
A INDÚSTRIA 4.0 E A FORMAÇÃO DE

PROFISSIONAIS DO FUTURO

"A melhor maneira de se 
conhecer o futuro é participar 

da sua construção"



Vivemos a quarta revolução industrial, instanciada em algumas nações 
como um programa de governo (e.g. Indústria 4.0 na Alemanha, Advanced 
Manufacturing nos Estados unidos e China 2025). 

Esta revolução caracteriza-se pela convergência científica e tecnológica de 
áreas que atingiram patamares de desenvolvimento sem precedentes e esta 
convergência, materializando-se em recursos de produção e de apoio à 
convivência social, carrega uma promessa de grandes transformações em 
todas as áreas da atividade humana, sobretudo o que conhecemos até 
então e temos como garantia. A 4a. revolução industrial não muda apenas 
o sistema de produção, ela muda todas as pessoas e, consequentemente, a 
nossa forma de relacionamento com o planeta.



Uma revolução implica em profundas transformações no âmbito 
onde ela acontece. A 4a. revolução industrial já está fazendo isso 
e a formação de todos os profissionais, tal como existe 
atualmente, não suporta as necessidades de uma revolução, posto 
que o conhecimento necessário para sustentá-la é proveniente de 
muitas áreas que evoluem a uma velocidade estonteante e exigem 
níveis de profundidade apropriados. Os currículos que formam as 
profissões do presente e do futuro devem ser dinâmicos e 
flexíveis, para atender às necessidades de adaptação e de 
evolução que necessitamos no mundo de hoje.

A infraestrutura tecnológica que sustenta esta revolução apoia-se 
na digitalização de produtos, de serviços e de processos. Existe 
uma miríade de recursos tecnológicos que habilitam esta 
revolução, aqueles que dão sustentação e justificam o movimento 
como um todo. Algumas das mais citadas são as seguintes: 

A 4A. REVOLUÇÃO INDUSTRIAL E A FORMAÇÃO

DE PROFISSIONAIS DO FUTURO

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

ROBÓTICA

APRENDIZAGEM DE MÁQUINA

INTERNET DAS COISAS

5G

COMPUTAÇÃO QUÂNTICA

CLOUD COMPUTING

CYBERSECURITY

BIG DATA



Outras ainda fazem parte desta lista, como 
nanoteconologia, neurociência e Data Analytics. 

Outro grande tema de trabalho, que tem recebido 
investimentos tanto da academia quanto dos governos 
(e de alguns setores industriais também), em função da 
relevância que ocupa no momento, é o tema das 
Cidades Inteligentes. A urbanização acelerada e, em 
alguns casos não planejada, traz problemas na oferta 
de qualidade de vida necessária para que as pessoas 
sejam mais produtivas, dentro do sistema econômico. 

Problemas com mobilidade urbana, moradia, 
infraestrutura básica (e.g. água, fontes de energia) são 
grandes desafios a serem superados com a ajuda de 
recursos tecnológicos, a fim de que a vida nos centros 
urbanos se torne compatível com os padrões de 
qualidade de vida que a sociedade exige atualmente.

Ao mesmo tempo, muito se fala das competências 
necessárias para o profissional do futuro. Logicamente 
existe uma relação simbiótica entre a 4a. revolução 
industrial e a educação. Se por um lado a educação, 
como fonte geradora de conhecimento (o qual, por sua 
vez, sustenta a inovação), é um ingrediente essencial 
para que esta revolução se materialize, esta 
materialização impacta todos os segmentos da 
sociedade e a educação não é exceção. Elementos 
inovadores são incorporados no processo de ensino e 
aprendizagem, que ocorre em todas as modalidades 
ofertadas atualmente.



O termo “soft skills” é repetido à exaustão e, sem 
dúvida, as habilidades apontadas na lista de “soft skills” 
são verdadeiramente importantes para todos os 
profissionais. 

Negociação, criatividade, trabalho em equipe e empatia, 
são algumas das habilidades identificadas, as quais são 
requeridas dentro das organizações. De se notar 
também que não devemos negligenciar os “hard skills”; 
o conhecimento técnico basilar não pode ser substituído 
pelas ditas “soft skills”. A forma correta de se ver é 
como complemento; soft skills complementam os hard 
skills e, como tal, também devem ser considerados nos 
ambientes de aprendizagem. 

Isto remete a uma outra discussão que é “o que ensinar 
atualmente”, quando robôs autônomos de manufatura 
abundam o mercado mundial e ganham as ruas, em 

atividades rotineiras como dirigir um automóvel. Ao se 
misturar com as atividades corriqueiras, os robôs trazem, 
na sua função diária, elementos filosóficos de discussão, 
os quais antes eram inerentemente humanos. Ética na 
construção de robôs autônomos é também importante, 
tanto quanto a inclusão de conhecimentos filosóficos no 
desenvolvimento e ferramentas de Inteligência Artificial.

SOFT
SKILLS



A inovação é um elemento incontornável nos processos 
industriais, assim como é também na educação. 
Defende-se que o tripé da inovação seja, mais do que 
nunca, trabalhado intencionalmente nestes tempos, 
sendo este tripé formado pelo “saber fazer” (onde 
estão, por exemplo, engenheiros e tecnólogos), pelo 
“saber projetar/desenhar” (onde estão, por exemplo, 
designers e arquitetos) e também pelo “saber gerenciar” 
(onde estão, por exemplo, gestores e CEOs).

Assim sendo, nossa contribuição enquanto instituição de 
ensino superior, materializada pelas Faculdades SENAI, 
foca-se essencialmente na formação daqueles que 
sabem fazer e, para tal, apoiamo-nos não só em 
ambientes de aprendizagem tecnologicamente robustos, 
mas também em metodologias que privilegiam o 
“aprender fazendo” e guiadas por fundamentos 
educacionais estabelecidos ao longo de muitas décadas 

de implementação e melhoria contínua. De uma maneira 
concreta, engenheiros e tecnólogos fazem parte do 
grupo de artífices centrais da 4a. revolução e o próprio 
ensino e formação destes profissionais, é diretamente 
impactado pela revolução.

“A INOVAÇÃO É UM 
ELEMENTO 
INCONTORNÁVEL NOS 
PROCESSOS INDUSTRIAIS, 
ASSIM COMO É TAMBÉM 
NA EDUCAÇÃO. 



A melhor maneira de se conhecer o futuro é participar 
da sua construção. Neste caso, as Faculdades 
SENAI/SC buscam assumir um papel pró-ativo e 
protagonista na formação dos profissionais que ajudarão 
a indústria catarinense tanto a resolver os problemas 
atuais como a definir a sua (r)evolução particular. O 
processo de formação desses profissionais passa por 
inovações em várias instituições de referência mundial 
(e.g. MIT, Olin College, TU Delft, Singapore University of 
Technology and Design e Aalborg University) porque já 
está claro que esse processo precisa se adaptar aos 
dias de hoje e mais ainda, precisa formar profissionais 
que moldarão o futuro da indústria nesse período de 
revolução.

“A MELHOR MANEIRA 
DE SE CONHECER O 
FUTURO É 
PARTICIPAR DA SUA 
CONSTRUÇÃO.



Professor Celson Pantoja Lima, Doutor
Celson Pantoja Lima possui 21 anos de experiência internacional no seu percurso 
acadêmico, profissional e artístico, tendo vivido 2 anos nos Estados Unidos, 8 anos na 
França e 11 anos em Portugal, num processo que incluiu mestrado, doutorado, 
pós-doutorado, docência e atividades de pesquisa. Desde o dia 03 de maio de 2019, 
ocupa como poeta a cadeira 12 da Academia de Letras e Artes de Santarém (ALAS). 
Atualmente é líder do Ensino Superior do SENAI/SC e Professor Associado do 
programa de Computação da Universidade Federal do Oeste do Pará, no Instituto de 
Engenharia e Geociências. Professor Visitante no grupo Industrial Performance Center 
(IPC) do Massachusetts Institute of Technology (MIT) em Cambridge, Estados Unidos, 
de Janeiro de 2014 a Dezembro de 2015, atuando essencialmente num projeto da 
Confederação Nacional da Indústria, liderado pelo SENAI, focado em Inovação para 
a Indústria Brasileira. Pós-doutorado junto ao Centre Scientifique et Technique Du 
Batiment, CSTB, Sophia Antipolis, França (2002), atuando na área de Gestão do 
Conhecimento. Desde Fevereiro de 2011 é Docente da Universidade Federal do Oeste 
do Pará. Graduado em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Santa 
Catarina (1986), mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de 
Santa Catarina (1994) e doutorado em Engenharia Electrotécnica e Computadores 
pela Universidade Nova de Lisboa (2001). De Junho de 2012 a Novembro de 2013 
ocupou o cargo de Diretor do Instituto de Engenharia e Geociências da UFOPA. De 
Maio de 2016 a Maio de 2018 foi coordenador do Programa de Doutoramento da 
UFOPA intitulado Sociedade, Natureza e Desenvolvimento (PPGSND). É membro do 
corpo permanente do PPGSND e do mestrado profissional PROFNIT.



CONHEÇA A PÓS-GRADUAÇÃO DA 
FACULDADE SENAI

Se você deseja se aprofundar neste assunto, conheça os cursos de 
pós-graduação da Faculdade SENAI e conte com professores que 

facilitam o seu acesso ao aprendizado empírico e te preparam para o 
futuro do trabalho. As certificações ocorrem por módulo e você 

trabalha com projetos aplicados no lugar do TCC. 

Clique na imagem abaixo para saber mais:

https://cursos.sesisenai.org.br/pos-graduacao





