxtil 

Excluído 
Área/Tecnologia 

específica 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/industria-40-e-acessivel-para-pequenas-e-

grandes-empresas/ 

A quarta revolução industrial do setor têxtil e de 

confecção 

2016 Publicação Livro da Indústria Têxtil Excluído 
Área/Tecnologia 

específica 

http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_18/2016/06/21/11146/Aquartarevoluoi

ndustrialdosetortxtiledeconfeco.pdf?r=0.708670839781 

A quarta revolução industrial do setor têxtil e de 
confecção 

2016 Publicação 
In pactos da Ind. 4.0 no 
setor têxtil 

Excluído 
Área/Tecnologia 

específica 
http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_18/2016/06/21/11146/Aquartarevoluoi
ndustrialdosetortxtiledeconfeco.pdf?r=0.708670839781 

Inovação e manufatura avançada - SILO of 

research documents 

2016 Publicação Relatórios da MEI Excluído 
Área/Tecnologia 

específica 

http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_18/2014/07/25/3317/MEI_Manufatura

_Avancada_Set2016ver11.pdf 

CNI INOVAÇÂO - Empresas ganham em 
produtividade com a ... 

2020 Notícias 
Casos de tecnologia 4.0 em 
empresas 

Excluído Casos empresariais 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/empresas-ganham-
em-produtividade-com-a-industria-40/ 

Casos de Sucesso - Portal da Indústria 2020 Publicação Caso empresarial Excluído Casos empresariais 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/a4/13/a413cda1-84b9-4c71-a3d8-

2aea418e9bd5/destaques-cni_procompi_casos-sucesso_a4.pdf 

Tecnologias da Indústria 4.0 aumentam em 22%, 
em média, a ... 

2019 Notícias 
Casos com tecnologias 4.0 
em pequenas empresas 

Excluído Casos empresariais 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/tecnologias-da-
industria-40-aumentam-em-22-produtividade-em-pequenas-e-medias-empresas/ 

Transformação digital é a única forma para as 

companhias se ... 

2019 Notícias 
Caso de inovação de uma 

empresa  
Excluído Casos empresariais 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/ana-paula-assis/transformacao-digital-e-a-

unica-forma-para-as-companhias-se-manterem-competitivas/ 

Empresários mostram que é possível inserção na 
Indústria 4.0 ... 

2019 Notícias 

Programa do SENAI para 

industrias se inovarem com 

a tecnologia 4.0 

Excluído Casos empresariais 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/empresarios-mostram-
que-e-possivel-insercao-na-industria-40-com-ajuda-do-senai/ 

SENAI avalia estágio das empresas no uso de 

tecnologias 4.0 ... 
2019 Notícias 

Como as empresas que 
contrataram o SENAI estão 

se saindo 

Excluído Casos empresariais  - 

Para expandirem negócios, empresas brasileiras 
investem ... 

2018 Notícias 
Casos de tecnologia 4.0 em 
empresas 

Excluído Casos empresariais 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/luiz-cesar-alves/para-expandirem-
negocios-empresas-brasileiras-investem-em-tecnologias-da-industria-40-/ 

Pequenas empresas entram na Indústria 4.0 - 
Agência CNI de ... 

2018 Notícias 

Serviços do SENAI 

oferecidos à pequenas 

empresas 

Excluído Casos empresariais 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/pequenas-empresas-
entram-na-industria-40/ 

Programa do SENAI em parceria com o governo 

leva Indústria ... 

2017 Notícias 
Caso de inovação em 

empresas 
Excluído Casos empresariais 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/competitividade/programa-do-senai-em-

parceria-com-o-governo-leva-industria-40-a-pequenas-e-medias-empresas/ 

CASOS DE SUCESSO - Portal da Indústria 2017 Publicação Caso empresarial Excluído Casos empresariais 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/ff/e2/ffe21fdc-57e9-482b-bed3-

6710e1847a3b/inova_talentos_web_2.pdf 

A ENGPISO é uma empresa baiana fundada em 

1995 ... 

2016 Publicação Resultado de Prêmio Excluído Casos empresariais 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/66/eb/66ebbd36-8569-4701-a4d9-

6b449b87f24f/publicacao_de_resultados_premio_edicao_2016-2017.pdf 

Estatísticas - CNI - Portal da Indústria Sd Site  
Páginas de estatísticas da 

CNI - Sondagem espacial 
Excluído Dados econômicos http://www.portaldaindustria.com.br/cni/estatisticas/sondagem-especial/ 

Estatísticas - CNI - Portal da Indústria Sd Site  
Páginas de estatísticas da 

CNI - Pesquisas temáticas 
Excluído Dados econômicos http://www.portaldaindustria.com.br/cni/estatisticas/pesquisas-tematicas/ 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/a1/34/a134f7f5-dba6-4c06-a2dc-52ec0983ec82/transporte_maritimo_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/a1/34/a134f7f5-dba6-4c06-a2dc-52ec0983ec82/transporte_maritimo_web.pdf
https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/9-megatendencias-da-inovacao-na-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/9-megatendencias-da-inovacao-na-industria-40/
http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/senai-cetiqt/noticias/senai-cetiqt-lanca-livro-sobre-industria-40-no-setor-textil-e-de-confeccao/
http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/senai-cetiqt/noticias/senai-cetiqt-lanca-livro-sobre-industria-40-no-setor-textil-e-de-confeccao/
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/75/49/754945b9-952a-4162-8af5-c0b2d8b601ba/sustentabilidade_abinee_miolo_grafica.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/75/49/754945b9-952a-4162-8af5-c0b2d8b601ba/sustentabilidade_abinee_miolo_grafica.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/07/a6/07a661a4-33e8-4ad7-a095-c2de3be68672/sustentabilidade_anfavea_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/bb/6f/bb6fdd8d-8201-41ca-981d-deef4f58461f/abit.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/bb/6f/bb6fdd8d-8201-41ca-981d-deef4f58461f/abit.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/6c/8e/6c8e358b-a098-4b12-b506-1e425b0a3a35/clusters_tecnologicos_e_tecnologias_relevantes_para_competitividade_de_sistemas_produtivos.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/6c/8e/6c8e358b-a098-4b12-b506-1e425b0a3a35/clusters_tecnologicos_e_tecnologias_relevantes_para_competitividade_de_sistemas_produtivos.pdf
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/industria-40-e-acessivel-para-pequenas-e-grandes-empresas/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/industria-40-e-acessivel-para-pequenas-e-grandes-empresas/
http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_18/2016/06/21/11146/Aquartarevoluoindustrialdosetortxtiledeconfeco.pdf?r=0.708670839781
http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_18/2016/06/21/11146/Aquartarevoluoindustrialdosetortxtiledeconfeco.pdf?r=0.708670839781
http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_18/2016/06/21/11146/Aquartarevoluoindustrialdosetortxtiledeconfeco.pdf?r=0.708670839781
http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_18/2016/06/21/11146/Aquartarevoluoindustrialdosetortxtiledeconfeco.pdf?r=0.708670839781
http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_18/2014/07/25/3317/MEI_Manufatura_Avancada_Set2016ver11.pdf
http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_18/2014/07/25/3317/MEI_Manufatura_Avancada_Set2016ver11.pdf
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/empresas-ganham-em-produtividade-com-a-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/empresas-ganham-em-produtividade-com-a-industria-40/
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/a4/13/a413cda1-84b9-4c71-a3d8-2aea418e9bd5/destaques-cni_procompi_casos-sucesso_a4.pdf
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/tecnologias-da-industria-40-aumentam-em-22-produtividade-em-pequenas-e-medias-empresas/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/tecnologias-da-industria-40-aumentam-em-22-produtividade-em-pequenas-e-medias-empresas/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/ana-paula-assis/transformacao-digital-e-a-unica-forma-para-as-companhias-se-manterem-competitivas/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/ana-paula-assis/transformacao-digital-e-a-unica-forma-para-as-companhias-se-manterem-competitivas/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/empresarios-mostram-que-e-possivel-insercao-na-industria-40-com-ajuda-do-senai/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/empresarios-mostram-que-e-possivel-insercao-na-industria-40-com-ajuda-do-senai/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/luiz-cesar-alves/para-expandirem-negocios-empresas-brasileiras-investem-em-tecnologias-da-industria-40-/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/luiz-cesar-alves/para-expandirem-negocios-empresas-brasileiras-investem-em-tecnologias-da-industria-40-/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/pequenas-empresas-entram-na-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/pequenas-empresas-entram-na-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/competitividade/programa-do-senai-em-parceria-com-o-governo-leva-industria-40-a-pequenas-e-medias-empresas/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/competitividade/programa-do-senai-em-parceria-com-o-governo-leva-industria-40-a-pequenas-e-medias-empresas/
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/ff/e2/ffe21fdc-57e9-482b-bed3-6710e1847a3b/inova_talentos_web_2.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/66/eb/66ebbd36-8569-4701-a4d9-6b449b87f24f/publicacao_de_resultados_premio_edicao_2016-2017.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/66/eb/66ebbd36-8569-4701-a4d9-6b449b87f24f/publicacao_de_resultados_premio_edicao_2016-2017.pdf
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/estatisticas/sondagem-especial/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/estatisticas/pesquisas-tematicas/


239 
 

Documento/Link Data Tipo  Breve descrição Incluído/Excluído Justificativa URL 

Detalhe - Portal da Indústria Sd Site  

Agenda da Indústria para o 

poder executivo - Proteção 

de dados 

Excluído Dados econômicos https://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/agenda-poder-executivo/temas/detalhe/?id=6 

caderno_especial_estadao_competitivo.pdf - 

Portal da Indústria 

01/018/

2018 
Publicação Revista fórum estadão Excluído Dados econômicos 

https://static.portaldaindustria.com.br/portaldaindustria/noticias/media/filer_public/57/f6/57f6

7c28-2cb9-46cb-8c86-4c537fbf7928/caderno_especial_estadao_competitivo.pdf 

VENCER A CRISE E VOLTAR A CRESCER - 
Portal da Indústria 

2021 Publicação 
Crescimento econômico 
pós-chovido 

Excluído Dados econômicos 
https://static.portaldaindustria.com.br/portaldaindustria/noticias/media/filer_public/fe/c7/fec71
823-dfb7-4055-8bf7-013f29e6c393/vencer_a_crise_e_voltar_a_crescer.pdf 

Indústria 4.0 para melhorar a competitividade 
brasileira ... 

2020 Artigo 

Informações sobre a posição 

do Brasil no ranking de 

competitividade mundial 

Excluído Dados econômicos 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/robson-braga-de-andrade/industria-40-para-
melhorar-a-competitividade-brasileira/ 

Estudo da CNI recomenda criação de 

financiamento de baixo ... 

2020 Notícias 
Linhas de crédito e 

financiamento 
Excluído Dados econômicos 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/estudo-da-cni-recomenda-criacao-

de-financiamento-de-baixo-custo-para-industria-40/ 

Empresários e governo discutem prioridades para 

indústria 4.0 

2020 Notícias 

Foco é estimular empresas a 

adotarem uma agenda 
voltada para a inovação e 

criar ou fortalecer linhas de 

crédito específicas para 
iniciativas nesse sentido 

Excluído Dados econômicos 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/empresarios-e-governo-discutem-

prioridades-para-industria-40/ 

Inovação e parcerias são a chave para as nações 

se ... 

2020 Artigo 
Inovação para enfrentar pós-

pandemia 
Excluído Dados econômicos 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/robson-braga-de-andrade/inovacao-e-

parcerias-sao-a-chave-para-as-nacoes-se-reinventarem-no-pos-pandemia/ 

Nova geografia industrial depois da pandemia? - 
Agência CNI ... 

2020 Artigo Sobre Indústria Têxtil Excluído Dados econômicos 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/fernando-pimentel/nova-geografia-industrial-
depois-da-pandemia/ 

Crise do novo corona vírus promove desafios 

para a indústria ... 

2020 Notícias 
Impactos da pandemia na 

economia 
Excluído Dados econômicos 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/crise-do-novo-coronavirus-

promove-desafios-para-a-industria-e-para-o-brasil/ 

A economia e os desafios da retomada do 

crescimento pós ... 

2020 Conceitos Desafios pós pandemia Excluído Dados econômicos 
http://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/retomada-do-crescimento-pos-

pandemia/ 

COMPETITIVIDADE DAS EXPORTAÇÕES 

INDUSTRIAIS ...  

2020 Publicação Economia de Exportação Excluído Dados econômicos 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/fd/b0/fdb04a18-dfd4-42f5-8f57-

04a5acc4560d/cni_estudo_competitividadedasexportacoesindustriais_propostaderegimeimpor
tacoesservicos.pdf 

PROPOSTAS PARA A RETOMADA DO 

CRESCIMENTO ...  

2020 Publicação 
Lista de propostas da CNI 
para o crescimento 

econômico pós-covid 

Excluído Dados econômicos 

https://static.portaldaindustria.com.br/portaldaindustria/noticias/media/filer_public/59/ce/59ce

663d-92c1-4b84-8fdc-

86a0e00f36b4/propostas_para_a_retomada_do_crescimento_economico_-
_setembro_2020.pdf 

Aumentar produtividade é desafio em todos os 

segmentos da ... 

2019 Notícias 

Educação ruim é uma das 

principais causas de baixa 
produtividade no país 

Excluído Dados econômicos 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/competitividade/aumentar-produtividade-e-

desafio-em-todos-os-segmentos-da-economia-brasileira/ 

Brasil precisa de política industrial que promova 

mudança ... 

2019 Notícias 
Necessidade de política 

industrial 
Excluído Dados econômicos 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/politica-industrial/brasil-precisa-de-politica-

industrial-que-promova-mudanca-estrutural-e-ganho-de-produtividade-diz-cni/ 

Inovação: uma agenda fundamental para o 

desenvolvimento ... 

2019 Artigo 

Importância de investir em 

pesquisa e desenvolvimento 

para a Indústria 4.0 

Excluído Dados econômicos 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/robson-braga-de-andrade/inovacao-uma-

agenda-fundamental-para-o-desenvolvimento-da-industria-e-do-pais/ 

Inovação e indústria 4.0 são fundamentais para o 

país ... 

2019 Notícias 
Estratégias da câmara 
brasileira para a Indústria 

4.0 

Excluído Dados econômicos 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/inovacao-e-industria-

40-sao-fundamentais-para-o-pais-caminhar-rumo-ao-desenvolvimento/ 

INFOGRÁFICO: Robô Indústria mostra fatos e 

inovações que ... 

2018 Notícias 
Histórico de industrialização 

no Brasil 
Excluído Dados econômicos 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/especiais/infografico-robo-industron-mostra-fatos-e-

inovacoes-que-transformaram-o-brasil-e-a-industria-nos-ultimos-80-anos/ 

Estado tem papel estratégico no desenvolvimento 
da Indústria ... 

2018 Notícias 

Papel do estado no mapa 

estratégico da indústria até 

2022 

Excluído Dados econômicos 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/estado-tem-papel-
estrategico-no-desenvolvimento-da-industria-40-no-brasil-mostra-estudo-da-cni/ 

Em meio à crise, compras públicas são saída para 

fomento à ... 

2018 Notícias 
Compras públicas como 
estratégia de 

desenvolvimento industrial 

Excluído Dados econômicos 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/em-meio-a-crise-

compras-publicas-sao-saida-para-fomento-a-digitalizacao-afirma-cni/ 

Bens de capital, agroindústria e automotivo serão 
os mais ... 

2018 Notícias 
Pesquisa do projeto 
indústria 2027 

Excluído Dados econômicos 
https://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/industria-2027/noticias/bens-de-capital-
agroindustria-e-automotivo-serao-os-mais-dominados-pelas-tecnologias-40-diz-estudo-da-cni/ 

https://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/agenda-poder-executivo/temas/detalhe/?id=6
https://static.portaldaindustria.com.br/portaldaindustria/noticias/media/filer_public/57/f6/57f67c28-2cb9-46cb-8c86-4c537fbf7928/caderno_especial_estadao_competitivo.pdf
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https://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/atuacao-internacional/noticias/saiba-como-o-senai-esta-inserindo-o-brasil-na-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/conheca-30-novas-profissoes-que-vao-surgir-com-a-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/conheca-30-novas-profissoes-que-vao-surgir-com-a-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/encontro-na-cni-ressalta-papel-transformador-da-biotecnologia-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/encontro-na-cni-ressalta-papel-transformador-da-biotecnologia-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/competitividade/consolidacao-da-industria-40-sera-mais-rapida-do-que-em-revolucoes-anteriores/
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que em ... 40-sera-mais-rapida-do-que-em-revolucoes-anteriores/ 

Propostas da indústria para as eleições 2018 - 

Políticas ... 

2018 Publicação Proposta para as eleições Excluído Duplicado 
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/propostas-da-industria-para-eleicoes-

2018/politicas/ 

Propostas da indústria para as eleições 2018 - 
Educação ... 

2018 Publicação Proposta para as eleições Excluído Duplicado 
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/propostas-da-industria-para-eleicoes-
2018/educacao/ 

Produtividade e Inovação na Empresa - Portal da 

Indústria 

2018 Publicação Mapa estratégico  Excluído Duplicado 
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/mapa-estrategico-da-industria/fatores-

chave/produtividade-e-inovacao-na-empresa/ 

Política Industrial, de Inovação e de Comércio 

Exterior - Portal ... 

2018 Publicação Mapa estratégico  Excluído Duplicado 
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/mapa-estrategico-da-industria/fatores-

chave/politica-industrial-de-inovacao-e-de-comercio-exterior/ 

INDÚSTRIA 4.0 E DIGITALIZAÇÃO DA 

ECONOMIA - Portal da ... 

2018 Publicação Proposta para as eleições Excluído Duplicado 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/95/95/959553b4-4f9f-40f5-9c1c-

55da1733ddaa/industria_4_0_web.pdf 

INDÚSTRIA 4.0 E DIGITALIZAÇÃO DA 

ECONOMIA - Portal da ... 

2018 Publicação Proposta para as eleições Excluído Duplicado 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/7c/9a/7c9a13ec-8e0b-4bd4-8e2d-

dcabf7a99618/32_-_industria_40_resumo.pdf 

ECONOMIA CIRCULAR - Portal da Indústria 2018 Publicação 

Proposta de 

desenvolvimento 
sustentável 

Excluído Duplicado 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/af/70/af702005-4cc5-47eb-a240-

174387e4a9ea/economia_circular_web.pdf 

INDÚSTRIA 4.0 E DIGITALIZAÇÃO DA 

ECONOMIA - Portal da ... 

2018 Publicação Proposta para as eleições Excluído Duplicado 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/7c/9a/7c9a13ec-8e0b-4bd4-8e2d-

dcabf7a99618/32_-_industria_40_resumo.pdf 

INVESTIMENTOS EM INDÚSTRIA 4.0 - 
Portal da Indústria 

2018 Publicação Proposta para as eleições Excluído Duplicado 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/8b/0f/8b0f5599-9794-4b66-ac83-
e84a4d118af9/investimentos_em_industria_40_junho2018.pdf 

SEGURANÇA JURÍDICA E GOVERNANÇA 

NA ...  

2018 Publicação Propostas para as eleições  Excluído Duplicado 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/1b/99/1b997ef1-9920-469d-954b-

cea0e711efe2/seguranca_juridica_web.pdf 

MIOLO Oportunidades para a indústria 4.0.indd - 
FIEMA 

2017 Publicação 
Dimensões prioritárias para 
a Industria 4.0 no Brasil 

Excluído Duplicado 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/d9/ff/d9ff9d99-1a51-43ff-bc2a-
b2187e90c35a/oportunidades_para_a_industria_40_2603_nova_versao.pdf 

IDEIAS QUALIFICADAS - Portal da Indústria 2017 Publicação Edital Excluído Duplicado 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/61/9e/619ea06d-c258-49c0-b9c2-

788f84609b53/ideias_qualificadas_ciclo_20182_cat_a_b_bedu.pdf 

VÍDEO: Centro SENAI Albano Franco, em 
Aracaju, tem mais ... 

2016 Notícias 
Unidade do SENAI número 
de matriculados 

Excluído Duplicado 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/video-centro-senai-albano-franco-
em-aracaju-tem-mais-de-4-mil-alunos/ 

Indústria 4.0 - FIEA 2016 Publicação Sondagem indústria 4.0 Excluído Duplicado 
http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/cni_estatistica_2/2016/05/16/217/SondEspecial_I

ndustria4.0_Abril2016.pdf 

Challenges for Industry 4.0 in Brazil - Portal da 
Indústria - CNI 

2016 Publicação Desafios Excluído Duplicado https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2016/8/challenges-industry-40-brazil/ 

Finep startup - Portal da Indústria 2021 Publicação Ferramentas da MEI Excluído Editais 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/1a/46/1a46a77f-11d9-4dfa-8962-

7450f53adc1b/cni_-_publicacao_mei_tools_-_v2112_2.pdf 

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 10/2021 

PERGUNTAS E ... 

2021 Publicação Edital Excluído Editais 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/7b/e3/7be396f8-9453-4307-80f6-

59faae6d1b18/pp_10-2021_-_perguntas_e_respostas_2.docx 

CHAMADA PÚBLICA NAGI DIGITAL CNI 

MCTI Nº 002/2020 ... 

2020 Publicação Edital Excluído Editais 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/16/1f/161f8481-9cf7-4254-afe0-

b94f7e472535/chamada_completa_ii_20200928.pdf 

Check list de documentos - Portal da Indústria 2020 Publicação Edital Excluído Editais 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/2a/c5/2ac5b3a6-c6e3-4a06-8db2-

c78f96b3a483/check_list_vf.pdf 

Resultado - Portal da Indústria 2020 Publicação Edital Excluído Editais 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/76/87/76870b48-1307-4c23-ad55-

c4f31d1a83ec/chamada_2020_resultado_avaliacao_pratica_20210118.pdf 

Resultado: Etapa de Pré-seleção - Portal da 

Indústria 

2020 Publicação Edital Excluído Editais 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/0d/52/0d52f71b-f93f-4b42-8536-

a254b6aa834e/chamada_2020_resultado_pre-selecao_20201127.pdf 

Untitled - Portal da Indústria 2020 Publicação Edital Excluído Editais 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/45/c4/45c4d0e3-aecb-4c19-9a68-

7d29b84ff1bc/2901_plataforma_inovacao_2020_v_10082020_errata_29012021_2.pdf 

Anexo I - Informações Cadastrais <Denominação 

da ... 

2020 Publicação Edital Excluído Editais 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/ee/e0/eee0d448-8793-469b-9b15-

5f7ec07c3a55/anexos_i_ii_iii_v_e_vi_20200723.docx 

Nota Geral Os anexos subsequentes, à exceção 

do Anexo IV ...  

2020 Publicação Edital Excluído Editais 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/66/54/665473e8-3d12-4dd6-857e-

0960661fe915/anexos_i_ii_iii_v_vi_e_vii.docx 

Anexo I - Informações Cadastrais <Denominação 

da Instituição ... 

2020 Publicação Edital Excluído Editais 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/15/c0/15c0b429-c6f9-44f8-b8ee-

6b8476edee1a/anexos_20200519.docx 

edital_2019__errata_29012021.pdf - Portal da 

Indústria 

2019 Publicação Edital Excluído Editais 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/d9/68/d9681030-b171-4fe9-b5b6-

4d1e64e2df13/edital_2019__errata_29012021.pdf 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/competitividade/consolidacao-da-industria-40-sera-mais-rapida-do-que-em-revolucoes-anteriores/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/propostas-da-industria-para-eleicoes-2018/politicas/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/propostas-da-industria-para-eleicoes-2018/politicas/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/propostas-da-industria-para-eleicoes-2018/educacao/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/propostas-da-industria-para-eleicoes-2018/educacao/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/mapa-estrategico-da-industria/fatores-chave/produtividade-e-inovacao-na-empresa/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/mapa-estrategico-da-industria/fatores-chave/produtividade-e-inovacao-na-empresa/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/mapa-estrategico-da-industria/fatores-chave/politica-industrial-de-inovacao-e-de-comercio-exterior/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/mapa-estrategico-da-industria/fatores-chave/politica-industrial-de-inovacao-e-de-comercio-exterior/
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/95/95/959553b4-4f9f-40f5-9c1c-55da1733ddaa/industria_4_0_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/95/95/959553b4-4f9f-40f5-9c1c-55da1733ddaa/industria_4_0_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/7c/9a/7c9a13ec-8e0b-4bd4-8e2d-dcabf7a99618/32_-_industria_40_resumo.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/7c/9a/7c9a13ec-8e0b-4bd4-8e2d-dcabf7a99618/32_-_industria_40_resumo.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/af/70/af702005-4cc5-47eb-a240-174387e4a9ea/economia_circular_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/7c/9a/7c9a13ec-8e0b-4bd4-8e2d-dcabf7a99618/32_-_industria_40_resumo.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/7c/9a/7c9a13ec-8e0b-4bd4-8e2d-dcabf7a99618/32_-_industria_40_resumo.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/8b/0f/8b0f5599-9794-4b66-ac83-e84a4d118af9/investimentos_em_industria_40_junho2018.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/8b/0f/8b0f5599-9794-4b66-ac83-e84a4d118af9/investimentos_em_industria_40_junho2018.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/1b/99/1b997ef1-9920-469d-954b-cea0e711efe2/seguranca_juridica_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/1b/99/1b997ef1-9920-469d-954b-cea0e711efe2/seguranca_juridica_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/d9/ff/d9ff9d99-1a51-43ff-bc2a-b2187e90c35a/oportunidades_para_a_industria_40_2603_nova_versao.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/d9/ff/d9ff9d99-1a51-43ff-bc2a-b2187e90c35a/oportunidades_para_a_industria_40_2603_nova_versao.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/61/9e/619ea06d-c258-49c0-b9c2-788f84609b53/ideias_qualificadas_ciclo_20182_cat_a_b_bedu.pdf
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/video-centro-senai-albano-franco-em-aracaju-tem-mais-de-4-mil-alunos/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/video-centro-senai-albano-franco-em-aracaju-tem-mais-de-4-mil-alunos/
http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/cni_estatistica_2/2016/05/16/217/SondEspecial_Industria4.0_Abril2016.pdf
https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2016/8/challenges-industry-40-brazil/
https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2016/8/challenges-industry-40-brazil/
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/1a/46/1a46a77f-11d9-4dfa-8962-7450f53adc1b/cni_-_publicacao_mei_tools_-_v2112_2.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/7b/e3/7be396f8-9453-4307-80f6-59faae6d1b18/pp_10-2021_-_perguntas_e_respostas_2.docx
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/7b/e3/7be396f8-9453-4307-80f6-59faae6d1b18/pp_10-2021_-_perguntas_e_respostas_2.docx
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/16/1f/161f8481-9cf7-4254-afe0-b94f7e472535/chamada_completa_ii_20200928.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/16/1f/161f8481-9cf7-4254-afe0-b94f7e472535/chamada_completa_ii_20200928.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/2a/c5/2ac5b3a6-c6e3-4a06-8db2-c78f96b3a483/check_list_vf.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/76/87/76870b48-1307-4c23-ad55-c4f31d1a83ec/chamada_2020_resultado_avaliacao_pratica_20210118.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/0d/52/0d52f71b-f93f-4b42-8536-a254b6aa834e/chamada_2020_resultado_pre-selecao_20201127.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/0d/52/0d52f71b-f93f-4b42-8536-a254b6aa834e/chamada_2020_resultado_pre-selecao_20201127.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/45/c4/45c4d0e3-aecb-4c19-9a68-7d29b84ff1bc/2901_plataforma_inovacao_2020_v_10082020_errata_29012021_2.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/ee/e0/eee0d448-8793-469b-9b15-5f7ec07c3a55/anexos_i_ii_iii_v_e_vi_20200723.docx
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/ee/e0/eee0d448-8793-469b-9b15-5f7ec07c3a55/anexos_i_ii_iii_v_e_vi_20200723.docx
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/66/54/665473e8-3d12-4dd6-857e-0960661fe915/anexos_i_ii_iii_v_vi_e_vii.docx
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/66/54/665473e8-3d12-4dd6-857e-0960661fe915/anexos_i_ii_iii_v_vi_e_vii.docx
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/15/c0/15c0b429-c6f9-44f8-b8ee-6b8476edee1a/anexos_20200519.docx
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/15/c0/15c0b429-c6f9-44f8-b8ee-6b8476edee1a/anexos_20200519.docx
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/d9/68/d9681030-b171-4fe9-b5b6-4d1e64e2df13/edital_2019__errata_29012021.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/d9/68/d9681030-b171-4fe9-b5b6-4d1e64e2df13/edital_2019__errata_29012021.pdf
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Edital-PP 27-2019-Cursos EaD Indústria 4.0 - 

Portal da Indústria 

2019 Publicação Edital Excluído Editais 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/f6/84/f6845930-4405-45ce-a18b-

505744a1542f/edital-pp_27-2019-cursos_ead_industria_4.pdf 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2019 
REGISTRO DE PREÇOS ... 

2019 Publicação Edital Excluído Editais 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/8b/a8/8ba88084-dc5b-4cfc-90fd-
1c4354487094/pp_-_40-2019-edital_rp-kits_industria_40.docx 

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO 

PRESENCIAL PARA ...  

2019 Publicação Edital Excluído Editais 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/7a/d4/7ad43919-e7d3-487e-9b14-

2f95a2ee657f/pp_24-2019-edital_-_seguranca_cibernetica.docx 

CONHEÇA A CHAMADA - Portal da Indústria 2018 Publicação Edital Excluído Editais 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/d9/de/d9debe07-95aa-4d10-aaf5-
862ff3022bd0/desafio_de_startups_errata.pdf 

IDEIAS QUALIFICADAS - EDITAL DE 

INOVAÇÃO PARA A ...  

2017 Publicação Edital Excluído Editais 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/d3/19/d319bc3a-0664-434a-8527-

e0285b5781bd/relatorio-ranking-ideias_qualificadas_2017_ciclo_3.pdf 

Unindústria Sd Site  
Formação dos profissionais 
do SESI/SENAI 

Excluído Homepage http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/unindustria-universidade-corporativa/ 

Unidades Móveis - Portal da Indústria Sd Site  Sobre as unidades Móveis Excluído Homepage http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/educacao-profissional/unidades-moveis/  

Sobre Educação Profissional - Portal da Indústria Sd Site  Metodologia SENAI Excluído Homepage 
http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/educacao-profissional/sobre-educacao-

profissional/ 

SENAI CETIQT - Educação Superior Sd Site  

Loja de cursos e serviços do 

Centro Tecnológico da 

Indústria Química e Têxtil 

Excluído Homepage http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/senai-cetiqt/cursos/conheca-nossos-cursos/ 

SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial 

Sd Site  
Home do Site do SENAI no 
Portal da Indústria 

Excluído Homepage http://www.portaldaindustria.com.br/senai/ 

Publicações - Portal da Indústria Sd Site  

Home da página de 

publicações do MEI no 
Portal da indústria 

Excluído Homepage http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/mei/biblioteca/publicacoes/ 

Notícias - Portal da Indústria Sd Site  

Home da página de notícias 

do Portal da indústria - canal 

de atuação internacional 

Excluído Homepage http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/atuacao-internacional/noticias/ 

Indústria de A a Z: Entenda tudo sobre a indústria 

brasileira 

Sd Site  Páginas de busca Excluído Homepage http://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/ 

Cursos a distância - Portal da Indústria  Sd Site  
Página de cursos à distância 

do SENAI 
Excluído Homepage http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/educacao-profissional/cursos-distancia/ 

Busca - Portal da Indústria Sd Site  Busca Excluído Homepage http://www.portaldaindustria.com.br/sesi/busca/?page=667 

Busca - Portal da Indústria Sd Site  Busca Excluído Homepage http://www.portaldaindustria.com.br/sesi/busca/?page=141 

Busca - Agência CNI de Notícias Sd Site  Busca "#aprendizagem 4.0" Excluído Homepage https://noticias.portaldaindustria.com.br/busca/?q=%22%23aprendizagem%204.0%22 

Busca - Agência CNI de Notícias Sd Site  
#INDÚSTRIA 4.0. PÓS-
GRADUAÇÃO 

Excluído Homepage 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/busca/?q=%22%23ind%C3%BAstria%204.0.%20p%
C3%B3s-gradua%C3%A7%C3%A3o%22 

Busca - Agência CNI de Notícias Sd Site  
#INOVAÇÃO NA 

PANDEMIA 
Excluído Homepage 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/busca/?q=%22%23inova%C3%A7%C3%A3o%20na

%20pandemia%22 

Busca - Agência CNI de Notícias Sd Site  #EJA Excluído Homepage https://noticias.portaldaindustria.com.br/busca/?q=%22%23EJA%22 

Busca - Agência CNI de Notícias Sd Site  #DOCENTE Excluído Homepage https://noticias.portaldaindustria.com.br/busca/?q=%22%23docente%22 

Busca - Agência CNI de Notícias Sd Site  #NOVO GOVERNO Excluído Homepage https://noticias.portaldaindustria.com.br/busca/?q=%22%23novo%20governo%22 

Busca - Agência CNI de Notícias Sd Site  #BRASIL NA CDB Excluído Homepage https://noticias.portaldaindustria.com.br/busca/?q=%22%23brasil%20na%20cdb%22 

Busca - Agência CNI de Notícias Sd Site  #NOVO CONSUMIDOR Excluído Homepage https://noticias.portaldaindustria.com.br/busca/?q=%22%23novo%20consumidor%22 

Marco legal das startups é avanço para ampliar 
inovação no ... 

2021 Notícias 

O marco legal das startups. 

Além disso, é o caminho 
para a transição produtiva 

rumo à indústria 4.0, que 

estabelece um novo patamar 
tecnológico de operação da 

manufatura 

Excluído 
Informações 

legais/normativas 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/posicionamentos/marco-legal-das-startups-e-avanco-
para-ampliar-inovacao-no-brasil/ 

Inovacred 4.0 - Portal da Indústria 2021 Publicação 
Detalhamento de iniciativa 
de crédito 

Excluído 
Informações 

legais/normativas 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/b7/1c/b71ca1a5-df5b-4874-a589-
e585b4b7fd82/nac_cartilha_credenciamento_inovacred-40_1.pdf 

Desafios para o Brasil no pós-pandemia - 

Agência CNI de ... 

2020 Artigo 
Necessidade das reformas 

administrativas e tributária 
Excluído 

Informações 

legais/normativas 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/robson-braga-de-andrade/desafios-para-o-

brasil-no-pos-pandemia/ 

Muito, muito mais rápido! Tecnologia 5G vai 2020 Notícias Importância da 5G para a Excluído Informações https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/muito-muito-mais-

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/f6/84/f6845930-4405-45ce-a18b-505744a1542f/edital-pp_27-2019-cursos_ead_industria_4.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/f6/84/f6845930-4405-45ce-a18b-505744a1542f/edital-pp_27-2019-cursos_ead_industria_4.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/8b/a8/8ba88084-dc5b-4cfc-90fd-1c4354487094/pp_-_40-2019-edital_rp-kits_industria_40.docx
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/8b/a8/8ba88084-dc5b-4cfc-90fd-1c4354487094/pp_-_40-2019-edital_rp-kits_industria_40.docx
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/7a/d4/7ad43919-e7d3-487e-9b14-2f95a2ee657f/pp_24-2019-edital_-_seguranca_cibernetica.docx
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/7a/d4/7ad43919-e7d3-487e-9b14-2f95a2ee657f/pp_24-2019-edital_-_seguranca_cibernetica.docx
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/d9/de/d9debe07-95aa-4d10-aaf5-862ff3022bd0/desafio_de_startups_errata.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/d3/19/d319bc3a-0664-434a-8527-e0285b5781bd/relatorio-ranking-ideias_qualificadas_2017_ciclo_3.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/d3/19/d319bc3a-0664-434a-8527-e0285b5781bd/relatorio-ranking-ideias_qualificadas_2017_ciclo_3.pdf
http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/unindustria-universidade-corporativa/
http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/educacao-profissional/unidades-moveis/
http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/educacao-profissional/unidades-moveis/
http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/educacao-profissional/sobre-educacao-profissional/
http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/senai-cetiqt/cursos/conheca-nossos-cursos/
http://www.portaldaindustria.com.br/senai/
http://www.portaldaindustria.com.br/senai/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/mei/biblioteca/publicacoes/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/atuacao-internacional/noticias/
http://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/
http://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/
http://www.portaldaindustria.com.br/senai/canais/educacao-profissional/cursos-distancia/
http://www.portaldaindustria.com.br/sesi/busca/?page=667
http://www.portaldaindustria.com.br/sesi/busca/?page=141
https://noticias.portaldaindustria.com.br/busca/?q=%22%23aprendizagem%204.0%22
https://noticias.portaldaindustria.com.br/busca/?q=%22%23ind%C3%BAstria%204.0.%20p%C3%B3s-gradua%C3%A7%C3%A3o%22
https://noticias.portaldaindustria.com.br/busca/?q=%22%23inova%C3%A7%C3%A3o%20na%20pandemia%22
https://noticias.portaldaindustria.com.br/busca/?q=%22%23EJA%22
https://noticias.portaldaindustria.com.br/busca/?q=%22%23docente%22
https://noticias.portaldaindustria.com.br/busca/?q=%22%23novo%20governo%22
https://noticias.portaldaindustria.com.br/busca/?q=%22%23brasil%20na%20cdb%22
https://noticias.portaldaindustria.com.br/busca/?q=%22%23novo%20consumidor%22
https://noticias.portaldaindustria.com.br/posicionamentos/marco-legal-das-startups-e-avanco-para-ampliar-inovacao-no-brasil/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/posicionamentos/marco-legal-das-startups-e-avanco-para-ampliar-inovacao-no-brasil/
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/b7/1c/b71ca1a5-df5b-4874-a589-e585b4b7fd82/nac_cartilha_credenciamento_inovacred-40_1.pdf
https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/robson-braga-de-andrade/desafios-para-o-brasil-no-pos-pandemia/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/robson-braga-de-andrade/desafios-para-o-brasil-no-pos-pandemia/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/muito-muito-mais-rapido-tecnologia-5g-vai-acelerar-a-industria-40-no-pais/
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acelerar a ... Indústria 4.0 legais/normativas rapido-tecnologia-5g-vai-acelerar-a-industria-40-no-pais/ 

Pedidos de patentes da Indústria 4.0 sobem de 

5% para 57 ... 

2020 Notícias Estudo de patentes Excluído 
Informações 

legais/normativas 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/politica-industrial/pedidos-de-patentes-da-

industria-40-sobem-de-5-para-57-do-total-em-10-anos-mostra-levantamento-inedito-da-cni/ 

As invenções da 4ª revolução industrial: Uma 
análise dos ... 

2020 Publicação 
Estudo de tecnologias, 
classificação em grupos 

Excluído 
Informações 

legais/normativas 
https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2020/1/invencoes-da-4-revolucao-
industrial-uma-analise-dos-dados-de-patentes-no-brasil/ 

Estudos Tributários e Aduaneiros do V 

Seminário CARF 

2020 Publicação Programação de Reunião Excluído 
Informações 

legais/normativas 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/39/64/39645f5a-d20a-440b-9e1d-

452933dde07b/estudos_tributarios_e_aduaneiros_do_v_seminiario_carf_e-book.pdf 

INTERATIVO - Portal da Indústria 2020 Publicação 
Proposta de agenda 

legislativa para a Indústria 
Excluído 

Informações 

legais/normativas 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/0b/ea/0beaaca8-e7c8-46f9-aba8-

bd6f375de605/id_233908_agenda_legislativa_2020_interativo.pdf 

LEGISLATIVA DA INDÚSTRIA - Portal da 

Indústria 

2020 Publicação 
Proposta de agenda 

legislativa para a Indústria 
Excluído 

Informações 

legais/normativas 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/7c/c7/7cc7a299-0432-497c-b63e-

c6d210180a8c/id_233907_agenda_legistaliva_2020_pocket_interativo.pdf 

Conselho da CNI discute iniciativas do governo 
que ... 

2019 Notícias 

Iniciativa do governo sobre 

patentes é importante para a 

Indústria 4.0 

Excluído 
Informações 

legais/normativas 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/politica-industrial/conselho-da-cni-discute-
iniciativas-do-governo-que-impulsionam-a-industria-40-no-brasil/ 

Baixar NR12_COMENTADA.pdf - Conexão 
Trabalho 

2019 Publicação Norma Regulamentadora Excluído 
Informações 

legais/normativas 
https://conexaotrabalho.portaldaindustria.com.br/media/publication/files/NR12_COMENTAD
A.pdf 

Empregadores debatem futuro do trabalho e 

desafios para o ... 

2018 Notícias 
Impactos econômicos e 

legais da indústria 4.0 
Excluído 

Informações 

legais/normativas 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/trabalho/empregadores-debatem-futuro-do-

trabalho-e-desafios-para-o-setor-produtivo-durante-a-oit/ 

Aliança 4.0: Executivos assinam acordo para 

promover uso ... 

2018 Notícias 
Acordo internacional para a 
promoção do uso de 

tecnologias 4.0 no Brasil 

Excluído 
Informações 

legais/normativas 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/alianca-40-

executivos-assinam-acordo-para-promover-uso-de-novas-tecnologias-na-industria/ 

ACORDOS COMERCIAIS - Portal da Indústria 2018 Publicação 
Proposta para eleições - 
acordos comerciais 

Excluído 
Informações 

legais/normativas 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/e4/89/e4894e78-30ea-4d02-8bab-
6131bca5b356/acordos_comerciais_web.pdf 

Agenda Legislativa da Indústria 2018 - Portal da 

Indústria 

2018 Publicação 
Regulamentação da 

Economia 
Excluído 

Informações 

legais/normativas 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/c2/d3/c2d32527-a7fb-498d-9ce4-

edc01fcc3756/agenda_legislativa_da_industria_2018.pdf 

BARREIRAS COMERCIAIS E AOS 
INVESTIMENTOS: AÇÕES ... 

2018 Publicação 
Propostas para eleições - 
Barreiras Comerciais 

Excluído 
Informações 

legais/normativas 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/be/17/be175acf-9384-4135-b9fe-
8758c086986f/barreiras_comerciais_web.pdf 

COMPRAS GOVERNAMENTAIS E 

DESENVOLVIMENTO ...  

2018 Publicação Propostas para as eleições  Excluído 
Informações 

legais/normativas 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/c3/22/c3220b3f-205c-46e2-bbb4-

d29325c0ab4d/compras_governamentais_web.pdf 

DOCUMENTOS ADUANEIROS: COMÉRCIO 
EXTERIOR SEM ... 

2018 Publicação Proposta para as eleições Excluído 
Informações 

legais/normativas 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/52/2a/522aef12-07b2-4de4-967d-
656eac0ce2bb/documentos_aduaneiros_web.pdf 

FACILITAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO 

DO COMÉRCIO ... 

2018 Publicação Proposta para as eleições Excluído 
Informações 

legais/normativas 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/ad/bd/adbd92a7-ae76-4323-a10d-

fa04c903860f/facilitacao_e_desburocratizacao_web.pdf 

FINANCIAMENTO E GARANTIAS ÀS 
EXPORTAÇÕES: MAIS ... 

2018 Publicação Proposta para as eleições Excluído 
Informações 

legais/normativas 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/4b/be/4bbeb1ba-9c06-4d3f-9aaa-
b543f443c4bf/financiamento_e_garantias_web.pdf 

FINANCIAMENTO PRIVADO DE LONGO 

PRAZO - Portal da ... 

2018 Publicação Proposta para as eleições Excluído 
Informações 

legais/normativas 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/94/ca/94ca6a97-fc91-4b85-a96a-

2f66181ee17d/financiamento_privado_web.pdf 

GOVERNANÇA DO COMÉRCIO EXTERIOR 

- Portal da Indústria 

2018 Publicação Proposta para eleições  Excluído 
Informações 

legais/normativas 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/a1/fe/a1fe0219-222c-4fa2-b1f8-

812d3127f97f/governanca_do_comercio_web.pdf 

GRANDES OBRAS PARADAS - Portal da 

Indústria 

2018 Publicação Proposta para eleições Excluído 
Informações 

legais/normativas 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/d7/e3/d7e36bea-2362-4e86-b777-

4fe0d985ab46/grandes_obras_paradas_web.pdf 

INVESTIMENTOS BRASILEIROS NO 
EXTERIOR - Portal da ... 

2018 Publicação Proposta para as eleições Excluído 
Informações 

legais/normativas 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/be/ab/beab7b76-5661-4803-81fc-
7d3b135f172c/investimentos_brasileiros_web.pdf 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL - Portal da 

Indústria 

2018 Publicação Proposta para as eleições Excluído 
Informações 

legais/normativas 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/bf/45/bf45caeb-1c16-4f16-93d1-

b34aa4514381/licenciamento_ambiental_web.pdf 

MODERNIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DA 
SEGURANÇA E ...  

2018 Publicação Proposta para as eleições Excluído 
Informações 

legais/normativas 
http://conexaotrabalho.portaldaindustria.com.br/media/publication/files/Modernizacao 
previdenciária - WEB.pdf 

PROPRIEDADE INTELECTUAL - Portal da 

Indústria 

2018 Publicação Proposta para as eleições Excluído 
Informações 

legais/normativas 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/14/9d/149d1bc3-34eb-4734-8672-

73ccd7b22803/propriedade_intelectual_web.pdf 

SEGURANÇA JURÍDICA E GOVERNANÇA - 
Portal da Indústria 

2018 Publicação Propostas para as eleições  Excluído 
Informações 

legais/normativas 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/2c/14/2c1416d5-8156-44e7-b043-
d046e526469a/seguranca_juridica_agenda_miolo_web.pdf 

SEGURANÇA PÚBLICA: A IMPORTÂNCIA 

DA ... - Olear  

2018 Publicação Propostas para as eleições  Excluído 
Informações 

legais/normativas 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/99/66/9966e2ce-b86b-442f-880c-

80521ced1164/seguranca_publica_web.pdf 

TRIBUTAÇÃO DA RENDA DE PESSOAS 2018 Publicação Propostas para as eleições  Excluído Informações https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/41/f8/41f81e87-6556-4d39-884f-

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/muito-muito-mais-rapido-tecnologia-5g-vai-acelerar-a-industria-40-no-pais/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/politica-industrial/pedidos-de-patentes-da-industria-40-sobem-de-5-para-57-do-total-em-10-anos-mostra-levantamento-inedito-da-cni/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/politica-industrial/pedidos-de-patentes-da-industria-40-sobem-de-5-para-57-do-total-em-10-anos-mostra-levantamento-inedito-da-cni/
https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2020/1/invencoes-da-4-revolucao-industrial-uma-analise-dos-dados-de-patentes-no-brasil/
https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2020/1/invencoes-da-4-revolucao-industrial-uma-analise-dos-dados-de-patentes-no-brasil/
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/39/64/39645f5a-d20a-440b-9e1d-452933dde07b/estudos_tributarios_e_aduaneiros_do_v_seminiario_carf_e-book.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/39/64/39645f5a-d20a-440b-9e1d-452933dde07b/estudos_tributarios_e_aduaneiros_do_v_seminiario_carf_e-book.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/0b/ea/0beaaca8-e7c8-46f9-aba8-bd6f375de605/id_233908_agenda_legislativa_2020_interativo.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/7c/c7/7cc7a299-0432-497c-b63e-c6d210180a8c/id_233907_agenda_legistaliva_2020_pocket_interativo.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/7c/c7/7cc7a299-0432-497c-b63e-c6d210180a8c/id_233907_agenda_legistaliva_2020_pocket_interativo.pdf
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/politica-industrial/conselho-da-cni-discute-iniciativas-do-governo-que-impulsionam-a-industria-40-no-brasil/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/politica-industrial/conselho-da-cni-discute-iniciativas-do-governo-que-impulsionam-a-industria-40-no-brasil/
https://conexaotrabalho.portaldaindustria.com.br/media/publication/files/NR12_COMENTADA.pdf
https://conexaotrabalho.portaldaindustria.com.br/media/publication/files/NR12_COMENTADA.pdf
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/trabalho/empregadores-debatem-futuro-do-trabalho-e-desafios-para-o-setor-produtivo-durante-a-oit/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/trabalho/empregadores-debatem-futuro-do-trabalho-e-desafios-para-o-setor-produtivo-durante-a-oit/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/alianca-40-executivos-assinam-acordo-para-promover-uso-de-novas-tecnologias-na-industria/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/alianca-40-executivos-assinam-acordo-para-promover-uso-de-novas-tecnologias-na-industria/
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/e4/89/e4894e78-30ea-4d02-8bab-6131bca5b356/acordos_comerciais_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/c2/d3/c2d32527-a7fb-498d-9ce4-edc01fcc3756/agenda_legislativa_da_industria_2018.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/c2/d3/c2d32527-a7fb-498d-9ce4-edc01fcc3756/agenda_legislativa_da_industria_2018.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/be/17/be175acf-9384-4135-b9fe-8758c086986f/barreiras_comerciais_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/be/17/be175acf-9384-4135-b9fe-8758c086986f/barreiras_comerciais_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/c3/22/c3220b3f-205c-46e2-bbb4-d29325c0ab4d/compras_governamentais_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/c3/22/c3220b3f-205c-46e2-bbb4-d29325c0ab4d/compras_governamentais_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/52/2a/522aef12-07b2-4de4-967d-656eac0ce2bb/documentos_aduaneiros_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/52/2a/522aef12-07b2-4de4-967d-656eac0ce2bb/documentos_aduaneiros_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/ad/bd/adbd92a7-ae76-4323-a10d-fa04c903860f/facilitacao_e_desburocratizacao_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/ad/bd/adbd92a7-ae76-4323-a10d-fa04c903860f/facilitacao_e_desburocratizacao_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/4b/be/4bbeb1ba-9c06-4d3f-9aaa-b543f443c4bf/financiamento_e_garantias_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/4b/be/4bbeb1ba-9c06-4d3f-9aaa-b543f443c4bf/financiamento_e_garantias_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/94/ca/94ca6a97-fc91-4b85-a96a-2f66181ee17d/financiamento_privado_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/94/ca/94ca6a97-fc91-4b85-a96a-2f66181ee17d/financiamento_privado_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/a1/fe/a1fe0219-222c-4fa2-b1f8-812d3127f97f/governanca_do_comercio_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/a1/fe/a1fe0219-222c-4fa2-b1f8-812d3127f97f/governanca_do_comercio_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/d7/e3/d7e36bea-2362-4e86-b777-4fe0d985ab46/grandes_obras_paradas_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/d7/e3/d7e36bea-2362-4e86-b777-4fe0d985ab46/grandes_obras_paradas_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/be/ab/beab7b76-5661-4803-81fc-7d3b135f172c/investimentos_brasileiros_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/be/ab/beab7b76-5661-4803-81fc-7d3b135f172c/investimentos_brasileiros_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/bf/45/bf45caeb-1c16-4f16-93d1-b34aa4514381/licenciamento_ambiental_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/bf/45/bf45caeb-1c16-4f16-93d1-b34aa4514381/licenciamento_ambiental_web.pdf
http://conexaotrabalho.portaldaindustria.com.br/media/publication/files/Modernizacao%20previdenciaria%20-%20WEB.pdf
http://conexaotrabalho.portaldaindustria.com.br/media/publication/files/Modernizacao%20previdenciaria%20-%20WEB.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/14/9d/149d1bc3-34eb-4734-8672-73ccd7b22803/propriedade_intelectual_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/14/9d/149d1bc3-34eb-4734-8672-73ccd7b22803/propriedade_intelectual_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/2c/14/2c1416d5-8156-44e7-b043-d046e526469a/seguranca_juridica_agenda_miolo_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/2c/14/2c1416d5-8156-44e7-b043-d046e526469a/seguranca_juridica_agenda_miolo_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/99/66/9966e2ce-b86b-442f-880c-80521ced1164/seguranca_publica_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/99/66/9966e2ce-b86b-442f-880c-80521ced1164/seguranca_publica_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/41/f8/41f81e87-6556-4d39-884f-b732db0e4146/tributacao_renda_pj_web.pdf
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JURÍDICAS: O ...  legais/normativas b732db0e4146/tributacao_renda_pj_web.pdf 

TRIBUTAÇÃO NO COMÉRCIO EXTERIOR - 

Portal da Indústria 

2018 Publicação Propostas para as eleições  Excluído 
Informações 

legais/normativas 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/63/04/63045755-f19b-4507-b3c9-

27661ff4fe14/tributacao_comercio_exterior_web.pdf 

TRIBUTAÇÃO SOBRE A IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO DE ... 

2018 Publicação Propostas para as eleições  Excluído 
Informações 

legais/normativas 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/dd/e2/dde2ab33-f191-411c-bd08-
b2aca86c70e1/tributacao_de_servicos_web.pdf 

RELAÇÕES TRABALHISTAS NO 

CONTEXTO DA INDÚSTRIA ...  

2017 Publicação Legislação Excluído 
Informações 

legais/normativas 

https://conexaotrabalho.portaldaindustria.com.br/media/publication/files/Relacoes_trabalhista

s_web.pdf 

MODERNIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DO 

TRABALHO ...  

2017 Publicação 
Proposta de modernização 

das relações trabalhistas 
Excluído 

Informações 

legais/normativas 

https://conexaotrabalho.portaldaindustria.com.br/media/publication/files/Relacoes do 

Trabalho Modernização Trabalhista_v5_web.pdf 

RELAÇÕES TRABALHISTAS NO 

CONTEXTO DA INDÚSTRIA ...  

2017 Publicação 
Proposta de modernização 

das relações trabalhistas 
Excluído 

Informações 

legais/normativas 

https://conexaotrabalho.portaldaindustria.com.br/media/publication/files/Relacoes_trabalhista

s_web.pdf 

Investimentos na Indústria - Portal da Indústria - 
CNI 

2021 Publicação 
Investimentos na Indústria 
em 2020 

Excluído 

Levantamento de 

postura/percepção/motiva

ção empresarial 

https://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/investimentos-na-industria/ 

Cartilha Inovação Digital a partir da perspectiva 

da OCDE.pdf 

2021 Publicação Inovação para OCDE Excluído 
Levantamento de 

postura/percepção/motiva

ção empresarial 

https://static.portaldaindustria.com.br/portaldaindustria/noticias/media/filer_public/ca/e4/cae4
3f60-8c51-42f9-8ec4-

758d3d2bf823/cartilha_inovacao_digital_a_partir_da_perspectiva_da_ocde.pdf 

Indústria e inovação ajudaram Brasil a enfrentar 

coronavírus ... 

2020 Notícias 
Fala do relatório sobre 
Indústria 4.0 e superação da 

pandemia 

Excluído 
Levantamento de 

postura/percepção/motiva

ção empresarial 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/industria-e-inovacao-

ajudaram-brasil-a-enfrentar-coronavirus/ 

Indústria 4.0: Modo COVID-19. Uma análise das 

tendências ... 

2020 Publicação 

A Confederação Nacional 

da Indústria (CNI) e o 
SOSA, empresa global de 

inovação aberta, fizeram 

esse relatório para auxiliar 

as empresas a conhecer 

melhor as novas tecnologias 

da Indústria 4.0 e a se 
engajar com as startups.  

Excluído 

Levantamento de 

postura/percepção/motiva

ção empresarial 

https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2020/12/industria-40-modo-covid-19-uma-

analise-das-tendencias-tecnologias-startups-e-atividades-que-definem-industria-40-

relacionada-covid-19/ 

A difusão das tecnologias da indústria 4.0 em 

empresas ... 

2020 Publicação 

Quadro analítico sobre as 

características dos projetos 
até agora implementados, 

procurando identificar as 

principais motivações e as 
maiores restrições para que 

as empresas adotem as 

tecnologias da Indústria 
4.0.  

Excluído 

Levantamento de 

postura/percepção/motiva
ção empresarial 

https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2020/9/difusao-das-tecnologias-da-

industria-40-em-empresas-brasileiras/ 

Nova Plataforma Inovação para Indústria vai 

investir R$ 54 ... 

2020 Notícias 
Edital de projetos para 

inovação 
Excluído 

Levantamento de 

postura/percepção/motiva
ção empresarial 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/nova-plataforma-

inovacao-para-industria-vai-investir-r-54-milhoes-em-projetos-inovadores/ 

Programa da CNI e MCTI seleciona instituições 
para ... 

2020 Notícias 

Edital para seleção de 

projetos para gestão da 

inovação 

Excluído 

Levantamento de 

postura/percepção/motiva

ção empresarial 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/selecao-programa-
nagidigital/ 

ALINHAMENTO CONCEITUAL - Portal da 
Indústria 

2020 Publicação 
Evento para alinhamento 
com empresas sobre Ind.4.0 

Excluído 

Levantamento de 

postura/percepção/motiva

ção empresarial 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/65/e9/65e92d20-80f3-4729-b477-
dc4352b96fde/20201021-alinhamento_conceitual_vf201120.pdf 

O QUE A SUA EMPRESA PRECISA SABER - 

BrasilPaisDigital 

2020 Publicação 
Estratégias para pequenas 

empresas 
Excluído 

Levantamento de 
postura/percepção/motiva

ção empresarial 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/d6/29/d6297686-923a-4f69-8d4b-

ff81bb4e8eb8/lgpd_o_que_sua_empresa_precisa_saber.pdf 

Revista Ind&#250;stria Brasileira - Portal da 

Indústria 

2020 Publicação Revista da CNI Excluído 
Levantamento de 

postura/percepção/motiva

ção empresarial 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/ff/7d/ff7db0aa-ab8c-4813-8ef5-

05f84eec522b/revista_ind_brasileira_nov_20.pdf 

CNI capacita examinadores de patentes do INPI 2019 Notícias Capacitação de Excluído Levantamento de https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/politica-industrial/cni-capacita-

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/41/f8/41f81e87-6556-4d39-884f-b732db0e4146/tributacao_renda_pj_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/63/04/63045755-f19b-4507-b3c9-27661ff4fe14/tributacao_comercio_exterior_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/63/04/63045755-f19b-4507-b3c9-27661ff4fe14/tributacao_comercio_exterior_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/dd/e2/dde2ab33-f191-411c-bd08-b2aca86c70e1/tributacao_de_servicos_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/dd/e2/dde2ab33-f191-411c-bd08-b2aca86c70e1/tributacao_de_servicos_web.pdf
https://conexaotrabalho.portaldaindustria.com.br/media/publication/files/Relacoes_trabalhistas_web.pdf
https://conexaotrabalho.portaldaindustria.com.br/media/publication/files/Relacoes_trabalhistas_web.pdf
https://conexaotrabalho.portaldaindustria.com.br/media/publication/files/Relacoes%20do%20Trabalho_Modernizacao%20Trabalhista_v5_web.pdf
https://conexaotrabalho.portaldaindustria.com.br/media/publication/files/Relacoes%20do%20Trabalho_Modernizacao%20Trabalhista_v5_web.pdf
https://conexaotrabalho.portaldaindustria.com.br/media/publication/files/Relacoes_trabalhistas_web.pdf
https://conexaotrabalho.portaldaindustria.com.br/media/publication/files/Relacoes_trabalhistas_web.pdf
https://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/investimentos-na-industria/
https://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/investimentos-na-industria/
https://static.portaldaindustria.com.br/portaldaindustria/noticias/media/filer_public/ca/e4/cae43f60-8c51-42f9-8ec4-758d3d2bf823/cartilha_inovacao_digital_a_partir_da_perspectiva_da_ocde.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/portaldaindustria/noticias/media/filer_public/ca/e4/cae43f60-8c51-42f9-8ec4-758d3d2bf823/cartilha_inovacao_digital_a_partir_da_perspectiva_da_ocde.pdf
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/industria-e-inovacao-ajudaram-brasil-a-enfrentar-coronavirus/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/industria-e-inovacao-ajudaram-brasil-a-enfrentar-coronavirus/
https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2020/12/industria-40-modo-covid-19-uma-analise-das-tendencias-tecnologias-startups-e-atividades-que-definem-industria-40-relacionada-covid-19/#:~:text=Ind%C3%BAstria%204.0%3A%20Modo%20COVID%2D19.,-Uma%20an%C3%A1lise%20das&text=A%20Confedera%C3%A7%C3%A3o%20Nacional%20da%20Ind%C3%BAstria,se%20engajar%20com%20as%20startups.
https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2020/12/industria-40-modo-covid-19-uma-analise-das-tendencias-tecnologias-startups-e-atividades-que-definem-industria-40-relacionada-covid-19/#:~:text=Ind%C3%BAstria%204.0%3A%20Modo%20COVID%2D19.,-Uma%20an%C3%A1lise%20das&text=A%20Confedera%C3%A7%C3%A3o%20Nacional%20da%20Ind%C3%BAstria,se%20engajar%20com%20as%20startups.
https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2020/9/difusao-das-tecnologias-da-industria-40-em-empresas-brasileiras/
https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2020/9/difusao-das-tecnologias-da-industria-40-em-empresas-brasileiras/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/nova-plataforma-inovacao-para-industria-vai-investir-r-54-milhoes-em-projetos-inovadores/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/nova-plataforma-inovacao-para-industria-vai-investir-r-54-milhoes-em-projetos-inovadores/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/selecao-programa-nagidigital/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/selecao-programa-nagidigital/
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/65/e9/65e92d20-80f3-4729-b477-dc4352b96fde/20201021-alinhamento_conceitual_vf201120.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/65/e9/65e92d20-80f3-4729-b477-dc4352b96fde/20201021-alinhamento_conceitual_vf201120.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/d6/29/d6297686-923a-4f69-8d4b-ff81bb4e8eb8/lgpd_o_que_sua_empresa_precisa_saber.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/d6/29/d6297686-923a-4f69-8d4b-ff81bb4e8eb8/lgpd_o_que_sua_empresa_precisa_saber.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/ff/7d/ff7db0aa-ab8c-4813-8ef5-05f84eec522b/revista_ind_brasileira_nov_20.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/ff/7d/ff7db0aa-ab8c-4813-8ef5-05f84eec522b/revista_ind_brasileira_nov_20.pdf
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/politica-industrial/cni-capacita-examinadores-de-patentes-do-inpi-em-industria-40-e-internet-das-coisas/
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em Indústria ... examinadores de patentes postura/percepção/motiva

ção empresarial 

examinadores-de-patentes-do-inpi-em-industria-40-e-internet-das-coisas/ 

Transformação digital é tema de reunião do 

Conselho de ... 

2019 Notícias 
Sobre conselho de indústria 

da CNI 
Excluído 

Levantamento de 
postura/percepção/motiva

ção empresarial 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/politica-industrial/transformacao-digital-e-

tema-de-reuniao-do-conselho-de-politica-industrial-da-cni/ 

É essencial trabalharmos com o Congresso por 

investimentos ... 

2019 Notícias 

Autoridades dos poderes 
Executivo e Legislativo, 

como os presidentes da 

Câmara e do Senado 

Excluído 

Levantamento de 

postura/percepção/motiva
ção empresarial 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/competitividade/e-essencial-trabalharmos-

com-o-congresso-por-investimentos-em-inovacao-diz-robson-andrade/ 

Trabalho será mais humano com modelo 4.0 - 

Agência CNI ... 

2019 Notícias 

O especialista em inovação 
e professor na Universidade 

de Tubinga, na Alemanha, 

explica os impactos sociais 
que a atual revolução 

industrial pode trazer 

Excluído 

Levantamento de 

postura/percepção/motiva

ção empresarial 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/daniel-buhr/trabalho-sera-mais-humano-

com-modelo-40/ 

Federação das Indústrias de Goiás lança 

iniciativa para ... 

2019 Notícias 
Evento sobre estratégias 

inovação no Brasil 
Excluído 

Levantamento de 
postura/percepção/motiva

ção empresarial 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/federacao-das-
industrias-de-goias-lanca-iniciativa-para-colocar-estado-na-lideranca-da-inovacao-no-centro-

oeste/ 

Precisamos mudar nossa relação com a 

tecnologia - Agência ... 

2019 Notícias 
Mudar relação com a 

tecnologia  
Excluído 

Levantamento de 

postura/percepção/motiva
ção empresarial 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/marcela-goncalves/precisamos-mudar-nossa-

relacao-com-a-tecnologia/ 

Diversidade na Indústria 4.0 promove evolução 

nas empresas ... 

2019 Notícias Diversidade e Indústria 4.0 Excluído 

Levantamento de 

postura/percepção/motiva
ção empresarial 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/regina-madallozo/diversidade-na-

industria-40-promove-evolucao-nas-empresas/ 

Os mitos da Indústria 4.0 - Agência CNI de 

Notícias 

2019 Artigo 
Industria 4.0 é também para 

as pequenas empresas 
Excluído 

Levantamento de 

postura/percepção/motiva

ção empresarial 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/marcelo-prim/os-mitos-da-industria-40/ 

Câmara da Indústria 4.0 é debatida no Conselho 
de Política ... 

2019 Notícias Sobre a câmara 4.0 Excluído 

Levantamento de 

postura/percepção/motiva

ção empresarial 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/politica-industrial/camara-da-industria-40-e-
debatida-no-conselho-de-politica-industrial-da-cni/ 

CRITÉRIOS PARA UMA NOVA AGENDA DE 

POLÍTICA ... 

2019 Publicação 
Relatório estratégico para 

pequenas empresas 
Excluído 

Levantamento de 
postura/percepção/motiva

ção empresarial 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/c9/1a/c91a8c34-27cc-4a3d-9abe-

5165211a8261/criterios_para_uma_nova_agenda_de_politica_industrial.pdf 

PRODUÇÃO ENXUTA - Portal da Indústria 2019 Publicação 
Voltado para a área da 

construção 
Excluído 

Levantamento de 
postura/percepção/motiva

ção empresarial 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/4f/51/4f51a53a-a4d5-4e7c-866b-

72c42a853c53/sondespecial_producaoenxutanaindustriadaconstrucaobrasileira_abril2019.pdf 

RISCOS E OPORTUNIDADES PARA AS 

MICRO E ... - IEL 

2019 Publicação Propostas do IEL Excluído 
Levantamento de 

postura/percepção/motiva

ção empresarial 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/1c/45/1c4559d3-4ee2-4977-963e-

e8113950393b/id_232324_riscos_e_oportunidades_web.pdf 

Sinal positivo na indústria - Portal da Indústria 2019 Publicação Estatísticas da economia Excluído 

Levantamento de 

postura/percepção/motiva
ção empresarial 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/bf/cc/bfccbab0-b5c3-4437-ac45-

44bc6ccd36c8/fato_economico_9_-_sinal_positivo_na_industria_-_ago19.pdf 

Revista Época destaca as 30 profissões que vão 

surgir com a ... 

2018 Notícias 
Profissões em alta com a 

Indústria 4.0 
Excluído 

Levantamento de 

postura/percepção/motiva
ção empresarial 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/revista-epoca-destaca-as-30-

profissoes-que-vao-surgir-com-a-industria-40/ 

A Indústria 4.0 é o caminho do crescimento - 
Agência CNI de ... 

2018 Notícias 
Empresas sem 
desenvolvimento irão acabar 

Excluído 

Levantamento de 

postura/percepção/motiva

ção empresarial 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/cristina-palmaka/a-industria-40-e-o-caminho-
do-crescimento/ 

Maior desafio para o Brasil é apoiar empresas e 
capacitar ... 

2018 Notícias 

Capacitação de pessoas é o 

maior desafio para a 

indústria Brasileira 

Excluído 

Levantamento de 

postura/percepção/motiva

ção empresarial 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/maior-desafio-para-o-
brasil-e-apoiar-empresas-e-capacitar-pessoas-para-a-industria-40/ 

Conheça 30 novas profissões que vão surgir com 

a Indústria 4.0 

2018 Notícias 
Apresenta modelo de 

prospecção do SENAI 
Excluído 

Levantamento de 

postura/percepção/motiva

ção empresarial 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/atuacao-internacional/noticias/conheca-30-

novas-profissoes-que-vao-surgir-com-a-industria-40/ 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/politica-industrial/cni-capacita-examinadores-de-patentes-do-inpi-em-industria-40-e-internet-das-coisas/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/politica-industrial/transformacao-digital-e-tema-de-reuniao-do-conselho-de-politica-industrial-da-cni/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/politica-industrial/transformacao-digital-e-tema-de-reuniao-do-conselho-de-politica-industrial-da-cni/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/competitividade/e-essencial-trabalharmos-com-o-congresso-por-investimentos-em-inovacao-diz-robson-andrade/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/competitividade/e-essencial-trabalharmos-com-o-congresso-por-investimentos-em-inovacao-diz-robson-andrade/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/daniel-buhr/trabalho-sera-mais-humano-com-modelo-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/daniel-buhr/trabalho-sera-mais-humano-com-modelo-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/federacao-das-industrias-de-goias-lanca-iniciativa-para-colocar-estado-na-lideranca-da-inovacao-no-centro-oeste/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/federacao-das-industrias-de-goias-lanca-iniciativa-para-colocar-estado-na-lideranca-da-inovacao-no-centro-oeste/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/marcela-goncalves/precisamos-mudar-nossa-relacao-com-a-tecnologia/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/marcela-goncalves/precisamos-mudar-nossa-relacao-com-a-tecnologia/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/regina-madallozo/diversidade-na-industria-40-promove-evolucao-nas-empresas/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/regina-madallozo/diversidade-na-industria-40-promove-evolucao-nas-empresas/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/marcelo-prim/os-mitos-da-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/marcelo-prim/os-mitos-da-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/politica-industrial/camara-da-industria-40-e-debatida-no-conselho-de-politica-industrial-da-cni/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/politica-industrial/camara-da-industria-40-e-debatida-no-conselho-de-politica-industrial-da-cni/
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/c9/1a/c91a8c34-27cc-4a3d-9abe-5165211a8261/criterios_para_uma_nova_agenda_de_politica_industrial.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/c9/1a/c91a8c34-27cc-4a3d-9abe-5165211a8261/criterios_para_uma_nova_agenda_de_politica_industrial.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/4f/51/4f51a53a-a4d5-4e7c-866b-72c42a853c53/sondespecial_producaoenxutanaindustriadaconstrucaobrasileira_abril2019.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/1c/45/1c4559d3-4ee2-4977-963e-e8113950393b/id_232324_riscos_e_oportunidades_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/1c/45/1c4559d3-4ee2-4977-963e-e8113950393b/id_232324_riscos_e_oportunidades_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/bf/cc/bfccbab0-b5c3-4437-ac45-44bc6ccd36c8/fato_economico_9_-_sinal_positivo_na_industria_-_ago19.pdf
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/revista-epoca-destaca-as-30-profissoes-que-vao-surgir-com-a-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/revista-epoca-destaca-as-30-profissoes-que-vao-surgir-com-a-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/cristina-palmaka/a-industria-40-e-o-caminho-do-crescimento/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/cristina-palmaka/a-industria-40-e-o-caminho-do-crescimento/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/maior-desafio-para-o-brasil-e-apoiar-empresas-e-capacitar-pessoas-para-a-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/maior-desafio-para-o-brasil-e-apoiar-empresas-e-capacitar-pessoas-para-a-industria-40/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/atuacao-internacional/noticias/conheca-30-novas-profissoes-que-vao-surgir-com-a-industria-40/
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/atuacao-internacional/noticias/conheca-30-novas-profissoes-que-vao-surgir-com-a-industria-40/
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Alunos de robótica estão no caminho para se 
tornarem ... 

2018 Notícias Depoimentos de alunos Excluído 

Levantamento de 

postura/percepção/motiva

ção empresarial 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/alunos-de-robotica-estao-no-
caminho-para-se-tornarem-profissionais-da-industria-40/ 

48% das grandes empresas pretendem investir em 
... 

2018 Notícias 

Investimentos em tecnologia 

é desejo de mais de 40% das 

grandes empresas 

Excluído 

Levantamento de 

postura/percepção/motiva

ção empresarial 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/48-das-grandes-
empresas-pretendem-investir-em-tecnologias-40-em-2018/ 

Oportunidades e desafios para a digitalização da 
indústria ... 

2018 Notícias 

Digitalização está ao 

alcance de todas as 

empresas 

Excluído 

Levantamento de 

postura/percepção/motiva

ção empresarial 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/oportunidades-e-
desafios-para-a-digitalizacao-da-industria/ 

INVESTIMENTOS EM INDÚSTRIA 4.0 - 

Portal da Indústria 

2018 Publicação 
Relatório de estatísticas de 
investimento brasileiro em 

tecnologias digitais 

Excluído 
Levantamento de 

postura/percepção/motiva

ção empresarial 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/8b/0f/8b0f5599-9794-4b66-ac83-

e84a4d118af9/investimentos_em_industria_40_junho2018.pdf 

PQT - Investimentos em Indústria 4.0 - Portal da 

Indústria - CNI 

2018 Notícias 
Relatório de estatísticas de 
investimento brasileiro em 

tecnologias digitais 

Excluído 
Levantamento de 

postura/percepção/motiva

ção empresarial 

https://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/pqt-investimentos-em-industria-40/ 

A Era 4.0 já começou Sua empresa vai 

sobreviver?  

2018 Publicação 
Revista de inspiração para 

pequenas empresas 
Excluído 

Levantamento de 

postura/percepção/motiva
ção empresarial 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/RDSP_6ed_V41-PS-BAIXA.pdf 

DEFESA COMERCIAL - Portal da Indústria 2018 Publicação Proposta para as eleições Excluído 

Levantamento de 

postura/percepção/motiva
ção empresarial 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/6d/f9/6df9f67d-d07e-44fa-9106-

27f3297ade12/defesa_comercial_web.pdf 

ÍNDICE GLOBAL DE INOVAÇÃO 2018 - 
WIPO  

2018 Publicação 
Posicionamentos de 
inovação globais 

Excluído 

Levantamento de 

postura/percepção/motiva

ção empresarial 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/19/a4/19a41a5f-73ce-453c-bce1-
41cf83f6c4d0/wipo_pub_gii_2018-abridged1_1.pdf 

INOVAÇÃO - Portal da Indústria 2018 Publicação Proposta para as eleições Excluído 

Levantamento de 

postura/percepção/motiva

ção empresarial 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/65/ad/65ad3642-b0d2-42e1-a7f8-

1c85282d8f5b/inovacao_web.pdf 

O BRASIL NA OCDE: UM CAMINHO 

NATURAL - Portal da ... 

2018 Publicação Proposta para as eleições Excluído 
Levantamento de 

postura/percepção/motiva

ção empresarial 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/3e/82/3e825617-a3eb-482c-beb8-

5d2a2826fd98/o_brasil_na_ocde_web.pdf 

Sistemas produtivos e modelos de negócio 

ficarão obsoletos ... 

2017 Notícias 
Entrevista sobre transição 

para indústria 4.0 
Excluído 

Levantamento de 
postura/percepção/motiva

ção empresarial 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/davi-kupfer/sistemas-produtivos-e-

modelos-de-negocio-ficarao-obsoletos/ 

4 mudanças que as empresas podem implementar 

rumo à ... 

2017 Notícias 
Estratégias para a indústria 

4.0 
Excluído 

Levantamento de 
postura/percepção/motiva

ção empresarial 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/4-mudancas-que-as-empresas-podem-

implementar-rumo-a-industria-40/ 

Conselho debate como o Brasil pode avançar em 

direção à ... 

2017 Notícias Orientação para empresários  Excluído 

Levantamento de 

postura/percepção/motiva
ção empresarial 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/conselho-debate-

como-o-brasil-pode-avancar-em-direcao-a-industria-40/ 

Confederação Nacional da Indústria - CNI - 

Portal da Indústria 

2017 Publicação 
Dados sobre a Indústria do 

Brasil 
Excluído 

Levantamento de 

postura/percepção/motiva
ção empresarial 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/bf/db/bfdb0560-8419-445b-9b10-

d6ade96315a8/cni.pdf 

Cobertura da reação da indústria ao coronavírus 

tem ... 

2020 Notícias 
Ranking de notícias mais 

lidas em 2020 
Excluído 

Mais lidos/ Informações 

repetidas 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/cobertura-da-reacao-da-industria-ao-

coronavirus-tem-audiencia-recorde/ 

Mais lidas: Educação profissional é destaque na 
Agência CNI ... 

2020 Notícias Lista de notícias mais lidas Excluído 
Mais lidos/ Informações 

repetidas 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/mais-lidas-educacao-
profissional-e-destaque-na-agencia-cni-de-noticias-essa-semana/ 

As mais lidas da Agência CNI de Notícias da 

semana ... 

2020 Notícias Lista de notícias mais lidas Excluído 
Mais lidos/ Informações 

repetidas 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/as-mais-lidas-da-agencia-cni-

de-noticias-da-semana/ 

Os 10 cursos gratuitos e a distância do SENAI 
mais ... 

2020 Notícias 
Lista de cursos mais 
procurados pelo SENAI 

Excluído 
Mais lidos/ Informações 

repetidas 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/os-10-cursos-gratuitos-e-a-
distancia-do-senai-mais-procurados-durante-pandemia/ 

As 10 reportagens mais lidas da Agência CNI de 

Notícias em ... 

2018 Notícias 
Lista de reportagens mais 

lidas em 2018 
Excluído 

Mais lidos/ Informações 

repetidas 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/as-10-reportagens-mais-lidas-da-agencia-cni-

de-noticias-em-2018/ 

As 10 listas mais acessadas da Agência CNI de 
Notícias em ... 

2018 Notícias 
Lista de reportagens (listas) 
mais lidas em 2018 

Excluído 
Mais lidos/ Informações 

repetidas 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/as-10-listas-mais-acessadas-da-agencia-cni-de-
noticias-em-2018/ 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/alunos-de-robotica-estao-no-caminho-para-se-tornarem-profissionais-da-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/alunos-de-robotica-estao-no-caminho-para-se-tornarem-profissionais-da-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/48-das-grandes-empresas-pretendem-investir-em-tecnologias-40-em-2018/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/48-das-grandes-empresas-pretendem-investir-em-tecnologias-40-em-2018/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/oportunidades-e-desafios-para-a-digitalizacao-da-industria/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/oportunidades-e-desafios-para-a-digitalizacao-da-industria/
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/8b/0f/8b0f5599-9794-4b66-ac83-e84a4d118af9/investimentos_em_industria_40_junho2018.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/8b/0f/8b0f5599-9794-4b66-ac83-e84a4d118af9/investimentos_em_industria_40_junho2018.pdf
https://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/pqt-investimentos-em-industria-40/
https://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/pqt-investimentos-em-industria-40/
https://static.portaldaindustria.com.br/media/RDSP_6ed_V41-PS-BAIXA.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/RDSP_6ed_V41-PS-BAIXA.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/6d/f9/6df9f67d-d07e-44fa-9106-27f3297ade12/defesa_comercial_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/19/a4/19a41a5f-73ce-453c-bce1-41cf83f6c4d0/wipo_pub_gii_2018-abridged1_1.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/19/a4/19a41a5f-73ce-453c-bce1-41cf83f6c4d0/wipo_pub_gii_2018-abridged1_1.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/65/ad/65ad3642-b0d2-42e1-a7f8-1c85282d8f5b/inovacao_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/3e/82/3e825617-a3eb-482c-beb8-5d2a2826fd98/o_brasil_na_ocde_web.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/3e/82/3e825617-a3eb-482c-beb8-5d2a2826fd98/o_brasil_na_ocde_web.pdf
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/davi-kupfer/sistemas-produtivos-e-modelos-de-negocio-ficarao-obsoletos/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/davi-kupfer/sistemas-produtivos-e-modelos-de-negocio-ficarao-obsoletos/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/4-mudancas-que-as-empresas-podem-implementar-rumo-a-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/4-mudancas-que-as-empresas-podem-implementar-rumo-a-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/conselho-debate-como-o-brasil-pode-avancar-em-direcao-a-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/conselho-debate-como-o-brasil-pode-avancar-em-direcao-a-industria-40/
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/bf/db/bfdb0560-8419-445b-9b10-d6ade96315a8/cni.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/bf/db/bfdb0560-8419-445b-9b10-d6ade96315a8/cni.pdf
https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/cobertura-da-reacao-da-industria-ao-coronavirus-tem-audiencia-recorde/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/cobertura-da-reacao-da-industria-ao-coronavirus-tem-audiencia-recorde/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/mais-lidas-educacao-profissional-e-destaque-na-agencia-cni-de-noticias-essa-semana/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/mais-lidas-educacao-profissional-e-destaque-na-agencia-cni-de-noticias-essa-semana/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/as-mais-lidas-da-agencia-cni-de-noticias-da-semana/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/as-mais-lidas-da-agencia-cni-de-noticias-da-semana/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/os-10-cursos-gratuitos-e-a-distancia-do-senai-mais-procurados-durante-pandemia/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/os-10-cursos-gratuitos-e-a-distancia-do-senai-mais-procurados-durante-pandemia/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/as-10-reportagens-mais-lidas-da-agencia-cni-de-noticias-em-2018/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/as-10-reportagens-mais-lidas-da-agencia-cni-de-noticias-em-2018/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/as-10-listas-mais-acessadas-da-agencia-cni-de-noticias-em-2018/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/as-10-listas-mais-acessadas-da-agencia-cni-de-noticias-em-2018/
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Veja as mais lidas da semana na Agência CNI de 

Notícias ... 

2018 Notícias 
3 notícias mais lidas da 

semana 
Excluído 

Mais lidos/ Informações 

repetidas 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/veja-as-mais-lidas-da-semana-

na-agencia-cni-de-noticias----/ 

Os 5 cursos EaD mais procurados do SENAI - 
Agência CNI de ... 

2020 Notícias Cursos ead mais procurados Excluído 
Mais lidos/ Informações 

repetidas 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/os-5-cursos-ead-mais-procurados-do-senai/ 

Confira as notícias mais lidas da semana na 

Agência CNI de ... 

2018 Notícias 
3 notícias mais lidas da 

semana 
Excluído 

Mais lidos/ Informações 

repetidas 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/confira-as-noticias-mais-lidas-

da-semana-na-agencia-cni-de-noticias/ 

Confira as mais lidas da Agência CNI de Notícias 
entre 4 e 10 ... 

2017 Notícias 
Notícias mais lidas na 
semana 

Excluído 
Mais lidos/ Informações 

repetidas 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/confira-as-mais-lidas-da-
agencia-cni-de-noticias-entre-4-e-10-de-setembro/ 

Confira as mais lidas da Agência CNI de Notícias 

entre 30 de ... 

2016 Notícias Mais lidas Excluído 
Mais lidos/ Informações 

repetidas 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/confira-as-mais-lidas-da-agencia-cni-de-

noticias-entre-30-de-maio-e-5-de-junho/ 

Busca - Portal da Indústria Sd Site  Busca Excluído Não abre http://www.portaldaindustria.com.br/sesi/busca/?page=1873 

Busca - Portal da Indústria Sd Site  Busca Excluído Não abre http://www.portaldaindustria.com.br/senai/busca/?page=1547 

Busca - Portal da Indústria Sd Site  Busca Excluído Não abre http://www.portaldaindustria.com.br/senai/busca/?page=1234 

INDUSTRIA 4.0 Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL EN ... 
Sd Publicação  - Excluído Não abre  - 

Rafael Lucchesi - Sala de Imprensa CNI Sd Notícias 
Quem é Rafael Luccheci 
(para a imprensa) 

Excluído Propaganda https://imprensa.portaldaindustria.com.br/fontes/rafael-lucchesi/ 

EaD: sua chance de se dar bem no mercado de 

trabalho ... 

2021 Notícias Marketing SENAI Excluído Propaganda 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/ead-sua-chance-de-se-dar-bem-no-

mercado-de-trabalho/ 

6 serviços incríveis do SENAI para indústria 
brasileira ... 

2021 Notícias 
79 anos do senai.6 serviços 
para a indústria 

Excluído Propaganda https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/6-servicos-do-senai-para-industria/ 

Os caminhos para a indústria impulsionar o 

Brasil - Agência ... 

2020 Notícias Sobre o ENAI Excluído Propaganda 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/os-caminhos-para-a-industria-

impulsionar-o-brasil/ 

SESI e SENAI são parte do Brasil que funciona - 
Agência CNI ... 

2020 Artigo 

Em artigo publicado no 
jornal O Globo, presidente 

da CNI destaca o trabalho 

desenvolvido pelas duas 
instituições, ao longo de 

várias décadas, em prol das 

empresas, trabalhadores e 
jovens de baixa renda 

Excluído Propaganda 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/robson-braga-de-andrade/sesi-e-senai-sao-
parte-do-brasil-que-funciona/ 

O aprendizado não pode parar - Agência CNI de 

Notícias 

2020 Notícias 

Estratégias do SESI e do 

SENAI para o ensino 
remoto na pandemia 

Excluído Propaganda https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/o-aprendizado-nao-pode-parar/ 

Jovens preparados para a indústria 4.0 em 

destaque no ... 

2019 Notícias Programa na ctv. cultura Excluído Propaganda 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/jovens-preparados-para-a-

industria-40-em-destaque-no-canal-futura/ 

SESI completa 73 anos na vanguarda da 
educação e da ... 

2019 Notícias Aniversário do SESI Excluído Propaganda 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/sesi-completa-73-anos-na-
vanguarda-da-educacao-e-da-saude-e-seguranca-do-trabalhador/ 

Fato ou Fake? Veja verdades e mentiras sobre o 

SESI e o ...  

2018 Notícias Sobre SESI e SENAI Excluído Propaganda 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/fato-ou-fake-veja-verdades-e-

mentiras-sobre-o-sesi-e-o-senai/ 

6 serviços do Sistema Indústria para fazer o 
Brasil crescer ... 

2017 Notícias 
Serviços só sistema 
indústria para as indústrias 

Excluído Propaganda 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/6-servicos-do-sistema-industria-para-fazer-o-
brasil-crescer/ 

SENAI CETIQT lança livro sobre Indústria 4.0 

no setor têxtil e ... 

2016 Notícias 
Anuncio de lançamento de 

livro 
Excluído Propaganda 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/senai-cetiqt-lanca-livro-sobre-

industria-40-no-setor-textil-e-de-confeccao/ 

Pesquisador do SENAI CETIQT lança livro 
sobre Indústria 4.0 ... 

2016 Notícias 
Anuncio de lançamento de 
livro 

Excluído Propaganda 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/pesquisador-do-senai-
cetiqt-lanca-livro-sobre-industria-40-no-setor-textil-e-de-confeccao/ 

SENAI conquista primeiro lugar em pesquisa que 

mede ... 

2019 Notícias 
Pesquisa de satisfação do 

SENAI 
Excluído 

Resultado de pesquisa de 

satisfação 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/senai-conquista-primeiro-lugar-

em-pesquisa-que-mede-satisfacao-de-pequenas-e-medias-empresas/ 

SENAI tem os melhores cursos de formação 
profissional ... 

2018 Notícias 
Pesquisa de avaliação do 
SENAI por empresários 

Excluído 
Resultado de pesquisa de 

satisfação 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/senai-tem-os-melhores-cursos-de-
formacao-profissional-aponta-pesquisa-com-pequenos-e-medios-empresarios/ 

Maioria dos brasileiros avalia SENAI e SESI 

como ótimos ou ... 

2017 Notícias 
Pesquisa de satisfação do 

SENAI 
Excluído 

Resultado de pesquisa de 

satisfação 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/maioria-dos-brasileiros-avalia-

senai-e-sesi-como-otimos-ou-bons/ 

Educação profissional SENAI faz 75 anos 
moderno e de olho ... 

2017 Notícias Dados sobre o SENAI Excluído 
Resultado de pesquisa de 

satisfação 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/especiais/senai-faz-75-anos-moderno-e-de-olho-no-
futuro/ 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/veja-as-mais-lidas-da-semana-na-agencia-cni-de-noticias----/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/veja-as-mais-lidas-da-semana-na-agencia-cni-de-noticias----/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/os-5-cursos-ead-mais-procurados-do-senai/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/os-5-cursos-ead-mais-procurados-do-senai/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/confira-as-noticias-mais-lidas-da-semana-na-agencia-cni-de-noticias/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/confira-as-noticias-mais-lidas-da-semana-na-agencia-cni-de-noticias/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/confira-as-mais-lidas-da-agencia-cni-de-noticias-entre-4-e-10-de-setembro/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/confira-as-mais-lidas-da-agencia-cni-de-noticias-entre-4-e-10-de-setembro/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/confira-as-mais-lidas-da-agencia-cni-de-noticias-entre-30-de-maio-e-5-de-junho/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/confira-as-mais-lidas-da-agencia-cni-de-noticias-entre-30-de-maio-e-5-de-junho/
http://www.portaldaindustria.com.br/sesi/busca/?page=1873
http://www.portaldaindustria.com.br/senai/busca/?page=1547
http://www.portaldaindustria.com.br/senai/busca/?page=1234
https://imprensa.portaldaindustria.com.br/fontes/rafael-lucchesi/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/ead-sua-chance-de-se-dar-bem-no-mercado-de-trabalho/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/ead-sua-chance-de-se-dar-bem-no-mercado-de-trabalho/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/6-servicos-do-senai-para-industria/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/6-servicos-do-senai-para-industria/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/os-caminhos-para-a-industria-impulsionar-o-brasil/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/os-caminhos-para-a-industria-impulsionar-o-brasil/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/robson-braga-de-andrade/sesi-e-senai-sao-parte-do-brasil-que-funciona/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/artigos/robson-braga-de-andrade/sesi-e-senai-sao-parte-do-brasil-que-funciona/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/o-aprendizado-nao-pode-parar/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/o-aprendizado-nao-pode-parar/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/jovens-preparados-para-a-industria-40-em-destaque-no-canal-futura/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/jovens-preparados-para-a-industria-40-em-destaque-no-canal-futura/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/sesi-completa-73-anos-na-vanguarda-da-educacao-e-da-saude-e-seguranca-do-trabalhador/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/sesi-completa-73-anos-na-vanguarda-da-educacao-e-da-saude-e-seguranca-do-trabalhador/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/fato-ou-fake-veja-verdades-e-mentiras-sobre-o-sesi-e-o-senai/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/fato-ou-fake-veja-verdades-e-mentiras-sobre-o-sesi-e-o-senai/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/6-servicos-do-sistema-industria-para-fazer-o-brasil-crescer/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/6-servicos-do-sistema-industria-para-fazer-o-brasil-crescer/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/senai-cetiqt-lanca-livro-sobre-industria-40-no-setor-textil-e-de-confeccao/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/senai-cetiqt-lanca-livro-sobre-industria-40-no-setor-textil-e-de-confeccao/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/pesquisador-do-senai-cetiqt-lanca-livro-sobre-industria-40-no-setor-textil-e-de-confeccao/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/pesquisador-do-senai-cetiqt-lanca-livro-sobre-industria-40-no-setor-textil-e-de-confeccao/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/senai-conquista-primeiro-lugar-em-pesquisa-que-mede-satisfacao-de-pequenas-e-medias-empresas/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/senai-conquista-primeiro-lugar-em-pesquisa-que-mede-satisfacao-de-pequenas-e-medias-empresas/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/senai-tem-os-melhores-cursos-de-formacao-profissional-aponta-pesquisa-com-pequenos-e-medios-empresarios/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/senai-tem-os-melhores-cursos-de-formacao-profissional-aponta-pesquisa-com-pequenos-e-medios-empresarios/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/maioria-dos-brasileiros-avalia-senai-e-sesi-como-otimos-ou-bons/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/maioria-dos-brasileiros-avalia-senai-e-sesi-como-otimos-ou-bons/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/especiais/senai-faz-75-anos-moderno-e-de-olho-no-futuro/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/especiais/senai-faz-75-anos-moderno-e-de-olho-no-futuro/
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Documento/Link Data Tipo  Breve descrição Incluído/Excluído Justificativa URL 

O FUTURO DA EDUCAÇÃO - Portal da 

Indústria 

Sd Publicação Planejamento do SESI  Excluído Slides 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/3e/aa/3eaa018d-10cf-4b27-9c26-

dc708e266818/sesi_steam.pdf 

Apresentação do PowerPoint - Portal da Indústria 2020 Publicação Importância do 5G Excluído Slides 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/e2/de/e2de76b6-22f3-479c-9716-
4099cc2f9efa/18-11_-_alejandro_frank_-_17h30.pdf 

Apresentação do PowerPoint - Portal da Indústria 2020 Publicação Importância do 5G Excluído Slides 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/43/6f/436f7382-899d-428e-92e2-

f97c5fd5fef3/17-11_-_paulo_roberto_-_16h.pdf 

Apresentação do PowerPoint - Portal da Indústria 2020 Publicação 
Modernização de cursos de 
engenharia 

Excluído Slides 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/38/39/3839d821-49ad-40cb-8677-
3b9672f06126/arthur_sousa_concremat.pdf 

Desafios da Educação Profissional e Tecnológica 

no Brasil ... 

2020 Publicação 
Apresentação da formação 

4.0 
Excluído Slides 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/36/97/3697ab27-c993-4009-845f-

e28c0241656d/6_-_rafael_lucchesi_dialogos_da_mei_-_formacao_40.pdf 

GESTÃO DA INOVAÇÃO PARA 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL ...  

2020 Publicação Programação de eventos Excluído Slides 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/c5/1b/c51b9a2f-0b97-42d2-a3ff-
1198ac5b4938/apresentacoes_20201201.pdf 

Apresentação do PowerPoint - Portal da Indústria 2018 Publicação Apresentação do MCTIC Excluído Slides 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/35/d3/35d39178-efd9-4dc7-bb47-

bac8eb84a35c/6-mctic_-_julio_semeghini.pdf 

Apresentação do PowerPoint - Portal da Indústria 2017 Publicação 
Modernização de cursos de 

engenharia 
Excluído Slides 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/77/37/77371708-1638-42a6-b1e6-
e72482eed733/gianna_sagazio_importancia_da_modernizacao_dos_cursos_de_engenharia_so

b_a_perspectiva_empresarial.pdf 

Apresentação do PowerPoint - Portal da Indústria 2017 Publicação 
Apresentação do mapa 
estratégico 

Excluído Slides 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/cc/d5/ccd582c2-6339-40fb-a6fa-
5e2f7b5ab039/mapa_estrategico_versao_completa_5_marco.pdf 

Apresentação do PowerPoint - Portal da Indústria 2017 Publicação 
Apresentação do mapa 

estratégico 
Excluído Slides 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/30/f7/30f774fc-eedd-448f-9cc4-

ae7d3acca976/mapa_estrategico_final_coletiva_de_imprensa_5_mar.pdf 

Aula 1: Introdução ao curso - Portal da Indústria 2016 Publicação Conteúdo de curso Excluído Slides 
http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_18/2014/07/28/6960/4-
ApresnetaaoUSP_161107_CNI_vf.pdf 

Laboratório - Escola Senai "Carlos Pasquale"  Sd Publicação Apresentação de projeto Excluído 
Tecnologia/estrutura 

desenvolvida pelo SENAI 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/b0/9b/b09b4e2a-7d91-47aa-9460-

f759d1b4391c/livro_instituto_tecnologia_final_spreads-compactado.pdf 

Ex-aluno do SENAI cria tecnologia que permite 
criar roupas ... 

2021 Notícias Roupas sobre medida Excluído 
Tecnologia/estrutura 

desenvolvida pelo SENAI 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/deu-certo/ex-aluno-do-senai-cria-tecnologia-
que-permite-criar-roupas-do-tamanho-do-cliente/ 

Exalta olímpico inova na pandemia e aumenta 

produção da ... 

2021 Notícias Roupas para ciclista Excluído 
Tecnologia/estrutura 

desenvolvida pelo SENAI 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/deu-certo/inovacao-pandemia-aumenta-

producao-empresa/ 

Festival SESI de Robótica - Caderno de Resumos 
(2020) 

2020 Publicação Resumos de Eventos Excluído 
Tecnologia/estrutura 

desenvolvida pelo SENAI 
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/2f/17/2f17644a-1016-43c9-9862-
2d0b7d7dd97f/festival_sesi_de_robotica_2020_-_caderno_de_resumos.pdf 

SENAI desenvolve laboratório que recebe 
comandos a ... 

2019 Notícias 

Tecnologia para controle 

remoto de unidade do 
SENAI no reio grande do 

sul 

Excluído 
Tecnologia/estrutura 

desenvolvida pelo SENAI 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/senai-desenvolve-laboratorio-que-
recebe-comandos-a-distancia/ 

Jovens, tecnologia e robôs: a mistura perfeita que 

abre ... 

2019 Notícias 
Robótica na sala de aula 

inova o ensino 
Excluído 

Tecnologia/estrutura 

desenvolvida pelo SENAI 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/jovens-tecnologia-e-robos-a-mistura-

perfeita-que-abre-caminho-para-industria-40/ 

Aprender conteúdos relacionados a inovação 

ficou ainda ... 

2019 Notícias 

Jogo criado por uma 

unidade do SENAI motiva o 

aprendizado 

Excluído 
Tecnologia/estrutura 

desenvolvida pelo SENAI 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/deu-certo/aprender-conteudos-relacionados-

a-inovacao-ficou-ainda-mais-divertido/ 

Indústria está de olho nas inovações formuladas 

nas escolas ... 

2018 Notícias 
Tecnologia desenvolvida em 
escola do Senai é alvo das 

industrias 

Excluído 
Tecnologia/estrutura 

desenvolvida pelo SENAI 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/industria-esta-de-olho-nas-

inovacoes-formuladas-nas-escolas-do-senai/ 

Moda do futuro: fábrica inteligente produz roupa 

customizada ... 

2018 Notícias 
Sobre inovações para a 
indústria têxtil na olimpíada 

do conhecimento 

Excluído 
Tecnologia/estrutura 

desenvolvida pelo SENAI 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/moda-do-futuro-fabrica-

inteligente-produz-roupa-customizada-em-meia-hora/ 

Realidade Aumentada transforma ensino do 

SENAI - Agência ... 

2018 Notícias 
Dispositivos didáticos do 

SENAI 
Excluído 

Tecnologia/estrutura 

desenvolvida pelo SENAI 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/realidade-aumentada-transforma-

ensino-do-senai/ 

SENAI CETIQT inaugura primeira fábrica 

modelo de ... 

2018 Notícias Fábrica Riachuelo Excluído 
Tecnologia/estrutura 

desenvolvida pelo SENAI 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/competitividade/senai-cetiqt-inaugura-

primeira-fabrica-modelo-de-confeccao-40-do-brasil/ 

Institutos SENAI de Inovação preparam o Brasil 

para a nova ... 

2017 Notícias 

Estruturação dos institutos 

de tecnologia do SENAI na 

Indústria 4.0 

Excluído 
Tecnologia/estrutura 

desenvolvida pelo SENAI 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/institutos-senai-de-

inovacao-preparam-o-brasil-para-a-nova-revolucao-industrial/ 

Institutos SENAI de Inovação vão inserir o Brasil 2016 Notícias Estruturação dos institutos Excluído Tecnologia/estrutura https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/institutos-senai-de-inovacao-vao-

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/3e/aa/3eaa018d-10cf-4b27-9c26-dc708e266818/sesi_steam.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/3e/aa/3eaa018d-10cf-4b27-9c26-dc708e266818/sesi_steam.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/e2/de/e2de76b6-22f3-479c-9716-4099cc2f9efa/18-11_-_alejandro_frank_-_17h30.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/43/6f/436f7382-899d-428e-92e2-f97c5fd5fef3/17-11_-_paulo_roberto_-_16h.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/38/39/3839d821-49ad-40cb-8677-3b9672f06126/arthur_sousa_concremat.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/36/97/3697ab27-c993-4009-845f-e28c0241656d/6_-_rafael_lucchesi_dialogos_da_mei_-_formacao_40.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/36/97/3697ab27-c993-4009-845f-e28c0241656d/6_-_rafael_lucchesi_dialogos_da_mei_-_formacao_40.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/c5/1b/c51b9a2f-0b97-42d2-a3ff-1198ac5b4938/apresentacoes_20201201.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/c5/1b/c51b9a2f-0b97-42d2-a3ff-1198ac5b4938/apresentacoes_20201201.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/35/d3/35d39178-efd9-4dc7-bb47-bac8eb84a35c/6-mctic_-_julio_semeghini.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/77/37/77371708-1638-42a6-b1e6-e72482eed733/gianna_sagazio_importancia_da_modernizacao_dos_cursos_de_engenharia_sob_a_perspectiva_empresarial.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/cc/d5/ccd582c2-6339-40fb-a6fa-5e2f7b5ab039/mapa_estrategico_versao_completa_5_marco.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/30/f7/30f774fc-eedd-448f-9cc4-ae7d3acca976/mapa_estrategico_final_coletiva_de_imprensa_5_mar.pdf
http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_18/2014/07/28/6960/4-ApresnetaaoUSP_161107_CNI_vf.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/b0/9b/b09b4e2a-7d91-47aa-9460-f759d1b4391c/livro_instituto_tecnologia_final_spreads-compactado.pdf
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/deu-certo/ex-aluno-do-senai-cria-tecnologia-que-permite-criar-roupas-do-tamanho-do-cliente/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/deu-certo/ex-aluno-do-senai-cria-tecnologia-que-permite-criar-roupas-do-tamanho-do-cliente/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/deu-certo/inovacao-pandemia-aumenta-producao-empresa/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/deu-certo/inovacao-pandemia-aumenta-producao-empresa/
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/2f/17/2f17644a-1016-43c9-9862-2d0b7d7dd97f/festival_sesi_de_robotica_2020_-_caderno_de_resumos.pdf
https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/2f/17/2f17644a-1016-43c9-9862-2d0b7d7dd97f/festival_sesi_de_robotica_2020_-_caderno_de_resumos.pdf
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/senai-desenvolve-laboratorio-que-recebe-comandos-a-distancia/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/senai-desenvolve-laboratorio-que-recebe-comandos-a-distancia/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/jovens-tecnologia-e-robos-a-mistura-perfeita-que-abre-caminho-para-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/jovens-tecnologia-e-robos-a-mistura-perfeita-que-abre-caminho-para-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/deu-certo/aprender-conteudos-relacionados-a-inovacao-ficou-ainda-mais-divertido/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/deu-certo/aprender-conteudos-relacionados-a-inovacao-ficou-ainda-mais-divertido/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/industria-esta-de-olho-nas-inovacoes-formuladas-nas-escolas-do-senai/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/industria-esta-de-olho-nas-inovacoes-formuladas-nas-escolas-do-senai/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/moda-do-futuro-fabrica-inteligente-produz-roupa-customizada-em-meia-hora/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/moda-do-futuro-fabrica-inteligente-produz-roupa-customizada-em-meia-hora/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/realidade-aumentada-transforma-ensino-do-senai/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/realidade-aumentada-transforma-ensino-do-senai/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/competitividade/senai-cetiqt-inaugura-primeira-fabrica-modelo-de-confeccao-40-do-brasil/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/competitividade/senai-cetiqt-inaugura-primeira-fabrica-modelo-de-confeccao-40-do-brasil/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/institutos-senai-de-inovacao-preparam-o-brasil-para-a-nova-revolucao-industrial/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/institutos-senai-de-inovacao-preparam-o-brasil-para-a-nova-revolucao-industrial/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/institutos-senai-de-inovacao-vao-inserir-o-brasil-na-industria-40/
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na Indústria 4.0 de tecnologia do SENAI na 

Indústria 4.0 

desenvolvida pelo SENAI inserir-o-brasil-na-industria-40/ 

VÍDEO: Minuto da Indústria destaca lançamento 
dos novos ... 

2020 Vídeo 
Resumo de notícias da 
semana 

Excluído Vídeo 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/video-minuto-da-industria-
destaca-lancamento-dos-novos-cursos-para-a-industria-40/ 

VÍDEO: A indústria contra o coronavírus - case 

GM - Agência ... 

2020 Vídeo 
Indústria faz conserta 

respiradores 
Excluído Vídeo 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/video-a-industria-

contra-o-coronavirus-case-gm/ 

VÍDEO: Minuto da Indústria - Saiba mais sobre o 

Novo Ensino ... 

2020 Vídeo 
Anuncio do vídeo minuto 
que reúne as principais 

notícias da semana 

Excluído Vídeo 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/video-minuto-da-industria-saiba-

mais-sobre-o-novo-ensino-medio/ 

VÍDEO: Educação Profissional do SENAI chega 

a Guiana ... 

2019 Vídeo 
Minuto da indústria sobre 
modelo SENAI em outros 

países 

Excluído Vídeo 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/video-educacao-profissional-do-

senai-chega-a-guiana-francesa-veja-no-minuto-da-industria/ 

VÍDEO: Os próximos dez anos serão decisivos 

para a ... 

2019 Vídeo 
Correção para matriz 

educacional brasileira 
Excluído Vídeo 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/rafael-lucchesi/video-os-proximos-dez-

anos-serao-decisivos-para-a-correcao-da-matriz-educacional-brasileira-diz-diretor-geral-do-
senai/ 

VÍDEO: Robôs vão roubar nossos empregos? - 

Agência CNI ... 

2019 Vídeo Robôs e empregos Excluído Vídeo 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/video-robos-vao-roubar-nossos-

empregos/ 

VÍDEO: Como se preparar para as profissões do 
futuro? Veja ... 

2019 Vídeo 
Perfil profissional da 
Indústria 4.0 

Excluído Vídeo 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/trabalho/video-como-se-preparar-para-as-
profissoes-do-futuro-veja-o-que-dizem-os-especialistas/ 

VÍDEO: Brasil é premiado em Mundial de 

Robótica. Veja no ... 

2019 Vídeo 
Minuto da indústria sobre 

prêmio do Brasil 
Excluído Vídeo 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/video-brasil-e-premiado-em-

mundial-de-robotica-veja-no-minuto-da-industria/ 

VÍDEO: O que o aluno do SENAI é capaz de 

construir ... 

2019 Vídeo 
Demonstração de produtos 
construídos por alunos do 

SENAI 

Excluído Vídeo 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/video-o-que-o-aluno-do-senai-e-

capaz-de-construir/ 

VÍDEO: Rede CIN orienta empresários que estão 

de olho no ... 

2018 Vídeo 

Orientação para empresários 

que querem investir no 

mercado internacional 

Excluído Vídeo 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/competitividade/video-rede-cin-orienta-

empresarios-que-estao-de-olho-no-mercado-internacional/ 

VÍDEO: Rede CIN orienta empresários que estão 

de olho no ... 

2018 Vídeo 

Orientação para empresários 

que querem investir no 
mercado internacional 

Excluído Vídeo 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/internacional/video-rede-cin-orienta-

empresarios-que-estao-de-olho-no-mercado-internacional/ 

VÍDEO: 30 profissões do futuro para você ficar 

de olho ... 

2018 Vídeo 30 profissões do futuro Excluído Vídeo 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/video-30-profissoes-do-futuro-

para-voce-ficar-de-olho/ 

VÍDEO: Minuto da Indústria mostra que o Brasil 

deve crescer ...  

2018 Vídeo 
Crescimento do PIB do 

Brasil em 2018 
Excluído Vídeo 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/video-minuto-da-industria-mostra-

que-o-brasil-deve-crescer-apenas-16-em-2018/ 

VÍDEO: Confecção 4.0 personaliza roupas com 

precisão e ... 

2018 Vídeo Tecnologia Têxtil Excluído Vídeo 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/video-confeccao-40-personaliza-

roupas-com-precisao-e-agilidade/ 

VÍDEO: Veja como foram algumas das provas 

das seletivas ... 

2018 Vídeo 
Seleção de equipes para a 

olimpíada do conhecimento 
Excluído Vídeo 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/video-veja-como-foram-algumas-

das-provas-das-seletivas-worldskills-2019/ 

VÍDEO: Imersão em ecossistemas de inovação 

aproxima ... 

2018 Vídeo Ecossistemas e inovação Excluído Vídeo 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/video-imersao-em-

ecossistemas-de-inovacao-aproxima-empresarios-da-industria-brasileira-do-futuro/ 

VÍDEO: Profissionais antenados à Indústria da 

Moda 4.0 são a ... 

2018 Notícias Parceria com a Riachuelo Excluído Vídeo 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/video-profissionais-

antenados-a-industria-da-moda-40-sao-a-aposta-do-senai-cetiqt/ 

VÍDEO: Conheça 7 conceitos da indústria 4.0 

que já fazem ... 

2018 Vídeo 
Vídeo com explicação de 

termos da indústria 4.0 
Excluído Vídeo 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/video-conheca-7-conceitos-da-industria-40-

que-ja-fazem-parte-do-nosso-dia-a-dia/ 

VÍDEO: Presidente da CNI fala sobre os desafios 

da indústria ... 

2018 Vídeo 
Entrevista do presidente da 

CNI à revista exame 
Excluído Vídeo 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/video-presidente-da-cni-fala-

sobre-os-desafios-da-industria-40-para-as-empresas-a-revista-exame/ 

Minuto da Indústria destaca a nova legislação 

trabalhista que ... 

2017 Vídeo 

Minuto da indústria sobre 

reforma trabalhista e novos 
contratos de trabalho 

Excluído Vídeo 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/trabalho/video-minuto-da-industria-destaca-

a-nova-legislacao-trabalhista-que-valoriza-a-negociacao-coletiva/ 

VÍDEO: Você conhece o SESI? - Agência CNI 

de Notícias 

2017 Vídeo 
Vídeo de propaganda do 

SESI 
Excluído Vídeo https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/video-voce-conhece-o-sesi/ 

VÍDEO: SENAI produz micro ferramentas para 

diversos ... 

2016 Vídeo 
Anuncio de tecnologia 

desenvolvida pelo SENAI 
Excluído Vídeo 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/video-senai-produz-

micro-ferramentas-para-diversos-setores-da-industria/ 

VÍDEO: Institutos SENAI de Inovação ajudam a 2016 Vídeo Anuncio de tecnologia Excluído Vídeo https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/video-institutos-senai-de-inovacao-

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/institutos-senai-de-inovacao-vao-inserir-o-brasil-na-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/video-minuto-da-industria-destaca-lancamento-dos-novos-cursos-para-a-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/video-minuto-da-industria-destaca-lancamento-dos-novos-cursos-para-a-industria-40/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/video-a-industria-contra-o-coronavirus-case-gm/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/video-a-industria-contra-o-coronavirus-case-gm/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/video-minuto-da-industria-saiba-mais-sobre-o-novo-ensino-medio/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/video-minuto-da-industria-saiba-mais-sobre-o-novo-ensino-medio/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/video-educacao-profissional-do-senai-chega-a-guiana-francesa-veja-no-minuto-da-industria/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/video-educacao-profissional-do-senai-chega-a-guiana-francesa-veja-no-minuto-da-industria/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/rafael-lucchesi/video-os-proximos-dez-anos-serao-decisivos-para-a-correcao-da-matriz-educacional-brasileira-diz-diretor-geral-do-senai/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/entrevistas/rafael-lucchesi/video-os-proximos-dez-anos-serao-decisivos-para-a-correcao-da-matriz-educacional-brasileira-diz-diretor-geral-do-senai/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/video-robos-vao-roubar-nossos-empregos/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/video-robos-vao-roubar-nossos-empregos/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/trabalho/video-como-se-preparar-para-as-profissoes-do-futuro-veja-o-que-dizem-os-especialistas/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/trabalho/video-como-se-preparar-para-as-profissoes-do-futuro-veja-o-que-dizem-os-especialistas/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/video-brasil-e-premiado-em-mundial-de-robotica-veja-no-minuto-da-industria/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/video-brasil-e-premiado-em-mundial-de-robotica-veja-no-minuto-da-industria/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/video-o-que-o-aluno-do-senai-e-capaz-de-construir/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/video-o-que-o-aluno-do-senai-e-capaz-de-construir/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/competitividade/video-rede-cin-orienta-empresarios-que-estao-de-olho-no-mercado-internacional/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/competitividade/video-rede-cin-orienta-empresarios-que-estao-de-olho-no-mercado-internacional/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/internacional/video-rede-cin-orienta-empresarios-que-estao-de-olho-no-mercado-internacional/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/internacional/video-rede-cin-orienta-empresarios-que-estao-de-olho-no-mercado-internacional/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/video-30-profissoes-do-futuro-para-voce-ficar-de-olho/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/video-30-profissoes-do-futuro-para-voce-ficar-de-olho/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/video-minuto-da-industria-mostra-que-o-brasil-deve-crescer-apenas-16-em-2018/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/video-minuto-da-industria-mostra-que-o-brasil-deve-crescer-apenas-16-em-2018/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/video-confeccao-40-personaliza-roupas-com-precisao-e-agilidade/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/video-confeccao-40-personaliza-roupas-com-precisao-e-agilidade/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/video-veja-como-foram-algumas-das-provas-das-seletivas-worldskills-2019/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/video-veja-como-foram-algumas-das-provas-das-seletivas-worldskills-2019/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/video-imersao-em-ecossistemas-de-inovacao-aproxima-empresarios-da-industria-brasileira-do-futuro/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/video-imersao-em-ecossistemas-de-inovacao-aproxima-empresarios-da-industria-brasileira-do-futuro/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/video-profissionais-antenados-a-industria-da-moda-40-sao-a-aposta-do-senai-cetiqt/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/video-profissionais-antenados-a-industria-da-moda-40-sao-a-aposta-do-senai-cetiqt/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/video-conheca-7-conceitos-da-industria-40-que-ja-fazem-parte-do-nosso-dia-a-dia/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/listas/video-conheca-7-conceitos-da-industria-40-que-ja-fazem-parte-do-nosso-dia-a-dia/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/video-presidente-da-cni-fala-sobre-os-desafios-da-industria-40-para-as-empresas-a-revista-exame/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/video-presidente-da-cni-fala-sobre-os-desafios-da-industria-40-para-as-empresas-a-revista-exame/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/trabalho/video-minuto-da-industria-destaca-a-nova-legislacao-trabalhista-que-valoriza-a-negociacao-coletiva/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/trabalho/video-minuto-da-industria-destaca-a-nova-legislacao-trabalhista-que-valoriza-a-negociacao-coletiva/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/video-voce-conhece-o-sesi/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/institucional/video-voce-conhece-o-sesi/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/video-senai-produz-micro-ferramentas-para-diversos-setores-da-industria/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/video-senai-produz-micro-ferramentas-para-diversos-setores-da-industria/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/video-institutos-senai-de-inovacao-ajudam-a-criar-modificar-e-testar-design-de-produtos/
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criar, modificar ... desenvolvida pelo SENAI ajudam-a-criar-modificar-e-testar-design-de-produtos/ 

VÍDEO: Não existe indústria competitiva sem 

automação ... 

2016 Vídeo 
Automação na indústria para 

competitividade 
Excluído Vídeo 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/video-nao-existe-

industria-competitiva-sem-automacao-moderna-e-eficiente/ 

VÍDEO: Não existe indústria competitiva sem 
automação ... 

2016 Vídeo 
Automação na indústria para 
competitividade 

Excluído Vídeo 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/video-nao-existe-
industria-competitiva-sem-automacao-moderna-e-eficiente/ 

VÍDEO: Centro SENAI Albano Franco, em 

Aracaju, tem mais ... 

2016 Notícias 
Unidade do SENAI número 

de matriculados 
Excluído Vídeo 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/video-centro-senai-albano-franco-

em-aracaju-tem-mais-de-4-mil-alunos/?edit_off 

VÍDEO: Centro de Formação Profissional do 
SENAI em Boa ... 

2016 Vídeo 

Anúncios de cursos 

ofertados por unidade do 

SENAI 

Excluído Vídeo 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/video-centro-de-formacao-
profissional-do-senai-em-boa-vista-conta-com-130-cursos/ 

VÍDEO: O técnico em celulose e papel atua em 

todas as fases ... 

2016 Notícias 
Anúncios de cursos 
ofertados por unidade do 

SENAI 

Excluído Vídeo 
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/video-o-tecnico-em-celulose-e-

papel-atua-em-todas-as-fases-do-processo-industrial/ 

 

 

Versão 

atualizada em 

setembro de 

2017. 
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