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Brasil na onda da 4.ª Revolução Industrial

Por Thais Santi
Especial para O Papel

A onda da 4.ª Revolução Industrial já começou a ser surfada por 
muitos profissionais do setor de base florestal. Aliás, os avan-
ços são tão significativos que o 51.º Congresso Internacional 

de Celulose e Papel da ABTCP e o 10.º Congresso Iberoamericano de 
Investigação em Celulose e Papel (Ciadicyp), de 23 a 25 de outubro 
próximo, terão o seguinte tema: ”Além da 4.ª revolução industrial: co-
nexões humanizadas entre design inovação, tecnologia e cultura”.

Contudo, quando se fala em Brasil como um todo, os especialistas no 
assunto sobre essa nova onda industrial, vivida mundialmente, alertam 
ser necessário, antes de tudo, arrumar a casa, a fim de não deixar o 
barco da Indústria 4.0 à deriva em meio a tantos desafios a serem su-
perados em prol da competitividade do País. E isso representa realizar 
um trabalho intenso de alinhamento de demandas entre os interesses 
público e privado, para sustentar a economia do futuro baseada no 
novo modelo produtivo. 

As conversas que remetem ao entendimento disso tudo constituíram 
debates, em 8 de março último, entre o governo, o setor privado, a 
academia e a sociedade civil durante um evento sobre o tema realizado 
pelo Instituto Paraibano de Ensino Renovado (Insper), em São Paulo. 
A mensagem, transmitida pelos conferencistas, foi clara: se o Brasil 
quiser ser competitivo e acompanhar a 4.ª Revolução Industrial, terá 
de acelerar o passo em atendimento aos requisitos impostos pela In-
dústria 4.0. O evento “O Brasil e os desafios da 4.ª Revolução 
Industrial: a economia política do futuro” foi promovido pela 
Secretaria-Geral da Presidência da República, Secretaria Especial de 
Assuntos Estratégicos, Ministério da Fazenda e Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços (MDIC). 

“Desde os anos 1990 já sabíamos das questões envolvendo a Pre-
vidência e que isso não era sustentável, ou que o Rio de Janeiro, por 
exemplo, desde 2010 estava quebrado”, justificou Marcos Lisboa, pre-
sidente do Insper, ao iniciar o primeiro painel do evento, contextuali-
zando o cenário atual como um grande reflexo dos problemas que o 
Brasil já possuía em décadas passadas, inclusive, com conhecimento 
prévio de tudo que poderia ocorrer. Segundo o professor, “os desastres 
das intervenções econômicas, infelizmente, nos fez perder o melhor ci-
clo de crescimento, enquanto os vizinhos da América Latina continuam 
avançando”, complementou. 

João Manoel Pinho de Mello, secretário de Promoção da Produtivi-
dade e Advocacia da Concorrência do Ministério da Fazenda defendeu 
ser importante dar condições para o setor industrial florescer e ter re-
levância para a economia. Do contrário, setores competitivos não pro-
dutivos, no médio e longo prazo, deixariam a conta para o consumidor 
ou contribuinte e, por isso, fica claro que são interdependentes. “Para 
chegarmos à Indústria 4.0, precisamos resolver questões anteriores 
que são de várias naturezas. O Custo Brasil, regime tributário, laboral, 

infraestrutura, mercado de crédito, entre outros, são assuntos de longa 
data. Mas uma maturidade está se aproximando. A abertura comercial 
e a exposição para que o setor seja competitivo vai chegar”, alertou. 

Nesse contexto, a subsecretária do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio (MDIC), Yana Alves, frisou que o Brasil não está à 
margem da 4.ª Revolução Industrial. “É importante dizer que o MDIC 
tem se preparado para uma confluência de tecnologias, processos e 
produtos com novas formas de digitalizar, processar, vender e se re-
lacionar. Isso não se restringe somente à indústria, mas à economia 
e à sociedade. Temos lançada uma agenda pragmática – sob a nossa 
perspectiva – e os passos necessários para as empresas caminharem 
para a Indústria 4.0”, pontuou a executiva. 

Yana acredita que outros setores também devem unir esforços. Um 
relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE) diz que a próxima transformação não depende só do 
governo, uma vez que as grandes decisões de investimentos e moderni-
zação são dos empresários. “No MDIC, a Indústria 4.0 é um caminho 
sem volta”, enfatizou. Como exemplo, a subsecretária citou a redução 
do imposto de importação para robôs industriais que, segundo ela, dá 
condições para que a indústria brasileira se desenvolva nessa área. 

E Hussein Kalout, secretário especial de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República completou: “O Brasil evoluiu no sistema in-
ternacional, mas nossa forma de pensar ainda está amarrada a décadas 
anteriores e não consonantes aos desafios do futuro. É consensual em 
todo o governo a discussão sobre o assunto. É inexorável a necessidade 
de integração à economia internacional”. Kalout fez uma crítica, dizen-
do que a política comercial brasileira é uma “caixa de pandora”.

Quem concorda é Gustavo Beliz, diretor do Instituto para La Integra-
ción de América Latina y el Caribe (INTAL), del Sector de Integración y 
Comercio del BID (INTAL-BID). Ele indica como oportunidade o apren-
dizado com a experiência de outros países sobre estratégias e abertu-
ra de cadeias de valor. “No banco temos estudado esse fenômeno em 
dimensão global. O termo Indústria 4.0 é limitado, por isso, chama-
mos de Economia 4.0. Ao mesmo tempo, acreditamos que os governos 
devem ser 5.0, pois a evolução da digitalização, a inteligência artificial, 
entre outros elementos, permitem que aprendam por si e tenham com-
portamento cognitivo que mudam exponencialmente”, disse.

Beliz prosseguiu com seu raciocínio, destacando que hoje existe 
uma carência de ferramentas estatísticas no Brasil. “Ou seja, temos 
uma economia que não registra e que não é capaz de converter da-
dos em análises econômico-sociais. A América Latina está atrasada de 
modo geral. Europa e Estados Unidos estão lançando iniciativas inova-
doras com planos nacionais de inteligência artificial na medicina, na 
educação e em vários outros setores aplicando isso à sua economia”, 
afirmou. “São governos que empregam os algoritmos para governar 
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melhor e que geram políticas a partir dos resultados com inteligência, 
o que chamo de tecnodiplomacia.  E, consequentemente, isso também 
influencia na abertura comercial”, explicou.

Na sequência,  o painel de debates avaliou se a estrutura regulatória 
do País estimula a adoção intensiva de todas as tecnologias disponíveis, 
atraindo empresas líderes no mercado mundial para o Brasil. Refletindo 
sobre a nova geração de políticas públicas e marcos regulatórios para 
promover a Indústria 4.0, os debatedores falaram sobre os desafios, 
como segurança da informação e direito de uso, entre outros.

Cristiane Schmidt, Conselheira do Conselho Administrativo de Defe-
sa Econômica (CADE) pontuou que nesse processo de desenvolvimento 
e inovação, muitas vezes, o CADE inviabiliza os projetos. O moderador 
questionou quanto a essa intervenção governamental para a Indústria 
4.0. “O governo precisa intervir, pois não é um processo que acontece 
naturalmente. São questões que devem ser trabalhadas no longo prazo”, 
disse Cristiane. E completou: “o antitruste ainda não é adequado, confor-
me as ferramentas tradicionais, que partem pelo pressuposto que são de 
produtos diferentes”, explicou ao falar sobre a segurança digital.

Outro ponto questionado durante o evento foi quanto à concorrência 
e o momento de crescimento da Indústria 4.0. “O primeiro passo en-
quanto sociedade é entender que o sistema econômico é todo integra-
do e esse processo acontece simultaneamente. Se o regime de política 
econômica é bom não temos de nos preocupar. Com isso, podemos 
abrir a economia, mesmo gerando bastante exportação, pois o câmbio 
flutuante compensa, desde que a política fiscal esteja em ordem e o 
restante estiver bem conduzido. Sempre existirão setores que ganham 
e outros que perdem”, disse Samuel Pessôa, doutor em economia e 
professor da Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV/EPGE).

Para Cristiane, é difícil fazer a sociedade compreender que, de fato, 
existe benefício em concorrer. “A inovação não está tão atrelada pelo 
financiamento – mas se tivermos instituições sólidas, como a PL 6621 
(projeto de lei geral das agências reguladoras) – que ajuda para uma 
melhor governança, atuando como regulador, teremos, como consequ-
ência, uma concorrência mais justa”, acredita a executiva do CADE.

Na opinião de Otávio de Barros, Cofundador e Sócio da Quantum4 
Soluções de Inovação, todos os modelos de negócio estão de pernas 
para o ar. “O Brasil está atrasado, apesar das iniciativas. No debate e na 
implantação, com uma agenda que precisa vencer, mas nunca consegue 
avançar. Ainda lidamos com questões absurdas, como a implementação 
de políticas que deveriam permitir esse desenvolvimento”, afirmou. O 
economista, que esteve anos à frente da chefia de Economia do Bra-
desco, disse ainda que sempre defendeu esse processo como avanço 
incremental e hoje não acredita mais nisso. “Trata-se de um processo 
decisivo, então, as ações precisam ser mais radicais. Quanto mais adiar-
mos, mais difícil será o “catching up” (alcançá-los), pontuou.

Antes de tudo, Barros disse que a tendência e a palavra que mais 
ouviu no Fórum Econômico Mundial, em Davos, foi “requalificação”, ou 

seja, não basta uma indústria equipada sem funcionários preparados, 
dando abertura para o painel seguinte que falou sobre o trabalhador 
4.0: humano, robô e os cobots. Na ocasião, os painelistas discutiram se 
a mão de obra disponível no Brasil será capaz de se ajustar às deman-
das de uma economia mais produtiva e os papéis dos governos, das 
empresas e dos sindicatos nessa formação.

Naércio Menezes, professor e coordenador do Centro de Políticas 
Públicas do Insper, disse que existem muitos pontos a serem resolvidos 
ao mesmo tempo e que a tarefa não será fácil. “Além de abrir a econo-
mia para entrada de máquinas, temos de diminuir o custo de entrada 
de novas empresas e existe a necessidade de reformar o mercado de 
trabalho. Enquanto isso, outros países terão ganhos de produtividade”, 
alertou. Contudo, uma das características levantadas pelo professor, 
que devem ser trabalhadas desde o início no processo de formação dos 
futuros profissionais, serão as habilidades socioemocionais. “As pessoas  
deverão estar preparadas para interagirem com robôs e, para isso, 
devem conhecer quais as vantagens comparativas em relação a eles, 
como empatia, credibilidade”, disse Menezes questionando como esse 
tipo de aula deveria ser ministrada.

Claudia Costa, da Fundação Getúlio Vargas (GV), por outro lado, vê 
esse futuro muito mais perto. Ou seja, a educação para o futuro pro-
fissional e a sua requalificação são importantes, mas a transformação 
da indústria já está acontecendo. “Em outros momentos da história, já 
houve extinções de postos de trabalho e realocações de pessoas, po-
rém, é a dimensão e a velocidade com que irá acontecer e que o “chefe 
robô irá aparecer”. Quando se vê que o carro autônomo do Google será 
lançado esse ano, não estamos falando de um futuro longínquo. Em um 
estudo que estamos realizando, prevemos que até 2030 cerca 2 bilhões 
de postos de trabalho serão encerrados”, disse Claudia, alertando que 
isso afetará especialmente países em desenvolvimento que terão de 
repensar seu sistema. 

“Precisamos melhorar a qualidade educacional em um momento 
que temos de avançar em requalificação”, enfatizou. Como tendências 
educacionais, a professora acredita em um ensino baseado em resolu-
ção colaborativa e criativa de problemas; na personalização, em que 
cada estudante é tratado conforme seu potencial e suas deficiências, 
no pensar programado e no desenvolvimento das competências cog-
nitivas. “Eu não acredito em aula socioemocional, mas é importante 
desenvolver isso nos professores para que eles possam trabalhar isso 
na formação de seus alunos”, disse.

Para Maria Helena Guimarães Castro, ministra da Educação, é pre-
ciso mudar a escola. “Isso significa mudar o currículo, a formação de 
professores, pois hoje as faculdades só olham para o passado e não 
têm didática aplicada à prática. Nós coordenamos a base curricular, a 
formação e a reforma do ensino médio, que são elementos estruturais 
e posso dizer que o grande entrave é a universidade, e precisamos rever 
isso”, concluiu.                    n

Nota: o vídeo do debate pode ser conferido em https://www.insper.edu.br/agenda-de-eventos/nova-revolucao-industrial/


