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Resumo 
 
Diante das inúmeras mudanças decorrentes das revoluções industriais iniciadas no 
século XVIII e em função da evolução e transformação dos fatores relativos a 
inovação, tecnologia e organização social, esta dissertação objetivou analisar como o 
processo de inovação e a indústria 4.0 impactam na prestação dos serviços praticados 
pela área de STI de uma instituição de ensino profissionalizante (IEP) da região 
metropolitana de Belo Horizonte. Com essa finalidade, a pesquisa foi desenvolvida 
seguindo-se os preceitos do estudo qualitativo e descritivo, por meio de uma revisão 
bibliográfica, além de consulta a documentos disponibilizados por meio do portal e 
Intranet da instituição da qual a unidade pesquisada faz parte. A pesquisa de campo 
contou com a realização de entrevistas com profissionais da IEP pesquisada que 
estão envolvidos diretamente com os projetos, além de representantes de 10 
empresas que desenvolveram projetos e/ou requisitaram os serviços da área de STI. 
Para a análise dos dados foram utilizadas as técnicas de análise de conteúdo (Bardin, 
2011) e do discurso do sujeito coletivo (Lefévre & Lefévre, 2005), com o aporte do 
software acadêmico MAXQDA. Os resultados revelaram uma avaliação positiva dos 
serviços oferecidos pela área de STI da instituição pesquisada, pois os respondentes 
quase em sua totalidade manifestaram-se satisfeitos com os serviços prestados e/ou 
projetos desenvolvidos, relatando adequada avaliação em conjunto com os 
executores no decorrer do processo. E mesmo sinalizando como fator desfavorável o 
custo dos projetos, consideram os benefícios recompensadores. 
 
Palavras-chave: Inovação. Indústria 4.0. Instituição de Ensino Profissionalizante. 
Polos de Inovação. Institutos de Inovação.  
  



Abstract 
 
Given the dynamic changes of the industrial revolutions that began in the eighteenth 
century and the evolution and transformation of the factors that affect innovation, 
technology and social organization, this dissertation aimed to analyze the impact of 
innovation and industry 4.0 on the services of a company area called Technology and 
Innovation Services (STI) of a Vocational Education Institution (IEP), located in the 
Metropolitan Region of Belo Horizonte  - MG. With this requirement, a research was 
developed following the precepts of the qualitative and descriptive study, through a 
bibliographic review, besides consulting documents made available through the web 
portal and internal network of the institution of which the unit studied is part. The field 
research included interviews with IEP professionals who are directly involved with 
projects, as well as representatives of ten companies that develop projects and / or 
request the services of the ITS area. For data analysis that were used as content 
analysis techniques (Bardin, 2011) and collective subject discourse (Lefévre & Lefévre, 
2005), with the support of the academic software MAXQDA. The survey results showed 
a positive evaluation of the services offered by the ITS area of the researched 
institution, as the respondents were almost entirely satisfied with the services provided 
and / or projects developed, reporting adequate evaluation together with the 
performers during the course of the study, even signaling the cost of projects as an 
unfavorable factor, they find the benefits rewarding. 
 
Keywords: Industry 4.0. Vocational Education Institution. Innovation poles. 
Technological poles. Institutes of Innovation. 
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1 Introdução 

 

A inovação vem assumindo papel central na sociedade, cada vez mais se destacando 

como tema central em pautas de discussões nos mais variados fóruns, sejam eles 

destinados ao setor público, acadêmico ou privado. De forma bastante contundente, 

vale ressaltar com primazia o setor produtivo, que vê na inovação não somente uma 

vertente estratégica, mas sua chance de sobrevivência e desenvolvimento no 

ambiente mercadológico altamente dinâmico, cujo sentimento de urgência e a 

necessidade de mudança são determinantes. Em se tratando do poder público, a 

inovação faz-se notar como estratégia propulsora de fomento e promoção do 

desenvolvimento econômico e social (Cruz, 2005). No tocante à academia, direciona-

se para a necessidade de investigar e, por conseguinte, contribuir para o 

desenvolvimento social e econômico (Silva, Mograbi, Camelo, Bifano, Wainstok, 

Silveira, & Cheniaux, 2015).  

 

Oferecer à sociedade algo novo ou significativamente melhorado é o princípio básico 

da inovação, podendo se caracterizar como inovador um novo produto, um processo 

produtivo que otimiza recursos ou um novo método de marketing ou de gestão 

(Drucker, 2002).  

 

Carvalho, Reis e Cavalcante (2011), baseados no conceito formulado no Manual de 

Oslo (2006), entendem que a inovação está associada à introdução, com êxito, de um 

produto e/ou serviço no mercado ou de um processo, método ou sistema na 

organização, e que essa implementação pode ser de algo que até então não existia 

ou que contém alguma característica nova e diferente do padrão em vigor. Assim, na 

visão desses autores, para ser considerada inovação, é preciso sua implementação e 

obtenção de vantagem em relação aos demais competidores do mercado, uma vez 

que a complexidade dos sistemas organizacionais de inovação faz com que haja alta 

especificidade e dependência do contexto particular ou setorial na caracterização dos 

desafios de gerenciamento da inovação de uma organização. 

 

O desafio de inovar exige a criação de novas ideias, a superação de paradigmas 

tecnológicos e mercadológicos e um novo olhar sobre a realidade. Não se trata, pois, 
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de um processo mecanicista com entradas e saídas padronizadas. É impossível, pois, 

minimizar a dimensão intrinsecamente humana do processo inovador: a criatividade 

para a geração de ideias, a experiência para a avaliação de propostas, a intuição para 

a tomada de decisões com risco, a persistência para novas tentativas após o fracasso. 

Esse cenário faz com que o cenário social e cultural da organização desempenhe 

importante papel no processo de inovação. É possível, portanto, identificar três eixos 

partícipes da construção de um ambiente inovador: as políticas de gestão de recursos 

humanos; o estilo de liderança; e a orientação estratégica à inovação (King & 

Anderson, 2002; Nonaka & Takeuchi, 1997). 

 

Ao considerar analiticamente as últimas décadas, torna-se perceptível o significativo 

avanço da teoria organizacional voltada para a inovação com a emergência de 

modelos de gestão integrada da inovação. Obras como as de Bulgerman, Christensen 

& Wheelwright (2001), Tidd, Bessant & Pavitt (2005) e Quadros (2008) representam 

marcos na proposição de construtos sistêmicos para esse desafio. Faz-se necessário, 

nesse âmbito de progresso conceitual, entender de que forma tem ocorrido a adoção 

das práticas de gestão da inovação, além de investigar a efetividade das práticas 

adotadas e de que forma elas (ou a ausência delas) se relacionam aos obstáculos 

enfrentados pelas organizações para potencializar a inovação.  

 

A complexidade dos sistemas organizacionais de inovação faz com que haja alta 

especificidade e dependência do contexto particular ou setorial na caracterização dos 

desafios de gerenciamento da inovação de uma organização. Dessa forma, como 

destacam Hansen & Birkinshaw (2007), cada empresa possui seus próprios desafios 

para inovar. 

 

Vale destacar que no Brasil vem-se construindo um arcabouço institucional para o 

avanço da inovação, particularmente da inovação tecnológica. Destaca-se a Lei de 

Inovação, que regula e facilita a relação entre instituições públicas de ciência e 

tecnologia (universidades, institutos e centros de pesquisa) e empresas privadas, com 

vistas a incentivar parcerias e desenvolver a inovação na empresa. Pode-se citar 

também a Lei de Biossegurança, um marco institucional que impulsiona a Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) de produtos em uma área particularmente importante e 
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decisiva para a conformação do futuro dos sistemas produtivos Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA, 2017). A velocidade e o impacto da transformação têm 

sido de tal ordem, que já se fala em uma nova Revolução Industrial, a quarta (Pereira 

& Simonetto, 2018). 

 

Apesar desse reconhecimento, há ainda carência de evidências empíricas que 

indiquem quais são os fatores que caracterizam os desafios internos de cada empresa 

e quais os melhores caminhos a seguir nas diferentes situações. Assim, há lacuna de 

conhecimento que contribua para o diagnóstico dos obstáculos para se potencializar 

a inovação nas organizações e, consequentemente, de se sugerir de maneira 

direcionada a adoção de práticas de inovação. 

 

A fim de se apresentar como fonte de aporte e sustentação perante todas as 

adversidades e desafios a serem enfrentados pelas organizações produtivas/ 

industriais, os institutos Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) de 

Inovação propõem uma consolidada estrutura de inovação.  

 

Os Institutos SENAI objetivam de forma profissional e sistematizada abarcar todo o 

cabedal de saberes necessário para aumentar a produtividade e a competitividade da 

indústria brasileira, com a criação de soluções ágeis, inovadoras e sob medida para 

todos os tipos de industriais, sejam elas de grande, médio ou pequeno porte (Revista 

da Indústria Brasileira, 2018 - https://www.portaldaindustria.com.br/). 

 

O foco de atuação dos institutos é a pesquisa aplicada, desde a fase pré-competitiva, 

de definição de conceitos e experimentações, até a etapa final, quando o novo produto 

está prestes a ser fabricado pela indústria. Seu atendimento abrange os seguintes 

serviços: apoio laboratorial para prototipagem de plantas-piloto (estágio pré-

competitivo); serviços tecnológicos de alta complexidade e alto valor agregado; 

transferência tecnológica; aumento de performance, redução de riscos tecnológicos; 

ecossistema de inovação para desenvolvimento de novos produtos, processos e 

tecnologias; conexão com os principais atores do Sistema Nacional de Inovação (SNI); 

consultoria e treinamento em diversas áreas tecnológicas (Federação da Indústria do 

Estado de Santa Catarina - FIESC, 2019 - https://fiesc.com.br/) 
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Cada instituto é um ambiente de contínua interação entre a indústria, 

empreendedores, universidades, institutos de pesquisa e fontes de capital, resultando 

na aceleração do fluxo de conhecimento científico e tecnológico e em benefícios 

efetivos para o segmento industrial (FIESC, 2019 - https://fiesc.com.br/). 

 

Como desdobramento das ações de inovação propostas pela FIEMG por meios de 

seus institutos e objetivando maior abrangência de suas ações na comunidade de 

forma geral, ficou estabelecido que as unidades operacionais do SENAI que se 

encontram vinculadas a municípios com vocação industrial, mas que ainda não 

possuem polos ou institutos, deverão criar uma área/ setor denominado Serviços 

Tecnológicos e Inovação (STI) (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial/ 

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - SENAI/FIEMG, 2019).  

 

Assim, a presente pesquisa desenvolveu-se no âmbito da gestão da inovação, área 

ainda jovem nas unidades operacionais do SENAI, porém muito promissora, por seu 

cunho multidisciplinar e agregativo.   

 

Partindo-se do pressuposto de que sem inovação as organizações tendem ao 

fracasso e, consequentemente, à falência, a criação de ambientes que fomentem a 

criatividade e que tornem tangíveis ideias dispersas ou incompletas em fonte de 

desenvolvimento e lucratividade mostra-se imprescindível para o momento.  

 

Buscando compreender e analisar a importância dos Serviços de Tecnologia em 

Inovação de uma unidade do Serviço Social da Indústria (SESI) Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI) para as empresas da região, pretende-se com esta 

pesquisa responder a seguinte pergunta: quais os impactos do processo de 

inovação e da indústria 4.0 na prestação dos serviços praticados pela área de 

STI unidade SESI SENAI Betim no que se refere as demandas apresentadas 

pelas empresas? 

 

A unidade SESI SENAI de Betim, cenário desta pesquisa, está localizada na avenida 

Amazonas, no 55, Centro de Minas Gerais, e tem seu atendimento voltado para as 

indústrias da região, que abrange um dos principais polos industriais do estado. Todos 
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os cursos são dirigidos para o atendimento dessa demanda. A unidade conta com 17 

laboratórios específicos, um laboratório criativo e 21 salas de equipamentos 

multimídias, destacando sua metodologia inovadora no ensino (FIEMG, 2019 -  

https://www7.fiemg.com.br/). 

 

Considerando a importância dos institutos para a inovação nas regiões em que estão 

localizados, para esta pesquisa foram definidos os seguintes objetivos:  

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar como o processo inovação e a indústria 4.0 impactam na prestação dos 

serviços praticados pela área de STI unidade SESI SENAI Betim no que se refere as 

demandas apresentadas pelas empresas. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

  

a) Descrever o processo de inovação desenvolvido e ofertado pela área de STI 

unidade SESI SENAI Betim.   

b) Identificar se os profissionais da área de STI unidade SESI SENAI Betim 

possuem conhecimento e habilitação quanto aos princípios da indústria 4.0 e 

seus pilares. 

c) Avaliar a percepção dos profissionais da área de STI unidade SESI SENAI 

Betim no que se refere a inovação, assertividade, agregação de valor e 

princípios da indústria 4.0. 

d) Relatar a percepção dos gestores das empresas atendidas pela área STI SESI 

SENAI Betim no que se refere aos quesitos inovação, satisfação e 

assertividade dos serviços prestados. 
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1.2 Justificativa 

 

A presente pesquisa justifica-se na medida em que evidencia os impactos do processo 

de inovação e da indústria 4.0 na forma de prestação dos serviços praticados pela 

área STI unidade SESI SENAI Betim quanto as demandas apresentadas pelas 

empresas. 

 

A fim de atingir os objetivos propostos neste projeto, foi realizado estudo de caso 

descritivo em uma instituição de ensino profissionalizante da região metropolitana de 

Belo Horizonte, mais especificamente na área de STI da unidade SESI SENAI Betim. 

A pesquisa é de natureza qualitativa e caracteriza-se como descritiva e documental, 

optando-se pela coleta de dados no universo de pesquisa por meio de três classes: 

 

a) Informações disponibilizadas na Intranet da organização em seções 

direcionadas à inovação; 

b) informações disponibilizadas no website da organização e demais entidades 

correlatas em seções específicas a este fim; 

c) entrevista semiestruturada com sujeitos organizacionais selecionados de 

acordo com o respectivo poder em processos decisórios voltados para a 

inovação, sendo eles os membros do grupo gestor da unidade, os profissionais 

lotados na área de STI da unidade pesquisada e as empresas por ela atendida. 

 

O presente estudo é relevante para a academia, por se tratar da disseminação e 

aprofundamento de conhecimentos de importante relevância, tendo em vista estudar 

uma instituição que se encontra entre os cinco maiores complexos de educação 

profissional do mundo e o maior da América Latina, atuando na formação de 

profissionais para 28 áreas da indústria brasileira, com 541 unidades fixas e 452 

unidades móveis em 1,6 mil municípios brasileiros, segundo o Portal da Indústria.  

 

Em relação à instituição de ensino profissionalizante SESI SENAI Betim, a pesquisa 

justifica-se por sua profundidade analítica quanto aos serviços prestados pela área de 

STI da unidade e principalmente por não existir até então algum outro estudo 

relacionado à temática abordada.  
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Para o pesquisador mestrando, por se tratar da ampliação do conhecimento, do 

desenvolvimento e capacitação avaliativa de contextos e cenários relacionados à área 

da educação profissionalizante, tendo em vista atuar há mais de 12 anos como 

docente ministrando aulas em disciplinas correlatas a gestão e inovação em todas as 

áreas da referida instituição de ensino profissionalizante (IEP), além de almejar 

participar de projetos futuros relacionados ao STI. 

 

A fim de atingir os objetivos propostos, esta dissertação está organizada da seguinte 

forma: no primeiro capítulo, é apresentada a introdução, que contextualiza o tema e 

apresenta o problema de pesquisa, bem como a sua justificativa, os objetivos e a 

relevância do tema para academia, para a empresa e para o mestrando.  

 

O segundo capítulo relata a fundamentação teórica do projeto. Nesse capítulo são 

registrados os principais conceitos sobre os temas concernentes ao estudo: inovação; 

inovação na indústria; indústria 4.0; polos de inovação no Brasil; institutos de inovação 

SENAI, bem como conceitos que dão suporte a esses temas centrais. 

 

O terceiro capítulo descreve os procedimentos metodológicos, com a caracterização 

da pesquisa, modelo, unidade de análise e observação; técnicas de coleta de dados; 

técnicas de análise de dados. 

 

No quarto capítulo são apresentados e discutidos os resultados da pesquisa, à luz dos 

objetivos propostos. Por fim, no quinto capítulo são feitas as considerações finais, 

seguidas das referências utilizadas, dos apêndices e dos anexos. 

 

1.3 Mapeamento sistemático da produção científica  

 

Para o desenvolvimento deste estudo foram realizadas pesquisas em diferentes bases 

de dados, com o intuito de localizar trabalhos relacionados que pudessem contribuir 

para a pesquisa, bem como lacunas a serem exploradas. As bases da pesquisa foram: 

a) periódicos Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES 

- periódicos.capes.ov.br); b) Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 
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(BDTD - http://bdtd.ibict.br/vufind/Instituions); c) E-Business Source Complete 

(EBSCO - http://web.a.esbscohost.com). 

 

Diante da diversidade de conceitos que permeiam os temas inovação, polos 

industriais e indústria 4.0, que se configuram como itens fundamentas “construtos” aos 

objetivos deste trabalho, torna-se necessário o estabelecimento de associações entre 

eles. Para isso, inicialmente foram pesquisados de maneira isolada nas bases citadas 

e em seguida foram cominados em pares utilizando operador AND. Foram utilizados 

como filtros os períodos de 2004 a 2019, em decorrência da limitada base encontrada 

quando correlacionados os construtos, e posteriormente, de 2010 a 2019, com o 

objetivo de obter informações mais atualizadas. A seleção de artigos como tipo de 

documento analisado foi o idioma português.  

 

É importante realçar que, para que os termos pudessem ser encontrados tanto na sua 

forma singular, quanto na sua forma plural ou sinônimos, utilizou-se o operador OR 

para que ambos os termos fossem considerados. Em especial, destacou-se o termo 

polos de inovação.  
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2 Referencial Teórico 

 

O presente referencial teórico apresenta os conceitos-chave desta pesquisa, 

proporcionando um embasamento conceitual acerca de temas como inovação, 

tipologia de inovação, dimensões da inovação, inovação na indústria, indústria 4.0 e 

polos de inovação. 

 

A pesquisa buscou utilizar literatura advinda de autores clássicos e autores 

contemporâneos, visando subsidiar e enriquecer a discussão das temáticas com base 

na análise das similaridades e contrastes das múltiplas visões sobre os temas. 

Acrescenta-se que também foram utilizados diversos tipos de documentos, com 

destaque para artigos científicos e livros, além de dissertações de mestrado e teses 

de doutorado. 

 

2.1 Inovação  

 

A inovação pode ser entendida, de maneira bem geral, como a introdução na atividade 

econômica de novos produtos, serviços ou soluções. É um processo complexo que 

normalmente se inicia com uma nova ideia, passa pela solução de um problema e vai 

até a criação e utilização de um novo bem (produto ou serviço) de real valor econômico 

ou social. “Um negócio inovador é aquele que pensa 24 horas por dia fora do lugar 

comum. Não bastam apenas boas ideias; é a combinação de boas ideais, uma equipe 

motivada e um conhecimento instintivo sobre o que seu cliente quer” (Branson, 1998, 

p. 46). 

 

O conceito e as ferramentas para a implementação da inovação, bem como qualquer 

processo que cause mudanças no modo de pensar e agir das empresas, evoluíram 

nas últimas décadas. No presente, a ideia de que a inovação deve ser gerada a partir 

da perspectiva e inclinação dos tecnólogos foi superada pela sugestão de que ela 

deve atender às expectativas e demandas reais do mercado. E o conceito de redes 

de inovação ultrapassou o posicionamento de que as organizações poderiam 

surpreender o mercado com o encerramento de suas atividades de inovação para 

serem corporações autônomas. O progresso tecnológico, principalmente em 
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tecnologia da informação, em si empurra empresas à colaboração para a inovação, 

sem se restringir aos que estão dentro das fronteiras de cada país. Esse movimento 

indica que a inovação é uma espiral que é alimentada pelos próprios avanços que ela 

produz (Branson, 1998). 

 

O primeiro grande esforço no sentido de reconhecer a importância da inovação e ao 

estudo das mudanças causadas por ela foi do economista austríaco Joseph 

Schumpeter (1883-1950), que reivindicou a inovação como força motriz por trás do 

progresso das nações. Miranda, Vasconcelos e De Luca (2015) apregoam que 

Schumpeter mudou a ideia generalizada para a época em que, para não desestabilizar 

a dinâmica do sistema econômico e social, as mudanças deveriam ser evitadas. 

 

O conceito de “destruição criativa” de Miranda et al. (2015) resume o movimento que 

é visto com grande velocidade desde a Revolução Industrial: a inovação traz 

mudanças que produzem riqueza, prosperidade e desenvolvimento. E para uma 

empresa sobreviver ao longo do tempo, deve levar sua própria transformação com o 

objetivo de sempre se posicionar diante das tendências de mudanças do mercado, ou 

seja, deve se recriar. 

 

Ainda de acordo com os mesmos autores, apesar das divergências e pontos de vista 

diferentes sobre o processo de globalização, há consenso de que a inovação e o 

conhecimento são os principais fatores que definem a competitividade e o 

desenvolvimento de nações, regiões, setores, empresas e até indivíduos. Os efeitos 

da inovação podem ser vistos não apenas nas empresas, mas também na sociedade, 

na economia e no meio ambiente. As inovações lançadas no mercado por empresas 

privadas e públicas geram benefícios que são utilizados pelos consumidores e pela 

sociedade como um todo. Esses efeitos ou "externalidades" podem ser positivos ou 

negativos. 

 

Segundo Freire (1997), a empresa é uma unidade social que se distingue por ser a 

célula das relações de produção da sociedade, fonte de riqueza e poder. Inovações 

capazes de gerar externalidades positivas para todos os agentes econômicos, mesmo 

quando não restritas ao ambiente de negócios, não podem ser estritamente 
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desenvolvidas sem a participação de uma empresa, sem a qual o processo de 

inovação não seria concluído a partir do estágio de concepção até o lançamento no 

mercado. Dessa forma, a empresa é o centro de inovação, embora durante o processo 

envolva parceiros fora do setor privado (e é recomendável que eles estejam 

envolvidos). 

 

Como não poderia escapar à regra, como outros processos e conhecimentos 

humanos, Miranda et al. (2015) demonstram que a conceituação, compreensão e 

operacionalização da inovação como instrumento de evolução social e econômica 

sofreram transformações ao longo das décadas. E que a inovação não pode mais ser 

atribuída a um caráter unilateral em favor da lucratividade exclusiva das empresas, 

mas a abordagem contemporânea revela como a inovação é direcionada pelo próprio 

mercado. De fato, à medida que os estudos sobre os efeitos da inovação sobre a 

economia se aprofundam, a ideia de que os processos são lineares em um único 

sentido do fluxo de inovação do laboratório para o mercado foi substituída por fluxos 

multidirecionais absorvidos em uma estrutura complexa de interação entre o ambiente 

econômico e as mudanças tecnológicas e sociais.  

 

Essa interação torna o processo de inovação complexo, descontínuo e não linear e, 

portanto, menos controlável do que um processo de fabricação. De acordo com 

Drucker (2002), todas as empresas terão que se tornar líderes de mudança, porque 

não é possível gerenciar a mudança, só se pode estar na frente dela. 

 

O conceito de inovação concentra-se na novidade. Independentemente da 

intensidade, a palavra-chave da inovação é a mudança, seja como geradora de 

mudança ou como uma reação a ela. Como é um processo, a inovação torna-se tão 

complexa para definir quão complexo é o processo. Ou ainda mais se, como afirmam 

Tidd et al. (2005), a inovação é a conjunção de processos cujo elemento crítico são 

justamente as interações. 

 

McAdam, Stevenson & Armstrong (2000) sintetizaram o conceito de inovação como o 

uso da capacidade criativa dos indivíduos e da equipe em resposta à mudança, 

fazendo coisas diferentes, ou melhor, em relação a produtos, processos ou 
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procedimentos por meio de melhoria contínua de técnicas e produção eficaz, 

assimilação e exploração da novidade. 

 

Para que se possa compreender o conceito de inovação, Sousa e Monteiro (2010) 

alertam que se faz necessário diferenciar criação e inovação, pois estes, por vezes, 

se confundem quanto aos seus conceitos. Diante disso, os autores ilustram as 

diferenças, traçando um comparativo, conforme se demonstra na Tabela 1. 

 

Tabela 1 
Criação x inovação 

Ideia + Ação = 
Criatividade (Criação) 
 
 
 

Criação ou criatividade é a junção de ideia e ação. Ter uma ideia, colocá-
la em prática e agir para materializá-la é o que define a criatividade. 
Ideias surgem com frequência, muitas delas são identificadas e 
registradas para garantir a sua autoria. Isso ocorre pelo registro de 
patentes. 

Ideia + Ação + 
Resultado = Inovação 
 
 
 
 
 
 

Já a inovação é quando se acrescenta a obtenção de resultados à 
criatividade. Ou seja, ao juntar ideia + ação + resultado, temos o que é 
considerado inovação. Pegar uma ideia, colocá-la em prática e com isso 
obter o resultado desejado é o que caracteriza uma inovação. Os 
resultados podem ser os mais diversos, variando de acordo com o 
público-alvo da inovação e o tipo de retorno (resultado) que é esperado, 
podendo ser financeiro, de desempenho, social, ecológico, humano, etc. 

Inovação ≠ Invenção 
(patente) 
 
 

A grande diferença observada entre inovação e invenção (patentes) é 
que uma boa ideia, ou seja, a invenção, é o caminho para a inovação, 
que só é considerada quando a invenção tem uma aplicação prática que 
traga resultado. Vale lembrar que a ideia vem primeiro. 

Fonte: Sousa, F., & Monteiro, I. (2010). Inovação organizacional: a eficácia do método de resolução 
criativa de problemas. Revista de Gestão dos Países de Língua Portuguesa, 9(3), 38-49. 

 

Desse modo, entende-se que inovar não é o mesmo que criar, enquanto no processo 

de criação tem-se o envolvimento de uma ideia mais uma ação, na inovação 

acrescenta-se o resultado. Pode-se dizer que uma inovação é identificada quando 

novos produtos ou serviços são aprimorados ou novos métodos organizacionais são 

projetados, incluindo funções de marketing, estrutura corporativa e interações 

externas (Sousa & Monteiro, 2010).  

 

Salienta-se que existem duas dimensões que permitem classificações de inovação: 

em termos de tipo, voltadas para o objeto de inovação, e em termos de grau, 

relacionadas à originalidade da inovação. A inovação não se limita aos produtos e 

serviços, mas atinge a vantagem competitiva conquistada pelas empresas contra seus 

concorrentes, adquirindo competências diferenciadas que refletem atividades 
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inovadoras e englobando todos os aspectos da organização (Costa, Barbosa & Silva, 

2011).  

 

Para Costa et al. (2011), Schumpeter propôs uma lista de cinco tipos de inovação: a) 

introdução de novos produtos; b) introdução de novos métodos de produção; c) 

abertura de novos mercados; d) desenvolvimento de novas fontes de fornecimento de 

matérias-primas e outros insumos; e) criação de novas estruturas de mercado em uma 

indústria. Da mesma forma, Tidd et al. (2005) estabeleceram os 4Ps da inovação, 

cada um capaz de oferecer uma vantagem específica para a empresa:  

 

a) Inovação de produto ou serviço: mudança nos produtos ou serviços 

oferecidos pela organização; 

b) inovação de processos: mudança na forma de criar e entregar; 

c) inovação de posicionamento: mudança no contexto em que produtos ou 

serviços são introduzidos, o que pode ocorrer por meio de uma mudança de 

percepção sobre um produto ou processo preestabelecido. Obviamente, essa 

nova abordagem de trabalho exigirá, em sequência, uma extensa inovação de 

produtos e processos; 

d) inovação do paradigma: mudança nos modelos mentais básicos que 

abrangem as atividades da organização. 

 

A inovação possui seus tipos, que foram melhor definidos a partir da década de 1990 

por Clayton Christensen, quando apresentou em seu livro dois tipos de inovações: a 

disruptiva e a sustentadora. Esta última resulta em produtos e serviços que atendem 

às necessidades dos clientes, de modo que a empresa possa aumentar sua margem 

de lucro e vender os produtos de melhor qualidade sem que corram altos riscos. Esse 

tipo de inovação é obtido de inovações incrementais, procurando atender 

principalmente os consumidores mais exigentes do mercado (Cândido, 2011). 

 

Já as inovações disruptivas dão origem a novos mercados e modelos de negócios, 

com soluções mais eficientes do que as que se tem no momento, gerando a ruptura 

de um modelo antigo de negócios e alterando a base de competições existentes. A 

inovação disruptiva traz ao mercado o melhor desempenho em comparação ao que é 
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oferecido até o momento, podendo inicialmente não ser bem-vista e julgada como 

impossível, fora dos padrões pelos clientes (Cândido, 2011).  

 

Silva et al. (2015) destacam que diariamente o ser humano recebe vários insights, 

desde o acordar até a hora de encerrar o dia. Essas informações são de diversas 

esferas e podem ser oriundas de diversos meios, podem ser por meio de notícias 

impressas, em rádio, em televisão ou até mesmo pela Internet. São esses insights 

que, bem absorvidos e lapidados por meio da perícia de um empreendedor, podem 

se transformar em grandes ideias inovadoras que produzam bons rendimentos em 

determinado negócio. Por vezes as ideias, esses insights que são recebidos a todo o 

momento, não surgem como algo único e perfeito, mas sim, como uma sugestão bruta 

que deve ser aprimorada, sem esquecer que tudo pode ser modificado para melhor. 

De acordo com Sousa e Monteiro (2010), para o entendimento acerca do conceito de 

insight, é importante compreender que: 

 

Outro conceito por trás da inovação é o processo criativo, também chamado 
de ideação, quando as pessoas se juntam na busca por ideias para a solução 
de algum problema ou o atingimento de objetivo. Normalmente há uma diretriz 
ou meta que norteia o processo criativo. Quando surgem as ideias e estas 
estão relacionadas a um objetivo conhecido, esta é chamada de insight (Sousa 
& Monteiro, 2010, p. 1). 

 

Sousa e Monteiro (2010) complementam, afirmando que para o surgimento de ideias 

úteis é necessário que estas se formem de maneira consciente, pensada e 

consistente. Dessa forma, é possível afirmar que, para se considerar uma ideia 

inovadora, é necessário que se tenha como base a realidade, se de fato é útil para o 

público a que se destina. Com isso, para o melhor entendimento, Sousa e Monteiro 

(2010, p. 1) fazem o comparativo entre instinto, intuição e insight, que são 

pressupostos para a inovação: “instinto - comportamento animal, inconsciente (defesa 

da vida); intuição - ‘voz interna’ que ocorre no subconsciente (passa pelas emoções); 

pressentimento; insight - processo cognitivo que ocorre de forma consciente; 

habilidade de conectar as coisas”. Pode-se afirmar que o insight é alcançado por meio 

de três macroesferas do pensamento, de acordo com o demonstrado na Tabela 2. 
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Tabela 2  
Dimensões do pensamento para o alcance do insight 
Observações 

etnográficas 

(o que vejo e ouço) 

Persona: etnografia é tanto o estudo descritivo da cultura dos povos (sua 
língua, raça, religião, hábitos, etc.) quanto o das manifestações materiais de 
suas atividades. É a ciência das etnias. 

Conhecimento tácito 

(o que conheço) 

Pesquisa: é o conhecimento que o indivíduo adquiriu ao longo da vida, pela 
experiência. Geralmente é difícil de ser formalizado ou explicado a outra 
pessoa, pois é subjetivo e inerente às habilidades de uma pessoa. 

Inferências (o porquê) 

 

 

Cognição: operação intelectual por meio da qual se afirma a verdade de uma 
proposição em decorrência de sua ligação com outras já reconhecidas como 
verdadeiras. 

Fonte: Sousa, F., & Monteiro, I. (2010). Inovação organizacional: a eficácia do método de resolução 
criativa de problemas. Revista de Gestão dos Países de Língua Portuguesa, 9(3), 38-49. 

 

Esse entendimento é corroborado por Costa et al. (2011), ao afirmarem que a 

inovação, sobretudo em época de crises econômicas e em meio a recessões, é 

fundamental para o alavancar das economias por todo o mundo, fazendo o diferencial 

diante das adversidades econômicas e políticas. Apesar dessa importância, falar de 

inovação e capacidade inovativa não é tarefa fácil, porque a literatura acerca do 

assunto é escassa, como bem afirma Atoche (2007, p. 35): 

 

A literatura que trata da gestão de inovação não é satisfatória no que diz 
respeito à explicação da capacidade inovativa empresarial. Em grande parte 
dos estudos, o conceito de capacidade inovativa torna-se limitado, pois são 
considerados somente os aspectos tecnológicos. 

 

Assim, poucos são os estudos que se dedicam a abordar as questões conceituais, 

enfocando as metodologias práticas que levam uma empresa a inovar. Para Miranda 

et al. (2015), capacidade inovativa relaciona-se às várias esferas da tecnologia 

somadas às diversas formas de eficiências do processo pela busca da inovação, 

destacando-se a inovação de produtos. 

 

Na inovação dos produtos, as empresas visam a novos lançamentos ou ao 

aperfeiçoamento dos já comercializados, desde que não se trate de mudanças apenas 

estéticas. Pode-se dizer que a inovação de produtos é um processo que inclui: design 

técnico, pesquisa e desenvolvimento, produção, gerenciamento e atividades 

comerciais associadas à comercialização de um novo produto. Tidd et al. (2005) 

destacam que, em relação ao processo de inovação, é coerente afirmar que: 

 



32 

 
As abordagens modernas para a inovação reconhecem que ela não deve ser 
enxergada como um evento isolado, mas como um processo. Esse caráter 
processual explicita a necessidade de se concatenar de forma estruturada as 
várias atividades e áreas envolvidas nesse desafio. Além disso, reforça a 
importância de se mapear as relações entre as áreas e de se desenvolver um 
conjunto de práticas e rotinas que potencializem e acelerem a execução da 
atividade inovadora (Tidd, Bessant & Pavitt, 2008, p. 463). 

 

Dessa forma, entende-se que, para inovar, é necessário criar um processo e gerenciá-

lo, para que se possa direcionar a ideia, a ação e obter o resultado almejado. Quanto 

ao processo de gestão de inovação, Stefanovitz & Nagano (2014) detalham as suas 

etapas, como demonstrado na Tabela 3. 

 

Tabela 3 
Etapas do processo de gestão de inovação 
Prospecção 
 
 
 

São partes fundamentais do processo inovador a coleta e a análise de 
informações sobre a existência de oportunidade de se colocar um elemento novo 
na arena competitiva. Denomina-se prospecção esse exercício de captação e 
entendimento das tendências de mudança do estado presente. 

Ideação 
 
 
 
 

Essa fase é responsável por gerar propostas que rompam a fronteira entre o 
existente e o desejável. É momento de criação, mas não é composto apenas de 
inspiração. Trata-se de um trabalho intenso de análise de informações, 
cruzamento de sinais e tendências de diferentes áreas do conhecimento, junção 
de fragmentos, geração e avaliação de ideias. 

Construção da 
estratégia 
 
 
 

O desafio, nesse momento, é o de efetivamente construir uma estratégia de 
inovação para a organização. Esse processo pode ser dividido em três partes: 
análise (entender profundamente as alternativas), escolha (selecionar em quais 
opções colocar recursos) e planejamento (decidir como fazer a inovação 
acontecer) 

Mobilização de 
recursos 
 
 

Entre a construção da estratégia e a sua implementação há importante passo de 
definição de quais recursos serão responsáveis pela execução. Quando há 
atividade de desenvolvimento tecnológico envolvida, essa etapa corresponde ao 
processo decisório que leva ao outsourcing ou à internalização da P&D. 

Implementação 
 
 

A implementação é o coração do processo de inovação. Ela tem como inputs a 
estratégia, as ideias e os recursos mobilizados. Seus outputs são um produto 
desenvolvido e um mercado preparado para o lançamento. 

Avaliação 
 
 
 

É fundamental que se monitore a performance inovativa a fim de gerenciá-la de 
forma eficaz. É pela análise de seus resultados e diagnóstico de avanços e 
deficiências que a organização poderá melhorar continuamente seu processo 
inovador. 

Fonte: Stefanovitz, J. P., & Nagano, M. S. (2014). Product innovation management: an integrated model 
proposal. Production, 24(2), 462-476. 

 

Verifica-se que a gestão da inovação envolve desde a prospecção de informações até 

a avaliação para verificar o recebimento da ideia. De acordo com Costa, Borini e 

Amatucci (2013), ao realizar um estudo acerca do processo de inovação em 

subsidiárias multinacionais em mercados emergentes, há uma dependência direta na 
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esfera internacional e indireta no âmbito nacional em relação à autonomia para a 

inovação de produtos. Destacam, ainda, que: 

 

[...] as subsidiárias estrangeiras localizadas em mercados emergentes que 
praticam atividades de inovação global usam estratégias diferenciadas para 
acessar os recursos do ambiente externo. Para aproveitar os benefícios do 
contexto competitivo nacional do país hospedeiro, as subsidiárias precisam se 
envolver em redes técnicas, como meio de superar as adversidades do local e 
aprender a operar no mercado emergente. Por sua vez, as subsidiárias 
integradas em cadeias produtivas globais e que fazem uso de contextos 
competitivos internacionais localizados em países desenvolvidos não 
necessitam da intermediação de parceiros para aproveitar os benefícios do 
contexto competitivo em prol da inovação global (Costa et al., 2013, p. 473). 

 

Assim, observa-se que o conhecimento do mercado local é fator fundamental para 

que essas empresas desenvolvam sua capacidade inovativa. Para Young & Tavares 

(2004), a autonomia que a subsidiária possui é um alvedrio limitado, que consente na 

tomada de decisões em detrimento do seu interesse.  

 

Dessa forma, a liberdade é concedida pela matriz que designa qual o nível de 

autonomia que a subsidiária possui em relação a cada ponto. Pode-se afirmar, então, 

que a autonomia é ligada a presença ou ausência de hierarquia na instituição, 

relacionada à ligação que há entre a matriz e sua subsidiária (Boehe & Zawislak, 

2007). 

 

Costa et al. (2013) relatam, ainda, a importância do desenvolvimento da inovação e 

da capacidade inovativa, podendo-se dizer que as subsidiárias necessitam conhecer 

o mercado em que atuam para conseguir inovar e obter resultados almejados, 

delimitando sua atuação em relação à inovação ao mercado em que atua.  

 

2.1.1 Inovação e criação de valor 

 

De acordo com Plens, Kinoshita e Clemente (2005), o produto é consequência da 

atuação administrativa. Vem a ser o canal de saída, o output que uma organização 

lança no comércio a fim de se sobressair perante os concorrentes. Atualmente, no 

âmbito mercadológico há vasta oferta de produtos e o foco da competição entre 

concorrentes se dá diante dos consumidores, pois é a carência de clientes, e não a 
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de produtos, que predomina nessa disputa. Assim, o produto é tudo que contempla o 

anseio do consumidor. Diante disso, para atender às necessidades do consumidor, o 

lançamento de um produto está atrelado tanto à inovação quanto à criação de valor. 

 

Para Lepak, Smith & Taylor (2007), não existe consonância sobre como um valor é  

instituído ou como ele pode ser atingido, embora a criação de valor seja um conceito 

essencial nas empresas. Ademais, definir criação de valor é tarefa não tão fácil, 

segundo os autores, pois ao passo que o valor é criado, há estruturas que consentem 

que quem gera esse valor também pode capturá-lo. 

 

Há ampla definição visando o entendimento de vantagem competitiva, cujo valor 

designado é o espaço entre a disponibilidade que o cliente tem de pagar e o custo de 

oportunidade dos fornecedores. Assim, o valor é criado por meio da participação do 

consumidor, da empresa e do fornecedor. De acordo com Brandenburger & Stuart 

(1996), o que um cliente está preparado para pagar por um produto é que se configura 

disposição de pagar, enquanto o menor valor possível que um determinado fornecedor 

tem condições de receber é o que se denomina custo. 

 

Existe o modelo que liga a criação de valor e a ação e desenvoltura em inovar e 

fornecer recursos para os clientes que cubram os seus adversários, que é o modelo 

de Brandenburger & Stuart (1996). A visão do consumidor final diante do novo produto 

e sua adequação é o que determina o nível de criação de valor para Lepak et al. 

(2007), ou seja, a intensidade da novidade e a adequação do produto em questão são 

diretamente relacionadas ao valor de uso e troca. 

 

Enfatiza-se que quando a criação de valor é oriunda da própria organização, os pontos 

que se relacionam a inovação, invenção e gerenciamento auferem proeminência. Na 

esfera organizacional, a metodologia de criação de valor compreende todas as 

atividades que ofertam novos produtos com vantagens apropriadas para o público-

alvo que se dispõe a pagar por esses benefícios (Lepak et al., 2007). 

 

Bowman & Ambrosini (2007) referem que as atividades que fazem parte do processo 

de criação de valor são: a) atividades de criação dos produtos que envolvem 
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procedimentos básicos, como a própria produção e a logística de saída; b) as 

atividades de realização de valor, girando em torno da captação de receita por meio 

do marketing, vendas e relacionamento com consumidor; c) as atividades de aquisição 

de insumos, que está relacionada à redução de custos com despesas com 

fornecedores de insumos, por meio, por exemplo, de eficaz gerenciamento de 

compras, que adquire por menos os mesmos produtos e serviços dos concorrentes; 

d) as atividades de criação de estoque de capital, ou seja, visam à geração de futuros 

valores por meio de pesquisa e desenvolvimento (P&D), por exemplo; e) e as 

atividades de manutenção da empresa, que são aquelas relacionadas à infraestrutura 

da organização, tais como: setor fiscal, contábil, jurídico e outros, que devem ser 

realizados ao menor custo possível para a empresa. 

 

Dessa forma, o lançamento de produtos, para Coral, Ogliari e Abreu (2008), está 

associado ao gerenciamento da marca após sua efetividade e ligada a valores, 

sentimentos e as sensações de percepção do consumidor que naturalmente se 

sentem representados pela marca que costumam consumir. A autora completa, ainda, 

que é por meio da criação de valor que essa relação entre o cliente e a marca que 

consome se estabelece. 

 

Assim, para se lançar um novo produto deve-se considerar o valor que o consumidor 

está disposto a atribuir-lhe. Grewal, Monroe & Krishnan (1998) defendem que esse 

valor está arrolado a seis fatores, a saber: o primeiro refere-se à percepção do cliente 

em relação à qualidade do produto de acordo com a experiência da empresa com o 

item; o segundo é o preço de referência, que está ligado à comparação de compras 

anteriores; o terceiro é a percepção do valor de aquisição, ou seja, os benefícios 

contraídos com a compra do produto; o quarto relaciona-se à percepção do valor de 

transação que diz respeito ao contentamento adquirido anteriormente; o quinto fator é 

a disposição a comprar no momento; e o sexto é a intenção de cotar preços para 

aquele produto. 

 

Lepak et al. (2007) consideram que, para que haja duração das atividades de criação 

de valor, são necessários dois pressupostos econômicos, são eles: o primeiro é que 

o valor monetário substituído deve cobrir os custos da produção da criação de valor 
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em pauta, ou seja, os recursos como tempo, satisfação, recursos financeiros e outros, 

por menos que seja no ato da transação. O outro pressuposto é que o valor monetário 

trocado pelo consumidor é um papel da diferença observada entre o novo valor gerado 

pelo produto e a opção de aquisição de produto mais próximo do cliente. De maneira 

ampla, caso não haja esses excedentes, nenhuma das partes irá desempenhar essas 

atividades em um determinado período. 

 

2.1.2 Inovação da indústria 

 

A inovação da indústria percorreu um caminho de revoluções, os quais são 

objetivamente tratados neste tópico.  

 

As economias dos séculos XX e XXI há muito deixaram de ser mensuradas em ativos 

tangíveis. Muitas vezes, as inovações são mais valorosas do que os recursos físicos 

de uma organização. Uma inovação pode trazer retornos altamente lucrativos para as 

organizações. Organizações inovadoras são aquelas que quebram paradigmas para 

crescer e vencer, sendo o papel dos investimentos exatamente este: alavancar o 

processo de inovação, garantindo diferencial competitivo e sustentabilidade 

duradoura.  

 

Segundo o conceito de Schumpeter (1934), a inovação ocorre quando uma troca de 

tecnologias por outras novas está diretamente ligada a mudanças dos produtos que 

recebem inovações. Uma invenção passa a ser inovação quando recebe reformulação 

tecnológica ou uma transformação no seu leiaute - trazendo, em consequência, 

diferencial competitivo e lucros para a organização. 

 

Uma empresa possui vantagem competitiva, segundo Barney & Hesterly (2006), 

quando é capaz de gerar mais valor econômico do que suas concorrentes. Sendo 

assim, as inovações são a principal iniciativa que uma organização tem como proposta 

de garantir esse diferencial. As organizações transnacionais da era do mercado 

globalizado têm como principal diferencial competitivo a inovação de produtos ou 

serviços, para se adaptarem aos novos mercados. 
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Conforme estudaram Takeuchi e Nonaka (2008, p. 143): 

 

[...] as inovações no conceito de indústria estão se tornando cada vez mais 
importantes para a criação e a sustentação da vantagem competitiva. Um bom 
exemplo desse conceito é a evolução dos computadores, que antes eram 
restritos às empresas e passaram a ser de uso pessoal, ou dos automóveis, 
cujo princípio de funcionamento é praticamente o mesmo desde sua invenção, 
recebendo apenas implementos tecnológicos de acordo com as necessidades 
mercadológicas. 

 

Atoche (2007) reporta que a indústria 1.0 se refere à Primeira Revolução Industrial. É 

marcada pela transição dos métodos de produção manual para as máquinas a partir 

do uso de energia a vapor e água. A implementação de novas tecnologias levou muito 

tempo; portanto, o período a que se refere é entre 1760 e 1820, ou 1840 na Europa e 

nos Estados Unidos da América. Bowman & Ambrosini (2007) destacam que seus 

efeitos tiveram consequências sobre a manufatura têxtil, que foi a primeira a adotar 

essas mudanças, bem como a indústria siderúrgica, a agricultura e a mineração, 

embora também tivesse efeitos sociais com uma classe média cada vez mais forte. 

Também teve efeito na indústria britânica na época. 

 

Já sobre a indústria 2.0, Brandenburger & Stuart (1996) destacam que a Segunda 

Revolução Industrial, mais conhecida como Revolução Tecnológica, é o período entre 

1870 e 1914. Foi possível com as extensas redes ferroviárias e o telégrafo, que 

permitiam transferência mais rápida de pessoas e ideias. Também é marcada pela 

eletricidade cada vez mais presente, que permitiu a eletrificação da fábrica e a 

moderna linha de produção. Atoche (2007) acentua que é um período de grande 

crescimento econômico, com aumento de produtividade. No entanto, causou aumento 

no desemprego, pois muitos trabalhadores foram substituídos por máquinas nas 

fábricas.  

 

Em sua pesquisa, Cândido (2011) discute sobre a Terceira Revolução Industrial, ou 

indústria 3.0, que ocorreu no final do século XX após o final das duas Grandes 

Guerras, como resultado da desaceleração da industrialização e do avanço 

tecnológico em comparação aos períodos anteriores. É também chamado de 

Revolução Digital. Segundo a autora, a crise global em 1929 foi um dos 

desenvolvimentos econômicos negativos que surgiram em muitos países 
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industrializados desde as duas primeiras revoluções. A produção do Z1 (calculadora 

mecânica acionada eletricamente) foi o início de desenvolvimentos digitais mais 

avançados.  

 

No entendimento de Costa et al. (2011), isso continuou com o próximo progresso 

significativo no desenvolvimento de tecnologias de comunicação com o 

supercomputador. Nesse processo, em que houve amplo uso de tecnologias de 

computador e comunicação no processo de produção, máquinas começaram a anular 

a necessidade de poder humano na vida. 

 

Para Costa et al. (2013) existem forças gêmeas em ação, alimentando-se uma a outra. 

Enfrentam-se atualmente mais perturbações e um ritmo crescente de inovação. Estes 

estão em constante combinação, adicionando incansavelmente nova forma ao nosso 

futuro. Na verdade, somos apanhados em um período muito revolucionário. 

 

Os dias da simples inovação de produtos estão diminuindo. É a partir da Quarta 

Revolução Industrial (também conhecida como indústria 4.0), que está ocorrendo 

atualmente, que a tecnologia, o talento e os novos ecossistemas de inovação estão 

surgindo - criando mais complexidade nas ofertas finais de inovação. A automação e 

a tecnologia inteligentes estão alimentando essa nova Revolução Industrial. E esse 

ritmo de mudança exponencial e sem precedentes depende cada vez mais de 

plataformas colaborativas para obter o resultado: inovações mais radicais (McAdam 

et al. (2000). 

 

Segundo Costa et al. (2011) Organizações de todos os lugares estão enfrentando 

crescente pressão para transformar - para passar de modelos de negócios centrados 

no produto para novos modelos focados na criação e captura de diferentes fontes de 

novo valor. Como resultado, a inovação está se tornando mais complexa. No centro 

dessa transformação está a Quarta Revolução Industrial. Aquela em que se está 

adquirindo novos conhecimentos e entendimentos. E oferecendo um potencial muito 

diferente para a construção de novos modelos de negócios, produtos, serviços e 

soluções sociais. Muitos fabricantes ainda estão nos estágios iniciais dessa Quarta 

Revolução. 
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Uma Quarta Revolução industrial na manufatura, ou seja, a indústria 4.0, traz uma 

perspectiva totalmente nova à indústria, que pode colaborar com novas tecnologias 

para obter o máximo de produção com o mínimo de recursos utilização na fabricação. 

A indústria 4.0 é um projeto alemão que uniu a fabricação com tecnologia da 

informação (Kamble, Gunasekaran & Gawankar, 2018).  

 

 2.2 Indústria 4.0 

 

As revoluções industriais trouxeram significativas mudanças para as empresas e, por 

consequência, para a sociedade, em função da evolução e transformação de dois 

fatores: tecnologia e organização social.  

 

Considerando esses dois fatores, a Primeira Revolução Industrial iniciada no século 

XVIII caracteriza-se pela utilização da energia a vapor, da mecanização da produção 

e do aumento da produtividade. Já a Segunda Revolução Industrial iniciada no século 

XIX a partir da descoberta da eletricidade se notorizou pelo advento da produção em 

massa no setor manufatureiro. A Terceira Revolução Industrial iniciada no século XX 

introduziu tecnologias eletrônicas e de informação que, por meio de computadores 

programáveis, possibilitaram automatizar todo o processo de produção (Simão Filho 

& Pereira, 2014, p. 47). 

 

O desenvolvimento do mercado, a internacionalização e a crescente competitividade 

levaram ao surgimento da chamada Quarta Revolução Industrial e ao 

desenvolvimento paralelo de ambos os conceitos da indústria 4.0 e seu domínio de 

estudos. Indústria 4.0 segue três precedentes de tecnologias de transformações: força 

de vapor, que foi a força transformadora do século XIX; eletricidade, que transformou 

grande parte do século XX; e a era do computador, começando na década de 1970 

(Cruz, 2005). A Figura 1 ilustra e descreve os estágios das revoluções industriais ao 

longo da história. 
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Figura 1 
Estágios da Revolução Industrial. 
Fonte: adaptado de Academia Alemã de Ciência e Engenharia - (ACATECH 2013). 

 

O termo indústria 4.0 foi cunhado na Alemanha e usado pela primeira vez em 2011 

para identificar as novas propostas da política econômica alemã por vir. Como base 

de fundamentação utilizou-se da estratégia estudar e investir em alta tecnologia. 

 

A indústria 4.0, também conhecida como fabricação inteligente, é uma tentativa de 

ajudar a fabricação complexa na era recente. Segundo Costa et al. (2013), a indústria 

4.0 é a representação da atual tendência das tecnologias de automação na indústria 

de transformação e inclui principalmente os sistemas ciber-físicos (CPS), Internet das 

coisas (IoT) e computação em nuvem (CC). O mundo de hoje vem progredindo 

rapidamente em direção à Quarta Revolução Industrial, ou seja, indústria 4.0.  

 

Nos últimos anos, a Quarta Revolução, também denominada indústria 4.0, emergiu 

como uma promissora estrutura tecnológica usada para integrar e estender os 

processos de fabricação em ambos os níveis organizacionais e interorganizacionais 

(Xu, Xu & Li, 2018).  

 

O recente desenvolvimento da tecnologia da informação e comunicação (TIC) 

incentivou o desenvolvimento da indústria 4.0. O desenvolvimento e os avanços 

tecnológicos da indústria 4.0 fornecerão uma viável gama de soluções para as 

necessidades crescentes das indústrias manufatureiras.  
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A chamada Quarta Revolução Industrial é baseada no desenvolvimento de um 

sistema totalmente automatizado e produção inteligente, capaz de se comunicar 

autonomamente com os principais players corporativos. A indústria 4.0 baseia-se na 

integração horizontal e vertical de sistemas de produção conduzidos por intercâmbio 

de dados em tempo real e fabricação flexível para permitir produção personalizada 

(Costa et al., 2013).  

 

Logo, a Indústria 4.0 é o subconjunto da Quarta Revolução Industrial, que diz respeito 

à indústria e abrange áreas que normalmente não são classificadas como indústria, 

como cidades inteligentes, tecnologia profissionalizante, estudos tecnológicos de 

inteligência artificial (IA), por exemplo. 

 

A Quarta Revolução Industrial levará a processos completos de automação e 

digitalização e a uso de eletrônicos e tecnologias da informação (TI) na manufatura e 

serviços em um setor privado do meio ambiente e incluem uma infinidade de 

tecnologias que abrangem dispositivos móveis, a Internet das Coisas (IoT), 

inteligência artificial (IA), robótica, segurança cibernética e impressão tridimensional 

(3D) (Miranda et al., 2015). 

 

Então, conforme Miranda et al. (2015), o desenvolvimento de tecnologias como 

impressão 3D, vendas on-line serviços, como serviços de automóveis, exames 

médicos em casa, encomendar alimentos enviados diretamente para armazenar na 

geladeira, e assim por diante, terá significativo impacto nas mudanças nas pequenas 

e médias empresas (PMEs). 

 

De acordo com o trabalho visionário de Schwab (2018), a Quarta Revolução Industrial 

está evoluindo a um ritmo exponencial, e não linear, que não apenas altera o "o quê" 

e o "como" fazer as coisas, mas também "quem" somos. A introdução da indústria 4.0 

trouxe e continuará a trazer mudanças profundas na economia global em variáveis 

como investimento, consumo, crescimento, emprego, comércio, e assim por diante. 

Crescimento e emprego são certamente as áreas mais afetadas pela introdução de 

inovações pertencente ao domínio indústria 4.0. 
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Curiosamente, Rüßmann, Lorenz, Gerbert, Waldner, Justus, Engel & Harnisch (2015), 

analisando o cenário alemão, propuseram a estimativa esperada de crescimento em 

vários níveis, com a aplicação de inovações pertencentes à indústria 4.0. Para os 

autores, haverá importantes melhorias na produtividade (fabricação de E90 bilhões a 

E150 bilhões), crescimento da receita (de cerca de E30 bilhões por ano), emprego 

(aumento de 6% nos próximos 10 anos) e investimentos (cerca de E250 bilhões nos 

próximos 10 anos). Isso não é surpreendente, porque os níveis mais altos de 

implementação da indústria 4.0 podem ser vistos na Alemanha e especialmente em 

empresas multinacionais de tecnologia.  

 

Desde 2011, esse termo tem sido amplamente utilizado não apenas na Alemanha e 

no campo da Engenharia, onde foi introduzido pela primeira vez, mas também nos 

domínios econômico e de gestão. De fato, radicalmente muda a maneira como as 

empresas são estruturadas e, acima de tudo, gerenciadas. No entanto, mesmo tendo 

havido alguns artigos publicados, sobretudo na literatura de gestão, a discussão 

acadêmica sobre indústria 4.0, a análise de seu conteúdo e sua descrição detalhada, 

bem como a explicação de seu possível futuro e desenvolvimentos, merecem mais 

atenção (Miranda et al., 2015). 

 

Considerando que essa definição envolve vários autores na atualidade, parece 

apropriado, nessa fase, lembrar apenas dois deles para criar um entendimento 

compartilhado sobre o domínio em que este estudo se baseia. Kidd (1992, p. 1537), 

por exemplo, declara que “o setor 4.0 representa a capacidade dos componentes 

industriais de se comunicar uns com os outros”. Já Kovacs e Castillo (1998 p. 122) 

defendem que “a essência da concepção da indústria 4.0 é a introdução de sistemas 

inteligentes ligados à rede, que realizam a produção autorregulável: pessoas, 

máquinas, equipamentos e produtos se comunicarão”.  

 

O tópico da indústria 4.0 ainda é, portanto, pouco estudado, embora as pesquisas 

nesse domínio tenham se desenvolvido rapidamente, sobretudo nos últimos três anos. 

Duas revisões de literatura também foram publicadas nesse domínio, mas nenhuma 

delas focada em aspectos gerenciais ou apenas no desenvolvimento de tópicos 

gerenciais. Portanto, esse assunto ainda permanece pouco estudado. Como 
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consequência, o objetivo desta dissertação é começar a preencher essa lacuna, 

concentrando-se nas principais contribuições publicadas na indústria 4.0 na literatura 

de gestão educacional e profissional, buscando dar uma definição única do ponto de 

vista gerencial.  

 

Embora os termos "indústria 4.0" e "Quarta Revolução Industrial" sejam 

frequentemente usados de forma intercambiável, "indústria 4.0" refere-se ao conceito 

de fábricas nas quais as máquinas são aumentadas com conectividade sem fio e 

sensores, conectadas a um sistema que pode visualizar toda a linha de produção e 

tomar decisões por conta própria (Costa et al., 2013). 

 

Logo, o conceito inclui: fabricação inteligente; fábrica inteligente; luzes apagadas 

(fabricação), também conhecidas como fábricas escuras; Internet industrial das 

coisas, também chamada internet das coisas para fabricação (Oliveira, Buchart & 

Ramos, 2017).  

 

A indústria 4.0 promove o que foi chamado de "fábrica inteligente". Nas fábricas 

inteligentes modulares estruturadas, os sistemas ciber-físicos monitoram processos 

físicos, criam uma cópia virtual do mundo físico e tomam decisões descentralizadas. 

Na Internet das coisas, os sistemas ciber-físicos se comunicam e cooperam entre si e 

com os seres humanos em tempo real, tanto internamente quanto entre os serviços 

organizacionais oferecidos e usados pelos participantes da cadeia de valor (Oliveira 

et al., 2017).  

 

Schwab (2018) propõe quatro princípios de design no setor 4.0. Esses princípios 

apoiam as empresas na identificação e implementação de cenários do setor 4.0.  

 

a) Interconexão: a capacidade de máquinas, dispositivos, sensores e pessoas se 

conectarem e se comunicarem por meio da Internet das coisas (IoT) ou da 

Internet das pessoas (IoP); 

b) transparência das informações: a transparência oferecida pela tecnologia 

indústria 4.0 fornece aos operadores grandes quantidades de informações úteis 

necessárias para a tomada de decisões apropriadas. A interconectividade 
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permite aos operadores coletar imensas quantidades de dados e informações 

de todos os pontos do processo de fabricação, auxiliando a funcionalidade e 

identificando as principais áreas que podem se beneficiar da inovação e 

melhoria (Schwab, 2018);  

c) assistência técnica: primeiro, a capacidade dos sistemas de assistência de 

apoiar as pessoas, agregando e visualizando informações de maneira 

abrangente para tomar decisões informadas e resolver problemas urgentes em 

pouco tempo. Segundo, a capacidade dos sistemas ciber-físicos de apoiar 

fisicamente os seres humanos, realizando uma série de tarefas desagradáveis, 

exaustivas ou inseguras para seus colegas de trabalho humanos (Schwab, 

2018); 

d) decisões descentralizadas: a capacidade dos sistemas ciber-físicos de tomar 

decisões por conta própria e de executar suas tarefas da forma mais autônoma 

possível. Somente no caso de exceções, interferências ou objetivos 

conflitantes, as tarefas são delegadas para um nível superior (Schwab, 2018). 

 

Os objetos e ambientes ciber-físicos que fundamentam a indústria 4.0 obedecem a 

uma hierarquia, representada por uma pirâmide, de sofisticação funcional e 

complexidade técnica (Lee, Bagheri & Kao, 2015). Essa pirâmide possui cinco níveis: 

nível de conexão inteligente, conversão de dados para informação, virtual, cognição e 

configuração, conforme exposto na Figura 2: 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 2 
Arquitetura de cinco níveis: sistema ciber-físico. 
Fonte: adaptado de Lee, Bageri & Kao (2015). 
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A indústria 4.0 prevê uma manufatura ambientalmente sustentável, com processos de 

fabricação ecológicos, gerenciamento da cadeia de suprimentos ecológica e produtos 

ecológicos. 

 

Considera-se, portanto, segundo Oliveira et al. (2017), que a "Indústria 4.0" é um 

termo abstrato e complexo que consiste em muitos componentes ao examinar 

atentamente nossa sociedade e as tendências digitais atuais. Para entender como 

esses componentes são extensos, aqui estão algumas tecnologias digitais que 

contribuem como exemplos: dispositivos móveis; plataformas da Internet das coisas 

(IoT); tecnologias de detecção de localização; interfaces homem-máquina avançadas; 

autenticação e detecção de fraude; impressão 3D; sensores inteligentes; análise de 

big data e algoritmos avançados; interação multinível com o cliente e criação de perfil 

do cliente; realidade aumentada/ wearables; computação em nuvem; visualização de 

dados e treinamento "em tempo real" acionado. 

 

 

Figura 3 
Interação organizacional. 
Fonte: Kamble SS, Gunasekaran AE, & Gawankar SA. (2018). Estrutura da 
indústria sustentável 4.0: uma revisão sistemática da literatura identificar as 
tendências atuais e perspectivas futuras. Segurança de Processo e Proteção 
Ambiental, 117, 408-425. 
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Principalmente essas tecnologias podem ser resumidas em quatro componentes 

principais, definindo o termo "indústria 4.0" ou "fábrica inteligente": sistemas ciber-

físicos; IoT; computação em nuvem; computação cognitiva (Costa et al., 2013). 

 

Com a ajuda de sistemas ciber-físicos que monitoram processos físicos, uma cópia 

virtual do mundo físico pode ser projetada. Assim, esses sistemas têm a capacidade 

de tomar decisões descentralizadas por conta própria e alcançar alto grau de 

autonomia. Como resultado, a indústria 4.0 conecta ampla gama de novas tecnologias 

para criar valor (Miranda et al., 2015). 

 

O que todos esses componentes têm em comum é que dados e análises são seus 

principais recursos. Segundo Tadeu e Penna (2017), a "indústria 4.0" é impulsionada 

por:  

 

a) Digitalização e integração de cadeias de valor verticais e horizontais: 

Verticalmente, a indústria 4.0 integra processos em toda a organização, por 

exemplo, processos de desenvolvimento de produtos, fabricação, logística e 

serviço, enquanto horizontalmente inclui operações internas dos fornecedores 

aos clientes, além de todos os principais parceiros da cadeia de valor (Tadeu 

& Penna, 2017); 

b) digitalização de ofertas de produtos e serviços: a integração de novos métodos 

de coleta e análise de dados, por exemplo, pela expansão de produtos 

existentes ou da criação de novos produtos digitalizados, ajuda as empresas a 

gerar dados sobre o uso do produto e, assim, refinar os produtos para atender 

às melhores necessidades dos clientes (Tadeu & Penna, 2017); 

c) modelos de negócios digitais e acesso ao cliente: atingir a satisfação do cliente 

é um processo de várias etapas e interminável, que precisa ser modificado 

atualmente, à medida que as necessidades dos clientes mudam o tempo todo. 

Logo, as empresas expandem suas ofertas estabelecendo modelos de 

negócios digitais disruptivos para fornecer aos clientes soluções digitais que 

atendem melhor às suas necessidades (Tadeu & Penna, 2017). 
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Assim, a ideia da Quarta Revolução Industrial pode parecer tentadora em um primeiro 

momento, mas faz-se essencial observar que há uma infinidade de desafios, riscos e 

barreiras associados à sua implementação, tais como: definir infraestruturas e 

padrões adequados, garantir a segurança dos dados e educar e capacitar os 

funcionários. Sendo assim, essas questões precisam ser abordadas no caminho para 

a indústria 4.0 (Hofmann & Rüsch, 2017).  

 

2.3 Tecnologias associadas à indústria 4.0 

 

A Quarta Revolução Industrial, que reúne Inteligência Artificial (IA), robótica, 

impressão 3D, nanotecnologia e outras tecnologias, deverá provocar a perda líquida 

de cinco milhões de empregos nos próximos cinco anos. Tal perda ocorrerá em 15 

grandes economias, incluindo o Brasil, avalia o Fórum Econômico Mundial, na 

antevéspera da abertura do encontro anual de Davos, nos Alpes suíços. Essa nova 

revolução, unindo mudanças socioeconômicas e demográficas, terá impacto nos 

modelos de negócio e no mercado do trabalho, afetando todos os setores e regiões 

geográficas (Seteco, 2016).  

 

Isso significa que o aumento constante da competitividade, aliado ao desenvolvimento 

tecnológico e novas necessidades por parte da sociedade, estimuladas por essas 

tecnológicas, provocaram as indústrias a chegar a um momento em que precisaram 

passar por certas transformações, utilizando outras ferramentas, de modo a não 

perderem oportunidades no mercado econômico, assim como para conseguirem 

inovar nos seus produtos (Schwab, 2016) 

 

2.3.1 Internet das coisas (IoT) 

 

O termo “Internet das coisas” foi criado em 1999 por Kevin Ashton, em uma 

apresentação na qual ele visava chamar a atenção para soluções de automação 

envolvendo computação e autoidentificação de produtos de consumo (Bernardi, 

Sarma & Traub, 2017, p. 11). Em 2000, Ashton, Sarma & Brock delinearam previsões 

de que no futuro as mercadorias teriam uma etiqueta de identificação por 

radiofrequência (RFID). Nesse artigo, Ashton et al. (2000) estabeleceram os 
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fundamentos para a alavancagem do uso de RFID em processos logísticos 

comerciais, que hoje permeiam grande quantidade de itens que são encontrados em 

lojas. A capacidade de autoidentificação, definida dentro do processo de 

desenvolvimento da tecnologia RFID, é uma das bases do que hoje se conceitua como 

IoT. 

 

Outro ponto que serviu de base para o funcionamento da tecnologia IoT foi a 

automação industrial, na qual se têm: sensores, atuadores, controladores lógicos 

programáveis, interfaces homem-máquina e módulos de comunicação. A tecnologia 

IoT funciona utilizando exatamente os mesmos elementos da automação industrial. 

Entretanto, a diferença é que os objetos que são utilizados, seja nas fábricas, nos 

hospitais ou até mesmo em residências, passam a ser originalmente criados e 

produzidos com essas capacidades de detectar por sensores, processar, atuar e se 

comunicar com outros dispositivos (Barret, 2014). 

 

Segundo Schwab (2017, p. 129-131), as expectativas de criação e adoção dessa 

tecnologia são e permanecem exponenciais. Existirão um trilhão de sensores 

conectados à Internet até 2025. Schwab também indica uma série de benefícios 

decorrentes da adoção da tecnologia IoT, por exemplo: aumento da eficiência na 

utilização de recursos, aumento de produtividade, melhoria da qualidade de vida e 

diagnóstico digital, baixo custo de prestação de serviços, entre outros. 

 

Em contrapartida, Schwab também mostra desafios significativos durante o 

estabelecimento dessa tecnologia, por exemplo: mais demanda por armazenagem e 

largura de banda, com necessidade de troca de informações com alta frequência alta, 

mudança no mercado de trabalho e competências para lidar com soluções cada vez 

mais inovadoras, segurança digital, entre outras. 

 

Logo, a consolidação da tecnologia IoT indica que haverá em curto espaço de tempo 

uma sociedade com um grau de conectividade que ainda não foi totalmente 

compreendido, pois não se tratará de quantidade de dispositivos conectados, mas sim 

dos serviços e interações entre sistemas e seres humanos. E considerando esse perfil 

de sociedade, as soluções de segurança deverão levar em consideração não apenas 
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a proteção dos sistemas computacionais, mas também da sociedade como parte do 

sistema (Brandom, 2017; Wong & Solon, 2017). 

 

2.3.2 Inteligência artificial (IA) 

 

O termo Inteligência Artificial foi utilizado por John McCarthy em 1956, no 

Massachusetts Institute of Technology, nos Estados Unidos da América. Nils (2010) 

reconhece que a IA é uma atividade dedicada a tornar inteligentes as máquinas, é a 

qualidade que permite que uma entidade funcione adequadamente e com capacidade 

de previsão em seu ambiente. A IA pode ser dividida entre as seguintes subáreas: a 

primeira delas é o aprendizado de máquina, tendo como base o desenvolvimento de 

algoritmos que permitem que as máquinas sejam parametrizadas para analisar dados 

e identificar padrões e a aprender a executar uma tarefa, sem a necessidade de uma 

codificação manual para a realização dessa tarefa. A robótica é a subárea na qual a 

IA é mais notória, onde a sua composição está vinculada a conhecimentos em 

Engenharia Elétrica, Mecânica e Computação. Na programação de robôs, a IA é 

utilizada para que isso ocorra de maneira mais eficiente de suas aplicações, como, 

por exemplo, realizar serviços braçais repetitivos nos meios industriais (Nils, 2010). 

Não se deve perder de vista que a AI, apesar de ter como objetivo o desenvolvimento 

da inteligência de máquinas, precisa manter-se aliada do ser humano. Conforme 

indicado por Horvitz (2014), para que os benefícios obtidos por meio da AI sejam 

compartilhados por todos, é necessário o trabalho conjunto de pesquisadores, 

cientistas e formuladores de política. 

 

2.3.3 Impressão 3D 

 

A impressão 3D, também chamada de manufatura aditiva, é um conjunto de 

tecnologias que utiliza a deposição de camadas de material para formar objetos. 

Trata-se do oposto da manufatura subtrativa, na qual o material é removido de um 

bloco até que a forma desejada seja obtida (Gibson, Rosen & Stucker, 2010; Santos 

Neto, 2017). Diante da existência de diversas tecnologias de impressão 3D, a escolha 

da mais adequada vai depender da finalidade do material a ser produzido, dos seus 

requisitos estéticos e de suas propriedades mecânicas. 
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O processo de impressão pode ser descrito em três etapas: a) modelagem 

tridimensional, por de software CAD 3D, utilizados para desenhar o que será 

impresso; b) o computador transforma essas informações em instruções e as envia 

para a impressora; c) a impressora, por sua vez, com base nas instruções recebidas, 

aquece a matéria-prima e, utilizando a técnica mais adequada, começa a desenvolver 

o modelo na forma de camadas sobrepostas (Amazing, 2017; Gibson et al., 2010; 

Stratasys, 2017). 

 

A impressão 3D vem sendo utilizada na produção de grandes peças para aeronaves, 

minúsculos componentes eletrônicos e para a impressão de órgãos utilizados em 

implantes médicos. Alguns fatores ainda são considerados impeditivos para a 

utilização da tecnologia em larga escala, entre eles o preço, que ainda não é 

competitivo, e a qualidade das peças em sua versão final. Se comparado a um 

material injetado ou extrudado (confeccionados por meio de processo de extrusão), a 

resistência do material impresso deixa a desejar (Day, 2011). 

 

Quanto às tendências à utilização da tecnologia de impressão 3D, estudos estão 

sendo elaborados na utilização de novas técnicas e materiais. Os cientistas trabalham 

no desenvolvimento da impressão 4D, empregando a impressão 3D com novos 

materiais, capazes de realizarem modificações em si mesmos, de acordo com as 

mudanças do ambiente, como calor e umidade (Canaltech, 2013). Entretanto, 

considerando a mobilidade na produção, as fábricas podem substituir os grandes 

polos industriais atuais por unidades menores próximas dos consumidores, com 

vantagens diretas nos custos de logística e fabricação.  

 

2.3.4 Blockchain 

 

Pilkington (2015, p. 69) argumenta que a blockchain é uma cadeia de registros 

transacionais enriquecida por um subconjunto de participantes da rede (também 

conhecido como miners) que resolvem problemas computacionais. Já de acordo com 

Smith (2016), cada registro é chamado de bloco e cada um deles é marcado com seu 

horário de criação e é ligado ao bloco criado anteriormente, por isso a denominação 
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de cadeia (chain). Desse modo, defende, o blockchain é completamente seguro contra 

qualquer forma de adulteração ou revisão. 

 

Por sua vez, Tappscott (2016) conceitua blockchain como sendo um protocolo simples 

e inovador que permite que as transações sejam simultaneamente anônimas e 

seguras, mantendo um livro-razão de valor público e inviolável. Ainda, Cervigni (2016) 

define blockchain como sendo um imenso livro-razão digital para substituir todos os 

vários livros-razão independentes. O livro-razão demonstra toda a movimentação 

financeira de uma organização. Buterin (2015) define três tipos de blockchain: público, 

pois pode ser acessado, alterado e validado por qualquer usuário; o blockchain de 

consórcio, trata-se de um processo de consenso controlado por um conjunto de 

participantes da rede, chamados de “nós”, e o direito de acesso fica restrito aos 

participantes; por fim, o blockchain privado, em que as permissões de gravação são 

mantidas centralizadas em uma organização. 

 

A aplicação do blockchain ao cenário mundial, segundo Nakamoto (2008), está 

vinculada, por exemplo, ao setor de energia, proporcionando a criação de contratos 

inteligentes entre os produtores de energia e os usuários. No setor da saúde garante 

alta segurança de dados e compartilhamento de informações e análises de big data 

para pesquisas, bem como a interoperabilidade entre os participantes da rede. 

 

2.3.5 Robótica 

 

De acordo com a International Federation of Robotics (IFR), robôs são definidos pela 

International Organization for Standardization (ISO) 8373 como equipamentos 

automaticamente controlados, manipuladores reprogramáveis, multifuncionais, com 

três ou mais eixos programáveis (IFR, 2016, p. 25). A indústria automotiva é o maior 

consumidor dessa tecnologia, seguida pela indústria eletroeletrônica. Ainda de acordo 

com a IFR e a ISO 8373, os robôs de serviço são aqueles não enquadrados como 

industriais, com dois ou mais eixos (IFR, 2016, p. 9). Podem se mover em seu 

ambiente para realizar tarefas, com autonomia baseada em sensorização e sem 

intervenção humana. 
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A classificação dos robôs (IFR, 2016, p. 5-6) é feita de acordo com a sua aplicação e 

compreende ampla gama de equipamentos, por exemplo: robôs domésticos (os mais 

conhecidos são aspiradores de pó), veículos autoguiados (AGV), inspeção e 

manutenção, robôs médicos, resgate e segurança, exoesqueletos, entre outros. No 

horizonte de desenvolvimento da robótica (Mckinsey & Company, 2016), uma das 

principais frentes direcionais que formatarão o futuro é a colaboração homem-robô. 

 

O primeiro modelo de robô colaborativo foi lançado em 2008, pela Universal Robots 

S/A., empresa dinamarquesa líder em robótica colaborativa. As principais 

características dos robôs colaborativos são a capacidade inerente de medir forças 

externas e internas, permitindo a interação lado a lado com os usuários, de forma 

segura e com praticidade e eficiência das máquinas. Também são caracterizados pela 

interface amigável e de fácil programação, o que traz grande flexibilidade em 

realocações ou reprogramações (IFR, 2016, p. 8). 

 

Em julho de 2017, na conferência RISE em Hong Kong, o debate entre dois robôs 

humanoides desenvolvidos pela Hanson Robotics, batizados de Sophia e Han, foi a 

principal atração. O tema desse primeiro debate entre robôs teve como objetivo tratar 

assuntos relacionados à IA e seus impactos na humanidade (Collins, 2017). 

 

Entretanto, o futuro pode estar na fusão do homem e da máquina e deve ser discutido 

com profundidade pela sociedade (Yang, Riener & Dario, 2017). O caminho para essa 

fusão começa na construção de próteses, como, por exemplo, na experiência em que 

pacientes recuperam o sentido do tato (Beall, 2016). Essas interações podem levar 

seres humanos a caminhos como o da consciência coletiva, em que robôs não apenas 

aprendem uma atividade, mas também ensinam outros. 

 

No Brasil, a indústria 4.0 é bastante estudada e utilizada pelos polos de inovação 

existentes no país, sobre o que será tratado no tópico seguinte deste estudo.  
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2.4 Polos de inovação no Brasil  

 

Embora não seja considerado com precisão como ator principal em pesquisa e 

desenvolvimento de tecnologia, o Brasil tem uma história inegável em inovação. Este 

é o país, por exemplo, onde foram alcançados grandes avanços nos campos da 

agricultura, biocombustíveis, Medicina e computação, os quais, em grande parte, 

podem ser credenciados às prestigiadas universidades e instituições de estados ricos 

das regiões Sudoeste e Sul (Albuquerque, Brito Cruz, Suzigan, Furtado & Garcia, 

2011). 

 

No cenário atual do país, os governos nacional, estadual e municipal investem 

pesadamente na criação de polos de pesquisa e desenvolvimento, ou tecnopolos, 

devido à alta rentabilidade que essas iniciativas podem proporcionar em longo prazo. 

Isso significa que a concentração do desenvolvimento tecnológico em direção às 

regiões do Sul pode ser desencadeada com novos locais fornecendo as condições 

necessárias para a criação de grandes aglomerados no país (Centro de Gestão e 

Estudos Estratégicos - CGEE, 2016). 

 

Atualmente, os principais polos tecnológicos podem ser encontrados em estados 

como São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, contendo os mais avançados 

centros de pesquisa e criadouros de empresas inovadoras em todo o território 

brasileiro. 

 

2.4.1 Polo Campinas 

 

A cidade de Campinas, localizada no noroeste da capital paulista, é considerada o 

Vale do Silício brasileiro, devido à grande concentração de institutos e empresas de 

desenvolvimento de tecnologia nessa região. 

 

A Universidade de Campinas (UNICAMP), uma das universidades de mais prestígio 

no Brasil, é particularmente responsável por essa reputação, oferecendo alguns dos 

cursos mais bem classificados nas áreas de Engenharia, Física Aplicada e Ciência da 

Computação. Seus alunos não apenas estabeleceram várias empresas de 
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desenvolvimento de tecnologia bem-sucedidas, como é o caso da CI&T e da Padtech 

S/A., do segmento de telecomunicações, mas também criaram vários programas para 

promover o desenvolvimento de startups locais. A cidade de Campinas também abriga 

universidades de renome, como Faculdades de Campinas (FACAMP) e Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas (PUCCAM), que contribuem para a oferta de mão 

de obra qualificada para organizações locais (Albuquerque et al., 2011). 

 

Algumas das instituições mais notáveis localizadas na região de Campinas incluem o 

Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD), um dos mais 

prestigiados desenvolvedores de tecnologia de telecomunicações no Brasil. Outra 

instituição notável é a Companhia de Desenvolvimento de Polos de Alta Tecnologia 

(CIATEC) de Campinas, organização liderada pelo governo do município, dedicada a 

promover a instalação e o crescimento de empresas de alta tecnologia. 

 

Os incentivos financeiros fornecidos pelo governo da cidade também são os principais 

responsáveis pela instalação do número de empresas de desenvolvimento de 

tecnologia nessa área. Empresas das áreas de computação, pesquisa e 

desenvolvimento, biotecnologia, eletrônica, mecânica e telecomunicações recebem 

isenções significativas de impostos como Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), 

Imposto sobre Serviços (ISS) e Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). 

Campinas foi a primeira cidade do Brasil a oferecer incentivos fiscais para startups, a 

partir de novembro de 2014, oferecendo redução de IPTU e ISS para essas iniciativas 

(Albuquerque et al., 2011). 

 

2.4.2 Polo Recife 

 

A capital do estado nordestino de Pernambuco tornou-se um dos principais 

aglomerados de empresas de tecnologia no Brasil após a introdução de um programa 

conhecido como Porto Digital, ou português para porta digital, pelo governo do estado 

em 2000. 

 

A iniciativa Porto Digital refere-se a vários benefícios fiscais oferecidos a empresas 

das áreas de tecnologia da informação, software, telecomunicações e indústria criativa 
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a serem instaladas nos bairros históricos de Recife Antigo e Santo Amaro. O programa 

também previu o investimento em vários institutos de pesquisa dedicados ao 

desenvolvimento tecnológico nessa área, dos quais o mais notável é o Centro de 

Estudos e Sistemas Avançados de Recife (CESAR) (Cruz, 2009). 

 

As empresas de tecnologia que se beneficiaram do Porto Digital são, em sua maioria 

micro e pequenas, embora algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo, 

incluindo a Microsoft, estabeleçam afiliadas em Recife. Isso se deve aos incentivos 

fiscais e à grande quantidade de mão de obra qualificada disponível, originária da 

Universidade de Pernambuco e do Centro de Informática, ambos localizados na área 

da cidade (Cruz, 2009). 

 

2.4.3 Polo São Carlos 

 

Localizada no estado de São Paulo, a cidade de São Carlos recebeu o título de capital 

tecnológica do Brasil, devido ao número extraordinário de instituições de P&D nessa 

área. As principais são a Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal de 

São Carlos (UFSCar) e Centro Universitário Central Paulista (UNICEP), que possuem 

alguns dos mais renomados departamentos nas áreas de Engenharia, Agricultura e 

Biotecnologia, Computação e Física no Brasil (Lins, Salerno, Araújo, Gomes, 

Nascimento & Toledo, 2014). 

 

Algumas das principais instituições de desenvolvimento de tecnologia da cidade 

incluem os centros de pesquisa da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA) e o ParqTec, um parque tecnológico que incuba novas empresas. 

 

2.4.4 Polo Porto Alegre 

 

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, localizada na capital do 

estado Porto Alegre, contém um dos mais importantes parques tecnológicos do Brasil, 

conhecido como Tecnopuc. Com 18.000 metros quadrados, o cluster de P&D agrega 

iniciativas nas áreas de ciência e tecnologia, tecnologia ambiental e indústria criativa 

(Lins et al., 2014). 
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Os parques tecnológicos oferecem uma ligação entre pesquisa acadêmica e 

empresas privadas, incluindo várias incubadoras, laboratórios avançados, centros de 

inovação e empreendedorismo e agências de captação de recursos. 

 

2.4.5 Polo São José dos Campos 

 

A cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo, é considerada o principal 

centro de desenvolvimento de tecnologia aeronáutica no Brasil, contendo o renomado 

Centro Técnico Aeroespacial (CTA) e o Instituto de Tecnologia da Aviação (ITA) 

(Albuquerque et al., 2011). 

 

A cidade também abriga centros de desenvolvimento nas áreas de saúde, tecnologias 

e comunicações ambientais e um parque tecnológico com área de 36 mil metros 

quadrados. 

 

2.4.6 Polo Santa Rita do Sapucaí 

 

A pequena cidade de Santa Rita do Sapucaí, no estado de Minas Gerais, é 

considerada um dos principais aglomerados de desenvolvimento tecnológico nas 

áreas de telecomunicações e eletrônica. 

 

Santa Rita do Sapucaí possui as instituições históricas e as conceituadas Escola 

Técnica Eletrônica (ETE), o Instituto Nacional de Telecomunicações (INATEL) e a 

Faculdade de Administração e Informática (FAI), que promovem o desenvolvimento 

de startups locais por meio de uma série de programas e incentivos (Lins et al., 2014). 

 

2.4.7 Tecnopolos 

 

Alguns dos tecnopolos (parques de ciência e tecnologia) atuais e futuros mais notáveis 

do Brasil incluem: 
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a) Rio de Janeiro: a Universidade do Rio de Janeiro promoveu, nos últimos anos, 

a criação de um parque tecnológico em uma área de 350.000 metros 

quadrados que deve se tornar um dos centros mais importantes no 

desenvolvimento de tecnologias de energia, informática e meio ambiente no 

país (Teixeira, 2019); 

b) Florianópolis: a capital, no sul de Santa Catarina, possui um notável cluster de 

pesquisa e incubação vinculado à conceituada universidade da Universidade 

Federal de Santa Catarina (Teixeira 2019); 

c) Londrina: localizada no sul do estado do Paraná, a cidade iniciou recentemente 

um substancial desenvolvimento e oferta de isenções tributárias direcionadas 

à criação de um polo tecnológico (Teixeira, 2019); 

d) Belo Horizonte: a capital mineira abriga atualmente um dos principais grupos 

de startups do Brasil, conhecido como Vale de San Pedro, e também abrigará 

grande parque tecnológico vinculado à prestigiada Universidade Federal de 

Minas Gerais que está em construção (Teixeira, 2019). 

e) Curitiba: a capital do estado do Paraná criou um parque tecnológico que 

oferecia isenção de impostos a empresas que promoviam P&D e recentemente 

expandiu o incentivo para toda a cidade (Teixeira, 2019). 

 

2.5 Institutos de inovação SENAI 

 

A visão dos institutos de inovação do SENAI em todo o país é servir de veículo para 

ajudar a traduzir resultados de pesquisa e desenvolvimento em inovações para o setor 

produtivo, apoiar a formação de novos negócios e inovação industrial e melhorar a 

competitividade global da economia por meio da inovação tecnológica de sistemas 

embarcados. O Instituto SENAI de Inovação em Sistemas Embarcados (ISI-SE) 

desenvolve soluções inovadoras em sistemas embarcados focados em 

gerenciamento de tempo, qualidade, custo e risco e busca soluções personalizadas 

para vários setores da indústria (Confederação Nacional da Indústria - CNI, 2016). 

 

O ISI-SE, localizado em Florianópolis-SC, por exemplo, trabalha em estreita 

colaboração com a indústria nacional no desenvolvimento e aplicação de 

conhecimentos nas áreas de dispositivos e equipamentos para computação 
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embarcada, sistemas e análise de compras e controle sistemas de dados (SENAI, 

2019). 

O STI possui projetos avançados em andamento para auxiliar as indústrias nacionais 

no desenvolvimento de novos produtos e na melhoria dos processos de produção. 

Satélites, aeronaves não tripuladas, robôs submarinos e controle e conectividade sem 

fio de máquinas de construção são exemplos de experiência e capacidade em 

sistemas semiautônomos e autônomos. O aumento da produtividade da indústria é 

alcançado a partir da aplicação de conceitos avançados de fabricação (indústria 4.0), 

por exemplo, no processo de produção, cadeia de suprimentos e controle de estoque 

(Serviços Tecnológicos e Inovação - STI, 2019).  

 

Em ambos os casos, produtos e processos, o desenvolvimento de sistemas 

eletrônicos (hardware), sensibilização, conectividade, armazenamento, uso de 

inteligência artificial em tempo real e na nuvem tem como objetivo transformar dados 

em informações e integração vertical e horizontal com aplicativos corporativos com 

tomada de decisão (STI, 2019).  

  

Os 15 institutos de inovação do SENAI já implementados em vários estados brasileiros 

atuam em rede, articulados em alianças de mercado, a fim de oferecer soluções 

tecnológicas sistêmicas e abrangentes para a indústria nacional. Essa articulação 

para o desenvolvimento de negócios reúne vários institutos e indústrias em um dos 

focos de cooperação com o Instituto Fraunhofer de Berlim para o Instituto de Sistemas 

de Produção e Design de Tecnologia (Portal da Indústria, 2016). 

 

Outra ação é a identificação de possíveis projetos em parceria com indústrias nas 

quais os conceitos da indústria 4.0 podem ser aplicados. O plano de trabalho trata da 

continuidade da instalação de novos institutos e contempla a criação de 25 institutos 

para os próximos cinco anos. "O principal objetivo do projeto é estabelecer 

cooperação entre as indústrias do Brasil e da Alemanha no escopo da indústria 4.0" 

(Uhlmann, 2019). Uhlmann enfatizou que o conceito não requer necessariamente 

altos investimentos. Por exemplo, ele cita a tecnologia de automação desenvolvida no 

instituto em que trabalha - onde há um robô que aprende operações copiando os 

movimentos do trabalhador. Com características tecnológicas como essa, observa-se 
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que mesmo pequenas indústrias podem avançar em projetos alinhados à Quarta 

Revolução Industrial.  

Os avanços tecnológicos e a necessidade de atender às novas demandas das 

indústrias acarretaram diversas mudanças também nas formas de ensinar e de 

aprender, já que as tecnologias favorecem a criação de um sistema mais livre e aberto, 

centrado na aprendizagem. Esse sistema caracteriza um novo modelo de educação, 

no qual os estudantes tornam-se peças-chave, exercendo o papel de criadores de 

conhecimento, que é compartilhado além de espaços geográficos e promove 

mudanças significativas nas relações entre professores e estudantes, nas disciplinas 

e nas instituições de ensino (Milhorato & Guimarães, 2016). Essas mudanças, é claro, 

afetam especialmente os centros de formação tecnológica, como é o caso dos 

institutos de inovação do SENAI.   

 

Presidente da FIESC, Glauco José Côrte, destaca sobre o instituto, que é necessário 

melhorar a produtividade dos trabalhadores, qualificando-os para o uso adequado do 

novo equipamento. "Estamos investindo fortemente em educação, porque uma das 

principais questões para a implantação da indústria 4.0 é a formação profissional”. 

Segundo Côrte, o Fraunhofer IPK é "um aliado importante para que possamos 

oferecer à indústria catarinense o mais moderno e atual em termos de processos, 

produtos e equipamentos de tecnologia".  

                                                                

O diretor de operações do SENAI Nacional, Gustavo Leal, destacou que a instituição 

está se preparando para se tornar o principal parceiro do setor de inovação. "A 

competitividade da indústria está intimamente ligada à capacidade de apropriar o 

conhecimento e transformá-lo em novos produtos e processos" (Portal da Indústria, 

2019, p. 02 - http://www.portaldaindustria.com.br/). 

 

Concluindo, neste capítulo buscou-se apresentar os conceitos norteadores da 

pesquisa e o seu desenvolvimento ao longo do tempo. Foram discutidos os conceitos 

de inovação, tipologia de inovação, dimensões da inovação, inovação na indústria, 

indústria 4.0 e polos e institutos de inovação. O objetivo das discussões foi esclarecer 

a relação entre o surgimento da indústria 4.0 e a educação tecnológica, com foco nos 

institutos de inovação do SENAI. Particularmente, buscaram-se nas discussões 
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teóricas subsídios para a elaboração dos instrumentos de coleta de dados que 

pudessem responder ao objetivo geral proposto para esta pesquisa - avaliar os 

impactos da indústria 4.0 na atuação da área de STI da Unidade SESI SENAI/Betim 

quanto ao processo de aporte e fomento de inovação nas organizações do seu 

entorno. 

 

Na literatura analisada, além dos documentos internos da Unidade SENAI/Betim, 

foram essenciais para a elaboração dos instrumentos de coleta de dados as 

discussões de Tidd et al. (2005), Cruz (2009), Sousa e Monteiro (2010), Leal (2011), 

Uhlmann (2011), Cândido (2011), Miranda et al. (2015), Tadeu e Penna (2017), 

Hofmann e Rüsch (2017), Kamble, Gunasekaran e Gawankar (2018) e Teixeira 

(2019). Esses autores constituem-se, portanto, no marco teórico da presente 

pesquisa, cujos procedimentos metodológicos serão descritos no próximo capítulo.  
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3 Metodologia 

 

Metodologia, conforme Demo (2017), é a análise sistemática e teórica dos métodos 

aplicados a um campo de estudo. Compreende a análise teórica do conjunto de 

métodos e princípios associados a um ramo do conhecimento. Tipicamente, abrange 

conceitos como paradigma, modelo teórico, fases e técnicas quantitativas ou 

qualitativas. 

 

Uma metodologia é importante, segundo Demo (2017), porque não se propõe a 

fornecer soluções. Em vez disso, oferece os fundamentos teóricos para entender qual 

método, conjunto de métodos ou melhores práticas podem ser aplicados a um caso 

específico, por exemplo, para calcular um resultado específico. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Gil (2010) define pesquisa como um procedimento formal e estruturado de 

desenvolvimento do método científico, que tem como propósito a consecução de 

respostas para problemas, a partir da utilização de processos científicos. 

 

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa empírica, tendo como objetivo 

descrever os fatos observados em campo. Segundo Demo (2017), a pesquisa 

empírica é dedicada ao tratamento da face empírica e fatual da realidade; produzindo 

e analisando dados, procedendo sempre pela via do controle empírico e fatual.   

 

A valorização desse tipo de pesquisa, de acordo com Demo (2017), é pela maior 

concretude às argumentações, possibilitando que a teoria seja comparada à prática, 

com o referencial teórico agregando um impacto pertinente, no sentido de facilitar a 

aproximação prática.  

 

Como dito anteriormente, esta pesquisa inicialmente empírica é respaldada por um 

estudo de caso realizado em uma instituição de ensino profissionalizante da Grande 

BH, considerando especificamente a área de STI. O estudo de caso foi escolhido, pois 
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visa investigar em profundidade problema de pesquisa explicitado anteriormente (Yin, 

2015).  

 

De acordo com Hair Jr., Anderson, Tathan e Black (2015), o estudo de caso também 

é chamado de monográfico, dedicando-se a estudar fenômenos, indivíduos, grupos 

ou instituições, fazendo generalizações a partir de caso ou casos representativos, 

investigados em profundidade e com respeito à sua totalidade. A Figura 4 ilustra 

brevemente as características dessa pesquisa. 

 

 

Figura 4 
Tipo de pesquisa. 
Fonte: elaborada pelo autor (2019).  

 

A metodologia qualitativa de estudo de caso fornece ferramentas para os 

pesquisadores estudarem fenômenos complexos em seus âmbitos. Quando a 

abordagem é aplicada corretamente, torna-se um método valioso para a pesquisa e 

para desenvolver teoria, avaliar programas e desenvolver intervenções (Laville, 1999). 

 

Este estudo de caso qualitativo é uma abordagem de pesquisa que facilita a 

exploração de um fenômeno em seu cenário, usando uma variedade de fontes de 

dados. Isso garante que a questão não seja explorada por meio de uma lente, mas 

uma variedade de problemas que permitem múltiplas facetas do fenômeno a serem 

reveladas e compreendidas. 

 

O estudo foi realizado a partir de levantamento descritivo e documental por meio do 

website e Intranet quanto às informações relativas aos institutos SENAI de inovação, 

bem como por meio das entrevistas semiestruturadas. Com base nessas entrevistas 

Pesquisa SENAI

Documental Estudo de Caso 
Análise dos resultados 

dos Resultados 
/Discussão 
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foi possível obter a percepção do grupo gestor da unidade SENAI/Betim, dos 

profissionais que atuam diretamente no STI e das empresas atendidas pela área 

quanto à sua eficácia quanto e às demandas apresentadas em relação ao processo 

de fomento e aporte de inovação nas organizações de seu entorno.  

 

3.2   Modelo de pesquisa 

 

Para se chegar aos objetivos desta pesquisa, optou-se pelo uso de um modelo de 

construtos cujas variáveis utilizadas para análise são: inovação, indústria 4.0, polos 

de inovação e STI (Figura 5).  

 

 

Figura 5 
Demonstração de análise dos construtos. 
Fonte: elaborada pelo autor (2019). 

 

Bollen (2009, p. 12) define construto como "construção puramente mental, criada a 

partir de elementos mais simples para ser parte de uma teoria”. Logo, segundo Lender 

(2019, p. 38): 

 

Construto é a definição mental, dada por um ou mais autores, a 
termos/expressões/fenômenos/constatações que são difíceis de ser 
compreendidos ou que são novidades científicas. A finalidade é que não soem 
vagos e imprecisos. Busca-se, assim, estruturar e organizar uma linguagem 

Construtos

Inovação
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Indústria 
4.0
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Inovação
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determinante que sinalize e simbolize da maneira mais exata possível o que se 
está pesquisando ou do que se está falando a fim de que seja compreendido 
pelos outros.  

 

Já uma variável é um atributo mensurável que tipicamente varia entre indivíduos e, 

sendo qualitativa, são aquelas que se baseiam em qualidades e não podem ser 

numericamente mensuráveis (Lender, 2019). 

 

3.3 Unidade de análise e observação 

 

A unidade de análise foi a IEP SESI SENAI/Betim. A carta de autorização para a 

realização da pesquisa encontra-se no Anexo A.  

 

 

Figura 6  
SESI SENAI/Betim. 
Fonte: FIEMG (2019 -. https://www7.fiemg.com.br/). 

 

O SESI SENAI Betim tem o atendimento voltado para as indústrias da região, que 

abriga um dos principais polos industriais do estado de Minas Gerais. Os cursos são 

customizados e adequados para atender às demandas dessas indústrias, contribuindo 

com a formação de mão de obra cada vez mais qualificada e ainda com a geração de 

empregos para a população local (FIEMG, 2019 - https://www7.fiemg.com.br/.). 

 

A unidade conta com: 

 

a) 17 laboratórios específicos; 

b) 21 salas de aula com equipamentos multimídia; 



65 

 
c) metodologia inovadora e atrativa; 

d) robótica lego; 

e) sala invertida; 

f) laboratório criativo; 

g) desenvolvimento de projetos; 

h) conceito de indústria 4.0; 

i) corpo docente ligado às indústrias; 

j) serviços técnicos e tecnológicos; 

k) serviços de usinagem; 

l) impressão 3D; 

m) capacitações específicas em atendimento à indústria; 

n) consultorias em: eficiência energética; lean manufacturing; Nr12. 

 

A unidade de observação foi a área de STI da Unidade SESI SENAI/BETIM por meio 

de entrevistas com os profissionais que nela atuam. Essa área é responsável por 

realizar serviços e pesquisa aplicada em sistemas de manufatura, treinamentos, 

desenvolvimento de produtos, processo de fabricação e tecnologia de materiais. Com 

corpo técnico composto de especialistas e com recursos tecnológicos de vanguarda 

em diversas áreas de manufatura, sua missão é desenvolver, implementar e otimizar 

processos, produtos e equipamentos, até que estes estejam prontos para uso e para 

o mercado, objetivando oferecer soluções integradas de acordo com a demanda da 

indústria.  

 

3.4 Técnicas de coleta de dados 

 

A coleta de dados compreende a etapa em que o pesquisador aplica as técnicas 

selecionadas, visando colher informações sobre o fenômeno a ser desvendado 

(Gerhardt & Silveira, 2009). Em estudo de caso, a coleta de dados pode ser 

proveniente de seis diferentes fontes de evidências: documentos, registros em 

arquivos, entrevistas, observação direta, observação participante e artefatos físicos 

(Yin, 2015). Neste estudo foram utilizadas como técnica de coleta de dados a pesquisa 

documental e a entrevista semiestruturada por meio de questionários.  
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A pesquisa documental pode ser relevante para o estudo de caso, uma vez que os 

documentos são fontes importantes para corroborar e valorizar as evidências 

provenientes de outras fontes (Yin, 2015).  

 

Inicialmente buscou-se autorização para a realização da pesquisa na instituição, por 

meio do gerente diretor da unidade. Após obter aprovação, foram solicitados na área 

de STI os documentos utilizados por eles nos atendimentos às empresas, sendo 

levantados os projetos já finalizados e os em andamento para fundamentação da 

pesquisa.  

 

Nesse sentido, também foram empregados para fins de pesquisa a Intranet 

Corporativa do Sistema FIEMG, para acesso aos documentos administrativos e 

internos, tais como: propostas, relatórios e indicadores de desempenho relativos à 

área objeto de análise.  

 

Objetivando melhor entendimento do processo de coleta de dados por meio 

documental, apresentam-se as Figuras 7 e 8, que contêm capturas de tela da Intranet 

Sistema FIEMG, de onde foram coletados alguns dados documentais para a 

realização da pesquisa.   

  

 

Figura 7 
Intranet Sistema FIEMG. 
Fonte: FIEMG (2019 - https://www7.fiemg.com.br/). 
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Figura 8 
Institutos SENAI. 
Fonte: FIEMG (2019 - https://www7.fiemg.com.br/). 

 

Segundo Lakatos e Marconi (2012), a entrevista semiestruturada é um método de 

pesquisa que geralmente possui uma estrutura de temas a serem explorados. O tópico 

ou tópicos específicos que o entrevistador deseja explorar durante a entrevista 

geralmente devem ser pensados com bastante antecedência (especialmente durante 

entrevistas para projetos de pesquisa).  

 

Lakatos e Marconi (2012) lembram que esse instrumento é geralmente benéfico para 

os entrevistadores terem um guia de entrevistas preparado, que é um agrupamento 

informal de tópicos e perguntas que o entrevistador pode fazer de diferentes maneiras 

para diferentes participantes. Os guias de entrevista ajudam os pesquisadores a focar 

uma entrevista nos tópicos em questão, sem restringi-los a um formato específico. 

Essa liberdade pode ajudar os entrevistadores a adaptar suas perguntas à situação 

da entrevista e às pessoas que estão entrevistando.  

 

Para apoio ao estudo de caso e à pesquisa documental, foi realizada entrevista 

semiestruturada com todos os colaboradores envolvidos na área, estando assim 

distribuídos: dois profissionais que atuam 100% dedicados à área de estudo (P1 e 

P2), três profissionais que atuam em dedicação parcial (P3, P4, P5), um supervisor 

técnico responsável pela área (ST) e o gerente diretor da unidade (GU). O Termo de 
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Consentimento Livre e Esclarecido a ser assinado pelos entrevistados encontra-se no 

Apêndice A e o roteiro de entrevistas no Apêndice B.  

 

Depois de identificar os profissionais que atuam na área objeto de estudo, aplicou-se 

o questionário semiestruturado por meio eletrônico na plataforma Google Docs. Foi 

encaminhado aos e-mails dos respondentes o link de acesso ao questionário e um 

pequeno texto expondo a importância e a finalidade da pesquisa. Ficou estabelecido 

o prazo de aproximado de 10 dias para retorno, sendo realizado em duas ondas: a 

primeira em 10 dias e a segunda em 20 dias, sendo este o prazo máximo de retorno. 

O acesso ocorreu no link: https://forms.gle/rzmBSub3wBbG1JqaA. Após o 

processamento dessa primeira etapa, houve um segundo momento de entrevistas 

com profissionais da área de STI, com o objetivo de melhor entender e interpretar as 

respostas fornecidas no questionário semiestruturado.     

 

E, finalmente, para conclusão da pesquisa, foi aplicado um questionário 

semiestruturado para representantes de 10 empresas atendidas pela área. O 

questionário elaborado para essa fase da pesquisa encontra-se no Apêndice C e foi 

formulado tendo como base a literatura discutida no referencial teórico e a proposta 

de prestação de serviços assinado entre as partes (Anexo B).  

 

A coleta foi realizada por meio eletrônico na plataforma Google Docs. Foi enviado por 

e-mail o questionário semiestruturado com o apoio da supervisão técnica e dos 

profissionais com dedicação exclusiva na área, explicando os motivos, o objetivo e a 

importância de se responder a pesquisa. Foi estabelecido o prazo aproximado de 15 

dias para retorno, sendo realizado em duas ondas: a primeira em 15 dias e a segunda 

em 30 dias, sendo este o prazo máximo de retorno. O acesso foi no link 

https://forms.gle/oF9XsZYYSG5pyZp48.     

    

Conforme Richardson (2009), os questionários são a ferramenta mais usada na 

pesquisa de campo ou para um estudo de caso especifico. No entanto, devem produzir 

medidas variáveis demográficas válidas e confiáveis e gerar disparidades individuais 

válidas e confiáveis que as escalas de autorrelato geram. 
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A pesquisa foi realizada com a utilização de dois questionários. O primeiro (Apêndice 

B), destinado aos profissionais da área de STI SESI SENAI Betim, buscou promover 

melhor entendimento das informações propostas. E foi dividido em dois blocos, 

totalizando 18 questões: o bloco I, composto das questões 01 a 05, tratou da 

caracterização dos respondentes; o bloco II, composto pelas questões 01 a 13, tratou 

da caracterização da área STI Betim e dos serviços oferecidos. Destas, nove foram 

abertas.  

 

Já o segundo (Apêndice C), destinado às empresas atendidas pela área de STI Betim, 

foi segregado em três blocos, totalizando 26 questões: o bloco I, composto das 

questões 01 a 04, tratou da caracterização dos respondentes; o bloco II, composto 

das questões 01 a 10, tratou da caracterização das empresas, sendo que, destas, seis 

foram abertas, ou seja, da questão 05 a 10. O bloco III baseou-se na avaliação dos 

serviços prestados pelo STI SENAI Betim às empresa, composto pelas questões 01 a 

10 da escala Likert, com respostas variando de um (discordo totalmente) a cinco 

(concordo totalmente), de acordo com a concordância do entrevistado com as 

afirmativas, de uma opção central neutra (03) (nem concorda nem discorda) e uma 

questão (11) relatando quais serviços ou projeto a empresa requisitou ou desenvolveu 

em parceria com a unidade SENAI Betim.     

  

A escala de Likert é também conhecida como escala somatória, podendo-se somar 

todos os valores, determinando um escore total para cada entrevistado ou para cada 

item da escala. Ressalta-se que um escore alto reflete sistematicamente uma resposta 

favorável.  

 

Antes do início da coleta de dados pelo questionário, foi verificada a adequação do 

instrumento de pesquisa, a fim de eliminar potenciais erros. Para isso, houve a 

aplicação de um pré-teste com três respondentes, que atendeu aos pressupostos e 

validou a pesquisa. Isso possibilitou contribuir para aprimorar o instrumento, bem 

como identificar as dificuldades a serem enfrentadas pelos entrevistados, tais como 

tempo a ser gasto no preenchimento, nível de dificuldade e compreensão do 

instrumento.   
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Com o objetivo de propiciar melhor entendimento do processo de coleta de dados e 

aplicação do tipo de pesquisa utilizada para este estudo, foi elaborada a Figura 9: 

 

 

Figura 9 
Coleta de dados. 
Fonte: elaborada pelo autor (2019).  

 

3.5   Técnica de análise de dados  

 

Para análise dos dados, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, de Bardin. 

Segundo Bardin (2011) a análise temática de conteúdo pode usar procedimentos 

quantitativos e qualitativos. Essa escolha influenciará a definição das regras de 

codificação, que podem ser: presença ou ausência, frequência, intensidade (uso de 

adjetivos, advérbios, etc.), direção (positiva, negativa, neutra); ordem ou concorrência 

razão. Na perspectiva qualitativa, o foco está na identificação da existência de um 

tópico específico no conteúdo a ser analisado, para que, então, seja possível entender 

melhor como isso é apresentado no texto e suas peculiaridades, dando mais 

profundidade à análise. 

 

Essa codificação de análise qualitativa envolve três estágios: codificação aberta, axial 

e seletiva. “A codificação aberta se destina a expressar dados e fenômenos na forma 

de conceitos” (Flick, 2004, p. 188). Na codificação aberta, a leitura e a reflexão sobre 

o texto facilitam a definição dos códigos (Gibbs, 2009) como um resultado. Nessa fase, 

Estudo documental com base 
nos documentos 

disponibilizados e oferecidos 
pelo portal da indústria, 

Intranet FIEMG e 
SENAI/Betim.

Estudo de caso 
Pesquisa de campo a partir 
de entrevista e aplicação de 

questionário
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pode haver expressivo número de códigos, que devem ser agrupados em torno de 

nomes relevantes para a questão de pesquisa. O principal resultado da codificação 

aberta é a produção de uma lista de códigos, agrupados em categorias, e as 

definições e observações geradas no momento de criar os códigos e categorias (Flick, 

2004). 

 

Durante a codificação seletiva, a categoria principal é identificada e seus 

relacionamentos definidos com as demais categorias (Gibbs, 2009). Essa etapa é uma 

continuação da codificação axial, mas com um nível mais alto de abstração (Flick, 

2004). O objetivo da codificação seletiva é integrar todas as categorias (Strauss & 

Corbin, 2008). 

 

Nessa fase da análise temática de conteúdo (exploração), mais especificamente no 

detalhamento de análise, é importante verificar como os códigos são evidenciados (no 

caso, as variáveis: inovação, indústria 4.0, polos de inovação e STI), os memorandos 

associados aos códigos (definição dos códigos, exemplos, lembretes) e o 

relacionamento entre os códigos e as categorias. Outra preocupação importante é 

como as mudanças são feitas nos códigos e suas relações qualitativas de análise 

durante o processo de codificação cujo processo é dinâmico e durante o qual novos 

códigos e categorias podem surgir.  

 

Na última etapa, conhecida como tratamento e interpretação, o conteúdo é codificado, 

considerando regras definidas na fase de exploração, e inferências podem ser 

extraídas dela. O principal problema nessa etapa da análise de conteúdo é o viés do 

pesquisador. Para mitigar esse problema, a confiabilidade da codificação é verificada. 

Isso pode ser feito de três maneiras: estabilidade - o processo é repetido pela mesma 

pessoa; reprodutibilidade - o processo é repetido por outra; precisão - o resultado é 

comparado a um padrão (se existir) (Krippendorff, 1980).  

 

Na fase de tratamento e interpretação dos dados, é importante verificar como a análise 

de dados exibe o texto associado a cada um dos códigos e categorias, bem como as 

tabelas geradas que resumem a codificação. Além disso, ao testar a confiabilidade da 
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codificação, é útil poder comparar a codificação realizada por outros pesquisadores 

ou pelo mesmo pesquisador em momentos diferentes.  

 

Os dados coletados, tanto nas entrevistas com gerente da unidade, quanto com o 

supervisor técnico, profissionais da área de STI e empresas atendidas, também foram 

analisados por meio do discurso do sujeito coletivo (DSC), com o objetivo de filtrar e 

detalhar melhor as informações obtidas. Segundo Lefévre e Lefévre (2005), o DSC é 

uma modalidade de análise de discursos obtidos de depoimentos verbais ou de 

qualquer manifestação discursiva que se encontre em documentos escritos ou textos.  

 

Dessa forma, Lefévre e Lefévre (2005, p. 18-19) prelecionam: 

 

Discurso do sujeito coletivo (DSC) é um discurso-síntese redigido na primeira 
pessoa do singular e composto pelas expressões-chave que têm a mesma 
ideia central ou ancoragem [...] O objetivo é reconstruir, com pedaços de 
discursos individuais, como em um quebra-cabeça, tantos discursos-síntese 
quantos se julgue necessários para expressar uma dada “figura”, ou seja, um 
dado pensar ou representação social sobre um fenômeno.  

 

A partir da coleta das respostas obtidas com os questionários e entrevistas, elas foram 

lidas em separado, de modo que foi possível verificar de que forma o grupo gestor, as 

empresas e os próprios profissionais da área avaliam o trabalho executado pelo STI. 

Para a análise dos dados, portanto, foram criadas categorias para facilitar a 

compreensão das informações coletadas.  

 

Objetivando ainda melhor profundidade nas análises processadas, foi utilizado um 

software acadêmico denominado MAXQDA, que auxilia na análise de todos os tipos 

de dados não estruturados, tais como análise de conteúdo, entrevistas, grupos focais, 

entre outros.  A Tabela 4 apresenta a síntese da metodologia a ser aplicada à pesquisa 

proposta. 
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Tabela 4 
Síntese da metodologia 

Objetivos Específicos Autores / Documentos  Tipo de 
Pesquisa/ 

Instrumentos de 
coleta de dados 

Técnicas 
de análise 
de dados 

Descrever o processo de 

inovação desenvolvido e 

ofertado pela área STI na 

unidade SESI SENAI/Betim.  

 

Documentos internos da unidade e 

disponibilizados no portal da 

indústria, Autores: Tidd et al. (2005); 

Barne & Hesterly (2006); Lepak 

(2007); Takeuchi e Nonaka (2008); 

Sousa & Monteiro (2010); 

Stefanovitzz & Nagano (2014). 
 

Pesquisa 
documental e 

roteiro de 
entrevista 

Análise de 
conteúdo. 

Identificar se os profissionais 

da área de STI - SESI SENAI 

Betim possuem 

conhecimento e habilitação 

quanto aos princípios da 

indústria 4.0 e seus pilares. 

Gibson, Rosen, & Stucker, (2010); 

Nils (2010); Day (2011); Costa 

(2013); Barret (2014); Miranda et al. 

(2015); Tappscott (2016); Bernardi 

(2017); Brandom (2017); Schwab 

(2018);  Kamble, Gunasekaran e 

Gawankar (2018); Xu, Xu & Li 

(2018). 
 

Pesquisa 
documental e 

roteiro de 
entrevista 

Análise de 
conteúdo; 

DSC. 

Avaliar a percepção dos 

profissionais da área de STI 

unidade SESI SENAI Betim 

no que se refere à inovação, 

assertividade, agregador de 

valor e princípios da indústria 

4.0. 

 

Tidd et al. (2005), Browman & 

Ambrosini (2007), Lepak et al. 

(2007), Stefanovitz (2014), Miranda 

(2015), Kamble, Gunasekaran e 

Gawankar (2018). 

Roteiro de 

entrevista 

Questionário 

Análise de 
conteúdo; 

DSC 

Relatar a percepção dos 

gestores das empresas 

atendidas pela área STI 

SESI SENAI Betim no que se 

refere aos quesitos inovação, 

satisfação e assertividade 

dos serviços prestados. 

Tidd (2008); Sousa & Monteiro 

(2010); Costa (2013); Stefanovitz 

(2014), Miranda (2015), Kamble, 

Gunasekaran e Gawankar (2018); 

Schwab (2018); Xu, Xu & Li (2018) 

e STI (2018). 

Questionário Análise de 
conteúdo; 

DSC. 

Fonte: elaborada pelo autor (2019). 
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4 Apresentação e Análise dos Resultados  

 

Neste capítulo são apresentados os resultados da pesquisa, que teve como objetivo 

geral analisar como o processo inovação e a indústria 4.0 impactam na prestação dos 

serviços praticados pela área de STI unidade SESI SENAI Betim no que se refere as 

demandas apresentadas pelas empresas. Esses resultados são apresentados e 

discutidos à luz dos objetivos específicos delineados para o estudo. 

 

4.1 Processo de inovação desenvolvido na área STI na unidade SESI SENAI/ 

Betim  

 

O primeiro objetivo específico proposto para esta pesquisa foi descrever o processo 

de inovação desenvolvido e ofertado pela área de STI unidade SESI SENAI 

Betim. Para responder a esse objetivo, utilizou-se a teoria explicitada nas seções 

denominadas Inovação, Inovação e criação de valor e Inovação da indústria, dos 

autores Tidd et al. (2005), Barne & Hesterly (2006) Lepak et al. (2007), Takeuchi e 

Nonaka (2008), Sousa e Monteiro (2010) e Stefanovitz & Nagano (2014) e do material 

disponibilizado no site oficial da instituição por meio da Intranet e no portal da indústria, 

documento “Edital de Inovação para a Indústria: suas ideias nas mãos certas”. 

 

Os referidos autores citados acima alicerçam e embasam este objetivo, por tratarem 

dos temas; inovação e criatividade (ideia + ação + resultado); os 4Ps da inovação 

(produto ou serviço, processo, posicionamento e paradigma); processo de gestão de 

inovação; criação de valor.      

 

O processo de inovação oferecido pela área de STI às empreses segue sempre as 

diretrizes expostas e apresentadas no documento “Edital de Inovação para indústria”, 

mesmo quando a empresa requisitante venha de uma demanda própria oriunda de 

necessidades específicas e que não tenha participado ou não queira participar da 

seleção proposta nesse normativo (Edital).  
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Diante disso, e para atingir o objetivo proposto para esta pesquisa, optou-se por 

descrever os principais tópicos e informações concernentes ao Edital de Inovação, 

suas diretrizes, processos e forma de atuação que as áreas de STI precisam seguir.   

 

O Edital de Inovação para a Indústria, iniciativa do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI) e Serviço Social da Indústria (SESI), tem como objetivo financiar o 

desenvolvimento de soluções inovadoras para a indústria brasileira, sejam elas novos 

produtos, processos ou serviços de caráter inovador, incremental ou radical que 

promovam o aumento da produtividade e competitividade industrial brasileira ou, 

ainda, que promovam a otimização da segurança e saúde na indústria (Portal da 

Indústria, 2019, p. 04 - www.portaldaindustria.com.br).  

 

O Edital de Inovação para a Indústria está correlacionado diretamente com as missões 

do SENAI e SESI, sendo ambos integrantes do Sistema Indústria e presente nos 26 

estados e no Distrito Federal. 

 

O SESI vem se aperfeiçoando, inovando e criando programas e projetos nas áreas de 

segurança, saúde e educação. Por mais de 60 anos tem se dedicado a atender às 

demandas da indústria com ações que possam aumentar a produtividade e 

competitividade, por meio do bem-estar do trabalhador. O SESI, como agente de 

transformação, propõe para as indústrias brasileiras a elevação da escolaridade do 

trabalhador, a redução dos afastamentos do trabalho e a adoção do estilo de vida 

saudável pelo trabalhador. 

 

Já o SENAI é um dos cinco maiores complexos de educação profissional do mundo e 

o maior da América Latina, com mais de 534 unidades operacionais. Seus cursos 

formam profissionais para 28 áreas da indústria brasileira, desde a iniciação 

profissional até a graduação e pós-graduação tecnológica. O SENAI também estimula 

a inovação da indústria por meio de consultoria e incentivo às ações das empresas 

com o desenvolvimento de pesquisa aplicada e serviços técnicos e tecnológicos que 

são decisivos para a competitividade das empresas brasileiras (Portal da Indústria, 

2019, p. 05, www.portaldaindustria.com.br).  
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O SENAI possui uma linha estruturada de serviços para apoiar as indústrias na 

modernização e preparação para aproveitar as oportunidades da indústria avançada.  

 

Os institutos SENAI de inovação foram criados para ser uma ponte entre o meio 

acadêmico e as necessidades do empresariado nacional. Seu foco de atuação é a 

pesquisa aplicada, o emprego do conhecimento de forma prática, o desenvolvimento 

de novos produtos e soluções customizadas para as empresas ou de ideias que geram 

oportunidades de negócios. Os institutos atuam desde a fase pré-competitiva do 

processo inovativo até a etapa final de desenvolvimento, quando o novo produto está 

prestes a ser fabricado pela indústria. O SENAI possui uma linha estruturada de 

serviços para apoiar as indústrias na modernização e preparação para aproveitar as 

oportunidades da indústria avançada (Portal da Indústria, 2019, p. 07, 

www.portaldaindustria.com.br). 

 

O Edital de Inovação para a Indústria está estruturado em categorias que possuem 

requisitos e restrições específicas aos seus respectivos objetivos e escopo. Cada 

categoria é identificada e especificamente detalhada no Edital, sendo elas: 

 

a) Aliança industrial: parceria na qual dois ou mais entes dividem o compromisso 

de alcançar um objetivo comum relacionado a um projeto de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação (P&DI), unindo suas capacidades e recursos, 

garantindo a coordenação de suas respectivas atividades. A duração máxima 

dos projetos é de até 24 meses, sem possibilidade de prorrogação; 

b) aliança mais produtiva: desenvolver soluções inovadoras para processos ou 

produtos que tenham impacto de pelo menos 20% em performance de 

processo, qualidade de produtos produzidos ou disponibilidade de 

equipamento para alianças industriais, por meio do compartilhamento de risco 

financeiro e tecnológico. A duração máxima dos projetos é de até 12 meses, 

sem possibilidade de prorrogação; 

c) empreendedorismo industrial: conectar médias e grandes empresas ou, ainda, 

investidores a startups, a partir do compartilhamento de risco financeiro e 

tecnológico baseado no desenvolvimento conjunto de soluções inovadoras 
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orientadas a desafios industriais. A duração máxima dos projetos é de até 24 

meses, sem possibilidade de prorrogação; 

d) inovação em segurança e saúde do trabalho e promoção da saúde: apoiar 

projetos de empresas industriais de qualquer porte ou startups, para o 

desenvolvimento de adaptações ou customizações de novas tecnologias, 

serviços inovadores, soluções nos processos e produtos para segurança e 

saúde no trabalho (SST) e promoção da saúde (PS) aplicados às demandas 

industriais, em parceria com o Centro de Inovação SESI. Projetos com até 18 

meses de duração, sem possibilidade de prorrogação. 

 

A governança do Edital está dividida entre todos os participantes do processo, sendo 

eles: 

 

a) SENAI-Departamento Nacional (DN) e SESI-DN: responsáveis pela 

administração geral do Edital;  

b) SENAI-Departamento Regional (DR) e SESI-DR: responsáveis pelas 

submissões a eles vinculadas em seus respectivos estados e pela gestão geral 

dos projetos aprovados nos quais suas unidades operacionais (UO) estão 

envolvidas;  

c) instituição âncora: propõe chamadas temáticas específicas, negocia, valida as 

regras que estabelecem os valores dos projetos a serem apoiados em conjunto 

com o SENAI-DR e/ou SESI-DR; 

d) demandante técnico da chamada temática (DT): propõe uma chamada 

temática sempre em parceria com uma instituição âncora; 

e) empresa proponente (EP): é a proponente do projeto e detentora da 

propriedade intelectual sob suas ideias cadastradas. Submete a proposta e 

articula com o DR e com a UO que a apoiará na elaboração da proposta e no 

acompanhamento do processo de avaliação;  

f) outros parceiros e instituições são empresas, universidades, Instituto de 

Ciência e Tecnologia (ICTs) e/ou outras UOs do sistema indústria que são 

adicionadas ao projeto, de forma a colaborar para a sua execução. Tem 

também a unidade operacional parceira que participa do desenvolvimento do 

projeto por meio da alocação de membros da sua equipe técnica. A UO parceira 
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pode ser qualquer unidade operacional do SENAI ou SESI e o projeto não 

necessita estar diretamente relacionado à sua área de atuação.  

 

A UO contratada envolve-se com o projeto exclusivamente para a prestação de 

serviço para a qual foi contratada. A UO contratada pode ser qualquer Unidade 

Operacional do SENAI ou SESI e o projeto não necessita estar diretamente 

relacionado à sua área de atuação.  

 

Por fim, parceiros fomentadores do Edital são fomentadores de recursos, sendo 

identificados e especificados nas categorias desse Edital. 

 

4.1.1 Obrigações do SENAI-DN e do SESI-DN 

 

Gerir o Edital e disponibilizar a estrutura para submissão e avaliação de propostas 

com o intuito de selecionar os projetos a serem apoiados financeiramente; selecionar 

e apoiar o detalhamento das chamadas temáticas específicas a serem lançadas em 

conjunto com instituições âncoras; disponibilizar os recursos financeiros definidos nas 

categorias desse instrumento para o desenvolvimento dos projetos aprovados no 

âmbito do Edital; monitorar e avaliar a execução dos projetos aprovados em seus 

aspectos físico e financeiro. 

  

O SENAI-DR e SESI-DR possuem representantes estaduais, denominados 

interlocutores de inovação, responsáveis por multiplicar o conhecimento localmente, 

assumindo o papel de ponto focal de comunicação com a equipe nacional do Edital, 

auxiliando os empresários em todo o processo de submissão, avaliação e contratação 

de projetos aprovados no Edital. 

 

4.1.2 Responsabilidades dos interlocutores de inovação 

 

Apoiar as empresas, esclarecendo as regras desse Edital; atuar conjuntamente com 

as equipes técnicas do SENAI ou SESI; realizar a gestão das ideias do seu estado, 

condicionada ao aceite do termo de confidencialidade disponibilizado na plataforma 
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online; avaliar a aderência das ideias ao escopo do Edital e a elegibilidade das 

empresas por categoria; dar suporte à elaboração das propostas de projetos. 

 

4.1.3 Obrigações da empresa proponente e de outros parceiros 

  

a) Apresentar proposta de projeto conforme os requisitos desse Edital, definidos 

nos apêndices específicos de cada categoria;  

b) prover recursos financeiros e econômicos, conforme as contrapartidas 

estabelecidas no plano de projeto aprovado;  

c) apresentar evidências comprobatórias do andamento do projeto referentes às 

entregas planejadas ao término das atividades realizadas;  

d) apresentar prestações de contas parciais e final do projeto ao SENAI-DN E 

SESI-DN conforme cronograma estabelecido no SGF;  

e) apresentar o resultado do projeto em seu encerramento 

(produto/processo/serviço), por meio de evidências, por exemplo: caderno 

técnico, descritivo da metodologia, relatório, protótipo ou exemplar do produto 

por meio físico, fotos, vídeos, entre outros; 

f) responder às pesquisas de monitoramento do projeto. A liberação de recursos 

ao longo do projeto é vinculada às respostas das pesquisas de monitoramento, 

quando forem aplicadas;  

g) validar todas as entregas concluídas por meio do Termo de Aceite, 

disponibilizado no menu ajuda do SGF. 

 

4.1.4 Contração dos projetos 

 

A contratação dos projetos é uma fase dividida em duas etapas: cadastramento das 

informações do plano de projeto aprovado no Sistema de Gestão de Apoio Financeiro 

(SGF) e homologação do projeto após a análise realizada pelo SENAI E SESI-DN. 

 

Nessa fase é exigida a seguinte documentação obrigatória:  

 

a) Acordo de cooperação firmado entre os parceiros (SENAI/SESI-DR, empresa 

proponente e/ou outros partícipes, caso existam), discriminando 
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responsabilidades, prazos, orçamento, comprovações de contrapartidas, 

cláusulas de propriedade intelectual, benefícios dos envolvidos e cláusulas de 

extinção. O plano de projeto aprovado deve ser inserido como anexo;  

b) termo de confidencialidade: documento que tem por função preservar o sigilo 

nos negócios e o segredo industrial do projeto que deve ser assinado por todos 

os envolvidos;  

c) plano de projeto: descritivo do projeto de até 20 páginas (exceto anexos), 

conforme modelo disponibilizado pelo SENAI-DN E SESI-DN; 

d) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa proponente, emitido 

pela Secretaria de Fazenda. 

 

4.1.5 Execução dos projetos  

 

A execução dos projetos deve ser realizada conforme estabelecido na descrição 

contida no plano de projeto e de acordo com as informações inseridas no Sistema de 

Gestão de Apoio Financeiro (SGF). Os projetos aprovados devem, obrigatoriamente, 

iniciar suas atividades/tarefas na data prevista, de acordo com o cronograma definido.  

 

4.1.6 Monitoramento dos projetos  

 

O monitoramento dos projetos aprovados é realizado com as informações contidas no 

SGF. Os indicadores de desempenho dos projetos ativos estão listados a seguir: 

 

a) Execução física (entregas) igual ou superior a 100% em relação ao previsto de 

todos os projetos ativos;  

b) prestações de contas enviadas para análise DN, conforme cronogramas de 

prestações de contas aprovados (data e valor) de todos os projetos ativos; • 

projetos ativos com menos de 90 dias sem monitoramento pelo DR;  

c) não apresentação de projetos ativos após 90 dias da data prevista de término; 

d) responsabilidades do SENAI-DN E SESI-DN:  

 apoiar e dirimir dúvidas do DR sobre a utilização do SGF;  

 monitorar os projetos no SGF por meio das informações prestadas pelo 

SENAI/SESI-DR;  
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 realizar visitas técnicas, quando necessário, para acompanhamento das 

entregas nas empresas parceiras e nas UOs do SENAI/SESI.  

 

4.1.7 Responsabilidades dos SENAI/SESI-DR  

 

Inserir as informações no SGF, visando acompanhar a evolução física e financeira e 

realizar as entregas conforme planejadas; fornecer informações e evidências sobre a 

execução do projeto ao DN; executar o planejamento físico e financeiro do projeto, 

conforme dados inseridos no SGF; informar às empresas sobre o SGF, sobre o 

monitoramento, gestão dos projetos, sobre as prestações de contas e 

desenvolvimento do projeto; manter os dados /contatos dos gestores do projeto 

atualizados no SGF.  

 

4.1.8 Responsabilidades da empresa proponente  

 

Fornecer informações sobre a execução do projeto ao DR e ao DN, quando solicitado, 

e executar o planejamento físico e financeiro do projeto conforme dados inseridos no 

SGF. 

 

4.1.9 Encerramento dos projetos  

 

Para que o projeto seja considerado encerrado/cancelado pelo SENAI-DN E SESI-

DN, em conformidade ao estabelecido no documento “Procedimento de Apoio 

Financeiro das Entidades Nacionais SESI e SENAI”, devem ser anexados no SGF os 

seguintes documentos, pelo SENAI/SESI-DR: prestação de contas final dos recursos 

recebidos do SENAI-DN E SESI-DN, bem como das contrapartidas do SENAI/SESI-

DR, da empresa proponente e outros parceiros (se houver) e do relatório crítico de 

encerramento (RCE) conforme modelo disponibilizado no SGF pelo SENAI/SESI DN, 

devidamente assinado, com os seguintes documentos: comprovante de depósito do 

pedido de patente, artigos publicados, participação em eventos e/ou evidência de 

inserção do produto no mercado, caso existam. 
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Todo projeto tem o prazo de até 90 dias, após sua data de término, para ser encerrado, 

seguindo o fluxo de aprovação em todas as instâncias, considerando, inclusive, os 

prazos de ajustes determinados pelo SESI-DN ou SENAI-DN. 

 

Feita a descrição do processo de parceria SENAI-Empresas, nas próximas seções 

são apresentados os resultados obtidos por meio das entrevistas realizadas com os 

profissionais diretamente lotados na área de STI da unidade SESI SENAI/Betim. 

Inicialmente será feita breve caracterização dos respondentes e uma análise sobre 

suas concepções sobre a indústria 4.0. A seguir, são apresentados os resultados da 

pesquisa feita com esses profissionais.  

 

4.2 Caracterização dos respondentes da área STI Betim e mapeamento de suas 

concepções sobre a indústria 4.0 

 

O segundo objetivo específico proposto foi identificar se os profissionais da área 

de STI unidade SESI SENAI Betim possuem conhecimento e habilitação quanto 

aos princípios da indústria 4.0 e seus pilares.  

 

Objetivando o alcance do proposto, destaca-se a teoria explicitada nas seções 

denominadas Indústria 4.0, dos autores Costas et al. (2013), Simão Filho e Pereira 

(2014), Miranda et al. (2015), Schwab (2018), Kamble et al. (2018), Xu, Xu e Li (2018) 

e Tecnologias associadas à indústria 4,0, dos autores Gibson et al. (2010),  Nils 

(2010), Day (2011), Barret (2014), IFR (2016), Tappscott (2016), Bernardi et al. (2017), 

Brandon (2017), entre outros autores que também tratam do tema da indústria 4.0 e 

seus pilares fundamentadores.  

 

Os referidos autores citados acima alicerçam este objetivo, por tratarem dos temas; 

Quarta Revolução Industrial; quatro princípios de design no setor 4.0 (interconexão, 

transparência da informação, assistência técnica e decisões descentralizadas); 

interação organizacional (tríade: inovação, gestão do conhecimento e indústria 4.0); 

pilares da indústria 4.0 (internet das coisas - IoT, inteligência artificial - IA, Impressão 

3D; blockchain, robótica entre outras).  
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Para responder esse objetivo, foi aplicado questionário semiestruturado e 

posteriormente realizada entrevista com os profissionais vinculados diretamente à 

área. As entrevistas foram feitas por meio da análise de conteúdo. A apresentação da 

opinião coletiva foi construída com base no discurso direto e objetivo da realidade, 

utilizando-se fragmentos dos discursos individuais. 

 

A área de STI do SENAI Betim é composta de sete profissionais: um gerente/diretor, 

um supervisor, dois analistas e três instrutores. A Tabela 5 resume o perfil desses 

profissionais.  

 

Tabela 5 
Perfil dos profissionais e gestores da área de STI 

 Cargo Idade Formação Tempo na 
Instituição 

Tempo de 
atuação 
na STI 

R1 Gerente/Diretor 48 anos Superior 27 anos 5 anos 
R2 Supervisor 44 anos Especialização 10 anos 4 anos 
R3 Analista 54 anos Superior 17 anos 5 anos 
R4 Analista 37 anos Especialização  15 anos 5 anos 
R5 Instrutor  25 anos Superior/Incompleto 5 anos 2 anos 
R6 Instrutor 28 anos Especialização 8 anos 4 anos 
R7 Instrutor 24 anos  Superior/Incompleto 2 anos 2 anos 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Analisando os dados da Tabela 5, pode-se verificar que o grupo é heterogêneo quanto 

à idade. Alguns ainda jovens, com menos de 30 anos; já outros com mais de 40 anos 

e bastante tempo de experiência profissional, tanto no SENAI quanto na área de STI. 

Quanto à formação, cinco possuem curso superior completo, sendo três especialistas 

e dois estão cursando a graduação. Possuem habilitação nos diversos campos da 

área de Engenharia (Mecânica, Elétrica, Eletroeletrônica, Automação, Produção) e 

também Sistema de Informação. Os profissionais R3 e R4 atuam em dedicação 

exclusiva na área de STI e encontram-se vinculados a ela desde a sua criação na IEP 

de Betim. 

 

Ao serem questionados sobre os tipos de inovação oferecidos pela área de STI, quatro 

afirmaram que são inovações de produto ou serviço; dois que são inovações de 

paradigma que promovem mudança nos moldes mentais básicos que abrangem as 

atividades organizacionais; e um declarou que é inovação de processos, relativo à 

mudança na forma de criar e entregar. Todos os sete respondentes avaliaram que os 
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tipos de inovação propostos pela área de STI são bastante compatíveis com a 

indústria 4.0.  

 

Avaliando o conhecimento sobre o conceito de indústria 4.0 e seus pilares, todos os 

respondentes relataram categoricamente serem conhecedores e possuir habilitação 

formativa por meio de cursos na plataforma ensino a distância (EaD) Unindústria - 

Universidade Corporativa SESI SENAI - tais como: “Grand Prix SENAI de Inovação” 

“Desvendando a Indústria 4.0”, “Indústria 4.0”, entre outros. Nesses cursos são 

trabalhados temas relativos aos pilares da indústria 4.0, sendo eles: Internet das 

coisas, big data, robótica avançada; segurança digital; computação em nuvem; 

manufatura digital e aditiva. E também cursos presenciais tais como: Manufatura 

aditiva - Impressão 3D, Robôs autônomos, Realidade aumentada e Simulação. Sendo 

ainda, ressaltado pelos respondentes que todos esses cursos retratam cenários, 

processos e as tecnologias que são e serão utilizadas pelas empresas.   

 

Diante de tais posicionamentos dos respondentes, apreendeu-se que todos possuem 

adequado conhecimento sobre a temática indústria 4.0 e seus pilares. Percebeu-se 

relativa diferenciação na forma de atribuírem o tipo de inovação praticada pela área, 

mas foram convergentes e unânimes em relatar que o tipo de inovação praticada pela 

área encontra-se compatível com as exigências da ID. 4.0 e, por conseguinte, de 

mercado. 

 

De acordo com os entrevistados, todos dos projetos executados pela área foram 

desenvolvidos sob demanda. Ainda segundo avaliação dos respondentes, os projetos 

desenvolvidos pela área STI sempre agregam algum tipo de valor aos produtos e 

serviços das empresas contratantes, por ser essa uma premissa básica na prática dos 

atendimentos.  

 

Por meio dos indicadores e das análises apuradas, pode-se inferir que os profissionais 

pertencentes à área de STI classificam sua atuação e desempenho de forma bastante 

favorável quanto ao cumprimento das atividades, principalmente por relatarem que 

seus atendimentos indubitavelmente geram alguma melhoria para as empresas 

atendidas.     
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Tabela 6 
Conhecimento sobre indústria 4.0 e seus pilares  

Entre-
vistado 

Expressões-chave Ideia Central 

D
ir
e
to

r 
–
 G

U
 

ID 4.0 é a Quarta Revolução Industrial que consiste na 
digitalização de processos com foco na melhoria de 
produção e produtividade. É na essência um upgrade 
industrial com foco na integração e automação de serviços 
com a gestão por softwares inteligentes. Quanto aos 
pilares, entendo ser os principais meios de transformação 
pelos quais podemos medir o nível de implantação de uma 
empresa e sua adesão às tecnologias exponenciais como: 
impressão 3D, IoT, IA. 

Digitalização de processos; 
integração e automação de 
serviços; gestão por softwares 
inteligentes; tecnologias 
exponenciais; impressão 3D; IoT, 
IA. 

S
u
p

e
rv

is
o
r 

T
é
c
n
ic

o
 –

 

S
T

 

Trata-se da quarta revolução indústria em que há profunda 
integração de processos industriais, ou seja, uma série de 
tecnologias que unem o físico ao digital, impactando 
todos os tipos de indústrias “fábricas inteligentes”. Pilares: 
big data e data analytics; robôs autônomos; computação 
em nuvem; Internet das coisas na indústria; simulação; 
integração de sistemas; segurança cibernética; 
impressão 3D; realidade aumentada. 

Interação de processos; 
tecnologias que unem o físico ao 
digital; fábricas inteligentes; big 
data e data analytics; robôs 
autônomos; computação em 
nuvem; Internet das coisas (IoT); 
simulação; integração de 
sistemas; segurança cibernética; 
impressão 3D.  

In
s
tr

u
to

r 
- 

P
1

 

Trata-se de uma nova forma de juntar várias tecnologias 
que podem agregar muito valor para a indústria de forma a 
permitir avanços em termos de controle de processos e na 
melhoria do produto. Alguns de seus pilares são: sistemas 
integrados, robôs autônomos, IoT; big data; segurança 
da informação. 

Juntar tecnologias; controle de 
processos; sistemas integrados; 
robôs autônomos; IoT; big data; 
segurança da informação. 

In
s
tr

u
to

r 
- 

P
2

 

A ID4.0 é a evolução das tecnologias da automação e 
tecnologia da informação que estão conectadas em uma 
rede - nuvem possibilitando máquina conversa com 
máquina [...] e apresentar a melhor e mais rápida solução. 
Na ID4.0 existem nove pilares importantes que as empresas 
precisam saber, mas não é necessário ter todas para ser 
ID4.0. São elas: robótica colaborativa, integração de 
sistemas e máquinas, manufatura ativa, big data, IoT, 
computação e nuvem, RA e RV, ciber-segurança. 

Tecnologias de automação; 
tecnologia da informação; 
conectadas em rede – nuvem; 
máquina conversa com máquina; 
não é necessário ter todas para 
ser ID 4.0; robótica colaborativa, 
integração de sistemas e 
máquinas, manufatura ativa; big 
data; IoT, computação e nuvem; 
RA e RV, ciber-segurança. 

In
s
tr

u
to

r 
- 

P
3

 

ID 4.0 se resume em alto desempenho e comunicação ágil 
e em tempo real na indústria, atualizando constantemente 
a produção e manutenção. Seus pilares estão ligados à 
redução de gastos por meio de simulações, teste, 
robotização e sistemas integrados. 

Alto desempenho; comunicação 
ágil e em tempo real; simulações; 
robotização; sistemas 
integrados. 

In
s
tr

u
to

r 
- 

P
4

 

ID 4.0 engloba as principais inovações tecnológicas dos 
campos de controle, automação e tecnologia da 
informação. Seus pilares buscam promover melhoria de 
processos por meio de robótica, sistemas integrados, 
manufatura aditiva e simulações. 

Inovações tecnológicas; controle 
e automação; tecnologia da 
informação; robótica; sistemas 
integrados; manufatura aditiva; 
simulação. 

In
s
tr

u
to

r 
-

P
5

 

Os pilares são tecnologias que se desenvolveram 
individualmente com o passar do tempo. E com a criação do 
conceito de indústria 4.0, houve a junção das tecnologias 
(dados, internet, dispositivos móveis, processos de 
produção inteligentes e eficientes, etc.). 

Junção de tecnologias; Internet, 
dispositivos móveis, processos 
de produção inteligentes e 
eficientes etc. 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 
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Todos os sete respondentes afirmaram e demonstraram argumentativamente ter 

conhecimento sobre indústria 4.0 e seus pilares. Quatro deles, inclusive, citaram e 

detalharam quase a totalidade dos nove pilares, sendo os mais citados; impressão 

3D, IoT; big data; robôs autônomos; comutação em nuvem; simulação; ciber-

segurança, realidade aumentada. Relataram os ganhos propostos e objetivados no 

quesito desempenho processual com o agrupamento dessas tecnologias. Um dos 

respondentes realçou a afirmação de autores quando opinou não ser necessário que 

a empresa tenha todos os pilares implantados para ser considerada uma indústria 4.0.  

 

Assim, em relação ao quesito conhecimento sobre indústria 4.0 e seus pilares por 

parte dos profissionais diretamente vinculados à área de STI, apresenta-se o seguinte 

DSC: pode-se afirmar que sim, todos possuem conhecimento sobre o conceito 

de indústria 4.0, seus princípios e pilares fundamentadores. 

 

Quando indagados sobre o tipo de inovação praticada pela área de STI ser compatível 

com o conceito de indústria 4.0, todos os sete profissionais entrevistados foram 

categóricos em dizer que sim. Acrescentaram que essa é uma das novas diretrizes 

estabelecidas pela FIEMG para o atendimento às demandas das indústrias, 

independentemente de qual for o porte da empresa requisitante.  

 

4.3 Avaliação quanto ao atendimento às demandas das empresas na visão dos 

profissionais da STI SENAI Betim 

 

O terceiro objetivo específico estabelecido para a pesquisa foi  avaliar a percepção 

dos profissionais da área de STI unidade SESI SENAI Betim no que se refere à 

inovação, assertividade, agregação de valor e  princípios da indústria 4.0. 

 

O arcabouço teórico para responder a esse objetivo baseou-se nas discussões sobre 

os temas Inovação, Inovação e criação de valor e Indústria 4.0, dos autores Tidd et al. 

(2005), Browman & Ambrosini (2007), Lepak et al. (2007), Stefanovitz (2014), Miranda 

(2015) e Kamble et al. (2018). Esses autores tratam, respectivamente, dos temas 4Ps 

da inovação (produto ou serviço, processos, posicionamento e paradigma); etapas do 

processo de gestão de inovação (prospecção, ideação, construção da estratégia, 
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mobilização de recursos, implementação e avaliação); atividades do processo de 

criação de valor e Quarta Revolução Industrial. 

 

Para responder a esse objetivo, foi aplicado um questionário semiestruturado e 

posteriormente realizadas entrevistas com esses profissionais. As entrevistas estão 

apresentadas seguindo-se a ordem do roteiro, por meio da utilização da análise de 

conteúdos e do DSC. A representação da opinião coletiva foi construída com base no 

discurso direto e objetivo da realidade, com fragmentos dos discursos individuais. 

 

Com o intuito de verificar a opinião dos profissionais da área de STI no que se refere 

aos projetos desenvolvidos por eles ser inovadores e atenderem aos princípios 

preconizados pela indústria 4.0, foram aplicados questionário e entrevista cuja reposta 

a esse quesito encontra-se na Tabela 7.  
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Tabela 7 

Avaliação das características inovadoras dos serviços desenvolvidos pela área de 
STI e os princípios da indústria 4.0  

Fonte: dados da pesquisa (2019).  
 

Observa-se que todos os sete respondentes consideram os projetos desenvolvidos 

pela área de STI inovadores e que atendem às demandas da indústria 4.0. Apenas 

um respondente mencionou que, mesmo considerando a unidade observada 

inovadora, ela carece de tecnologia de ponta e dispositivos inteligentes, conforme 

preceituado nos pilares da indústria 4.0.  

Entre-
vistado 

Expressões-chave Ideia Central 

D
ir
e
to

r 
 -

 G
U

 Sim. São inovadores. As empresas que nos procuraram 
para desenvolvimento de produtos e também de 
processos ficaram satisfeitas com os protótipos 
desenvolvidos e as soluções implementadas. 

Sim; são inovadores; as 
empresas que procuram 
para desenvolvimento de 
produtos e também de 
processos ficaram 
satisfeitas. 

S
u
p

e
rv

is
o
r 

T
é
c
n
ic

o
 –

S
T

 

Sim, visto que todo projeto trabalhado tem foco na indústria 
no objetivo de melhorar produtos e processos, para sua 
execução utilizamos tecnologias voltada à indústria 4.0 com 
a impressão protótipo, controle de processos através da 
automação entre outras tecnologias. 

Sim; indústria 4.0; 
impressão protótipo; 
controle de processos; 
automação entre 
tecnologias. 

In
s
tr

u
to

r 
- 

P
1

 

Acredito que temos inserido novas tecnologias na indústria 
mineira, permitindo que empresas possam melhorar os 
produtos e processos. Muitos trabalhos que fizemos fazem 
parte do Edital SESI SENAI de Inovação, e eles abriram 
caminho para que micro, pequenas e médias empresas 
possam permanecer no mercado de trabalho com 
excelência. 

Melhorar os produtos e 
processos; Edital SESI 
SENAI de Inovação; micro, 
pequenas e médias 
empresas possam 
permanecer no mercado 
de trabalho com 
excelência. 

In
s
tr

u
to

r 
- 

P
2

 

Sim. O setor de STI do SENAI/Betim está sempre buscando 
atender seus clientes da melhor e mais rápida forma 
possível. Caso os envolvidos não possuam tal expertise para 
atender um cliente, rapidamente ele é capacitado/treinado 
para que possa atender à demanda da indústria, levando o 
melhor de seu conhecimento teórico e prático. 

Sim; atender seus clientes 
da melhor e mais rápida 
forma possível. 

 

In
s
tr

u
-

to
r 

 -

P
3

 Sim, Melhoria constante do produto e comunicação 
intensa.  

Sim; melhoria constante; 
comunicação intensa.  

In
s
tr

u
to

r 
- 

P
4

 

Em termos de indústria 4.0, o SENAI/Betim tem amplo 
conhecimento, porém a aplicação se dá em cima da demanda 
e investimento das empresas que almejam trabalhar com ela. 
Assim, os serviços desenvolvidos são sim ao encontro da 
indústria 4.0, porém não todos, pois algumas empresas 
ainda não estão preparadas ou por investimento. 

Indústria 4.0; serviços 
desenvolvidos serão sim 
ao encontro da indústria 
4.0. 

In
s
tr

u
to

r 

- 
P

5
 Sim. Mesmo que não tendo toda tecnologia de ponta, nem 

dispositivos inteligentes que são propostos nos pilares da 
indústria 4.0. 

Sim; não tem toda 
tecnologia de ponta; faltam 
tecnologia de ponta e 
disponíveis inteligentes.  
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Sendo assim, o DSC para essa questão expõe: “os sete profissionais diretamente 

vinculados à área de STI consideram os serviços/projetos desenvolvidos como 

inovadores, sendo que seis deles entendem que a área atende aos princípios da 

indústria 4.0 e um relata que falta tecnologia de ponta e dispositivos 

inteligentes”. 

 

Em relação ao quesito classificação da inovação, quanto a ser incremental ou radical, 

a Tabela 8 apresenta a avaliação dos respondentes sobre como eles classificam as 

inovações desenvolvidas pela área de STI. Incremental direciona para processos de 

melhoria, mudança contínua, curto tempo de implantação, menos riscos, ideias 

nascendo de baixo para cima e normalmente restrita a uma área; radical significa 

mudança de conceito, resulta em um novo processo, longo tempo de implantação, a 

ideia nasce de cima para baixo e afeta toda a organização.   



90 

 
Tabela 8 

Classificação do tipo de inovação prática pela área de STI: incremental ou radical  

Entrevis-
tado 

Expressões-chave Ideia Central 

D
ir
e
to

r 
G

U
 Incrementais. Projeto S&N com roletes inteligentes, 

projeto ventiladores axiais, por exemplo. Em todos eles 
houve melhoria ou inovação de produto sem, no 
entanto, romper com os conceitos empregados até então. 
Por razões de sigilo industrial imputados ao serviço não 
se pode detalhá-los. 

Incrementais; projetos SN 
com roletes inteligentes; 
projeto ventiladores axiais; 
melhorias ou inovação de 
produto. 

S
u
p

e
rv

is
o
r 

T
é
c
n
ic

o
 –

 

S
T

 Incremental, totalmente voltado à melhoria de 
processos e produtos 

Incremental; melhoria de 
processos e produtos. 

In
s
tr

u
to

r 
- 

P
1

 

Ambas. As inovações que fizemos foram muito 
importantes para manter uma microempresa no mercado 
competitivo de calçados, onde criamos um dispositivo 
capaz de fazer o enchimento de sapatos de bebê. 
Outro exemplo foi a de uma empresa de pequeno porte 
que conseguiu criar um novo produto, de forma a ser 
mais competitiva na produção de ventiladores de minas 
e locais subterrâneos. Esses ventiladores têm mais 
eficiência do que os produzidos no mercado. 

Ambas; criamos um 
dispositivo capaz de fazer o 
enchimento de sapatos de 
bebê; criação de um novo 
produto; produção de 
ventiladores; ventiladores 
com mais eficiência. 

In
s
tr

u
to

r 
- 

P
2

 

Em se tratando na área de STI do SENAI/Betim classifico 
como incremental: de melhoria; parte de um processo 
existente; uma mudança contínua; o tempo de 
desenvolvimento e implantação curto; a ideia nasce 
de baixo para cima; a abrangência de inovação se 
restringe a uma área restrita; o risco é menor. [...] Sempre 
buscamos estar atualizados com o mercado de trabalho 
e ter proximidade a indústria para entender melhor o 
que ela necessita realmente na tecnologia. O 
atendimento é rápido e preciso e garantimos qualidade 
dos serviços prestados, isso é um dos fatores primordiais 
neste setor. Muitas das vezes a demanda da empresa 
é desconhecida e necessitamos fazer muitas pesquisas 
para entender o que realmente o cliente deseja. 

Incremental; tempo de 
desenvolvimento e 
implantação curto; entender 
melhor o que a empresa 
necessita realmente na 
tecnologia; muitas das 
vezes a demanda da 
empresa é desconhecida. 

 

 

In
s
tr

u
to

r 
- 

P
3

 Aplicam-se ambas definições, cada projeto é feita a 
análise e tomada a melhor decisão para atender a 
empresa em alto nível. 

Ampliação de ambas: 
incremental e radical. 

In
s
tr

u
to

r 
- 

P
4

 

Classificaria como (1ª) incremental, entendo que o 
primeiro ponto é melhorar um processo ou produto, 
porém, caso necessário, o processo ou produto pode ter 
uma mudança (2ª) radical. 

Incremental; radical. 

In
s
tr

u
to

r 
- 

P
5

 Incremental, pois toda mudança passa por 
experimentos e testes, até chegar a um resultado que 
consegue atender as demandas internas. 

Incremental; experimentos 
e testes. 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 
 

No que se refere à classificação da inovação desenvolvida pela área de STI, todos os 

sete respondentes a classificam como incremental, por atuarem em maior escala na 
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melhoria de processos existentes e com tempo de desenvolvimento e implantação 

relativamente curto. Objetivando exemplificar a referida classificação, foram citados 

projetos já desenvolvidos, tais como; projeto com roletes inteligentes e projeto 

ventilador axial. Ainda relativo ao quesito classificação, três dos respondentes, além 

de considerarem a inovação incremental, também avaliam que desenvolvem inovação 

radical, por atuarem em projetos resultantes de um novo processo, produto ou 

conceito, sendo exemplificado por um projeto em que foi criado um dispositivo capaz 

de fazer o enchimento de sapatos de bebê e impressora 3D. 

 

Assim, o DSC dessa questão é: “todos os sete profissionais vinculados ao STI 

consideram que o foco de atendimento da área quanto à inovação se classifica 

como incremental, sendo que três deles também consideram ambas, ou seja, 

incremental e radical”.   

 

Na modalidade pela qual a área de STI desenvolve seus projetos / serviços, todos os 

respondentes afirmaram ser desenvolvido sob demanda, em que as empresas 

requisitam uma visitação à unidade SESI SENAI Betim ou agendam uma visita in loco 

(na própria empresa). Outra forma de atendimento e, por consequência, 

desenvolvimento de projetos ocorre via Sistema FIEMG, por meio de demandas 

advindas do Edital de Inovação.  

 

Concernente ao desenvolvimento dos projetos vinculados à área de STI, foi feita o 

seguinte solicitação: descreva como são desenvolvidos os projetos na área de STI do 

SESI SENAI/Betim. A Tabela 9 apresenta qual a forma exposta pelos respondentes.  
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Tabela 9 

Descrição de como são desenvolvidos os projetos na área de STI 
Entrevis- 

tado 
Expressões-chave Ideia Central 

D
ir
e
to

r 
–
 G

U
 Apresentação de situação-problema, 

ideação, determinação de origem de 
recursos para financiamento, criação de 
projeto, submissão à fonte de fomento, 
aprovações administrativas e contratações, 
execução, medições, avaliações e entrega 
técnica. 

Apresentação de situação-problema; 
ideação; determinação de origem de 
recursos para financiamento; submissão 
à fonte de fomento; aprovações 
administrativas e contratações; 
execução; medições; avaliações; 
entrega técnica. 

S
u
p

e
rv

is
o
r 

T
é
c
n
ic

o
 –

 S
T

 Desenvolvidos por meio de Edital, visitas a 
empresas e procura por parte das próprias 
empresas. Calçado ergonômico – órtese para 
pé torto congênito (PTC) – anamê; roletes 
inteligentes – SN Ind. Mecânica; Communitor – 
Smart Communities e desenvolvimento de 
ventiladores axiais contra rotativos - Expandex 
Ind Com. Ltda. 

Desenvolvidos por meio de Edital; visitas 
a empresas; procura por parte das 
próprias empresas. 

In
s
tr

u
to

r 
- 

P
1

 

Existe um cadastro do Edital de Inovação do 
SESI SENAI que é feito via internet. Quando 
uma empresa consegue passar pelas etapas, 
são solicitadas às unidades do SENAI que 
ajudem essas empresas a desenvolver seu 
projeto. Na maioria dos casos as unidades 
acompanham as empresas no 
preenchimento dos documentos e planos 
de projeto para que elas consigam atingir o 
objetivo. 

Cadastro do Edital de Inovação do SESI 
SENAI que é feito via internet; solicitado 
às unidades do SENAI que ajudem 
essas empresas a desenvolver seu 
projeto; acompanham as empresas no 
preenchimento dos documentos e 
planos de projeto para que elas 
consigam atingir o objetivo. 

In
s
tr

u
to

r 
- 

P
2

 

1. Prospecção ou recebemos a demanda; 2. 
definição das atividades através de um 
escopo; 3. levantamento dos recursos das 
atividades; 4. organização e definição de 
prioridade por atividades; 5. estimativa das 
durações das atividades em dias ou horas 
de trabalho; 6. desenvolvimento do 
cronograma no project ou excel; 7. 
buscamos aplicar os processos do 
gerenciamento de projetos – PMBOK que 
são iniciação; planejamento; execução; 
monitoramento; encerramento e entrega. 

Prospecção ou recebemos a demanda; 
definição das atividades através de um 
escopo; 

Levantamento dos recursos das 
atividades; organização e definição de 
prioridade por atividades; estimativa das 
durações das atividades. 

Desenvolvimento do cronograma; 
buscamos aplicar os processos do 
gerenciamento de projetos. 

In
s
tr

u
to

r 

- 
P

3
 Algumas demandas surgem de visitações às 

empresas e outras são direcionadas pela 
sede (FIEMG). 

Visitações às empresas; outras são 
direcionadas pela sede – FIEMG. 

In
s
tr

u
to

r 

- 
P

4
 

Em sua maioria em base de protótipos e logo 
em seguida, dada a aprovação, executada em 
massa. 

Base de protótipos. 

In
s
tr

u
to

r 
- 

P
5

 

Os projetos são desenvolvidos com 
equipamentos industriais, onde normalmente 
ocorre a integração dos sistemas 
automatizados com sistemas de 
informação. 

Projetos são desenvolvidos com 
equipamentos industriais; ocorre a 
integração dos sistemas automatizados 
com sistemas de informação. 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 
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Todos os respondentes descrevem o desenvolvimento dos projetos executados pela 

área de STI de forma bastante semelhante, por se tratar de um procedimento 

processual da instituição. Inicialmente é feita uma apresentação da situação-

problema, seja ela por meio de edital ou pela própria empresa requisitante. Quando 

desenvolvida por meio de Edital, a empresa precisa passar por todas as etapas 

expostas no edital SESI SENAI de Inovação, para que posteriormente seja aportada 

financeiramente dentro dos critérios definidos. Vale ressaltar que as empresas 

também podem procurar as unidades SESI SENAI, e por indicação e 

acompanhamento destas se inscreverem para participar do Edital. Outra forma 

também possível é o desenvolvimento de parceria entre a empresa e a Unidade SESI 

SENAI por meio do aporte de recursos próprios.  

 

Sendo assim, o DSC desse quesito é: “inicialmente é feita apresentação da 

situação-problema, apreciação e posteriormente execução”.    

 

No tocante às etapas do processo de gestão da inovação praticado pela área de STI 

e fundamentando-se no que foi exposto por Stefanovitz & Nagano (2014) quanto a: 

prospecção; ideação; construção da estratégia; mobilização de recursos e avaliação, 

foi solicitado aos respondentes que identificassem as etapas realizadas pela área no 

atendimento às empresas. As respostas obtidas encontram-se expostas na Tabela 

10. 
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Tabela 10 

Descrição das etapas do processo de gestão da inovação no atendimento às 
empresas 

 

Os respondentes foram unânimes em dizer que a área realiza todas as etapas do 

processo de inovação apresentada na exposição de Stefanovitz & Nagano (2014). 

Salienta-se que dois dos respondentes relataram que tacitamente vinculadas a todos 

os integrantes da área costumam-se estar apenas quatro delas. Como os dois não 

descreveram as mesmas quatro etapas, segue detalhamento, conforme exposto por 

cada um: P3 abordou todas e citou diretamente prospecção, ideação, mobilização de 

recursos e implementação. Já P5 também relatou todas e citou diretamente 

prospecção, ideação, construção da estratégia e implementação. 

Entrevis-
tado 

Expressões-chave Ideia Central 

D
ir
e
to

r 
–
 G

U
 

Etapas de prospecção, ideação, 
construção de estratégia; mobilização de 
recursos, implementação e avaliação 
realizada em conjunto com os clientes. 

Etapas de prospecção; ideação; 
construção de estratégia; mobilização 
de recursos; implementação e 
avaliação realizada em conjunto com 
os clientes. 

S
u
p

e
rv

is
o
r 

T
é
c
n
ic

o
 –

 S
T

 

Todas as etapas são realizadas, visto que 
uma depende da outra, visto que não existe 
resultado sem um planejamento adequado 
que perfaz pela prospecção, ideação, 
construção da estratégia, mobilização de 
recursos, implementação e avaliação. 

Todas as etapas; prospecção; 
ideação; construção da estratégia; 
mobilização de recursos; 
implementação e avaliação. 

In
s
tr

u
to

r 

- 
P

1
 Todas as seis etapas, considerando que o 

próprio procedimento de atendimento via 
Edital o estabelece. 

Todas as seis etapas; próprio 
procedimento de atendimento via edital 
o estabelece. 

In
s
tr

u
- 

to
r 

- 

P
2

 

Todas etapas são realizadas vide Edital 
estabelecido. 

Todas etapas; vide Edital 
estabelecido. 

In
s
tr

u
to

r 
- 

P
3

 Todas as etapas. Diretamente à área na 
prospecção, ideação, mobilização de 
recursos e implementação. 

Todas as etapas; prospecção; ideação; 
mobilização de recursos e 
implementação. 

In
s
tr

u
-

to
r 

- 
P

4
 

Basicamente todas. Não executadas por 
uma única pessoa, mas basicamente por 
vários projetos e equipes. 

Basicamente todas. 

In
s
tr

u
to

r 

- 
P

5
 Todas as etapas, mas principalmente na 

ideação, construção da estratégia e 
implementação. 

Todas as etapas; prospecção; etapa de 
ideação; construção da estratégia; 
implementação. 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 
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Sendo assim, quanto às etapas do processo de gestão da inovação realizada pela 

área de STI, apresenta-se o seguinte DSC: “todas as seis etapas do processo de 

gestão da inovação são realizadas pela área, ressaltando-se que prospecção, 

ideação, construção da estratégia e implementação são as mais recorrentes e 

que todos se envolvem diretamente”.     

 

Ainda baseando-se nas discussões de Stefanovitz & Nagano (2014) quanto ao 

processo de gestão da inovação e em busca de melhor compreender e visualizar se 

existe correlação com o processo de atendimento praticado pela área de STI nas 

empresas, foi perguntado como ocorre e quais etapas estão presentes no processo 

de parceria entre área e empresas. As respostas encontram-se na Tabela 11. 

  

Tabela 11 

Descrição das etapas do processo de parceria entre STI e as empresas 
Entre-

vistado 
Expressões-chave Ideia Central 

D
ir
e
to

r 
–
 G

U
 1ª) Visita à empresa para entender sua necessidade; 2ª) 

desenho estratégico e apresentação para empresa; 4ª) 
construção de planos de curso e praticas; 5ª) aplicação 
do curso e/ou entrega de projetos. 

Visita à empresa para 
entender sua necessidade; 
desenho estratégico; 
apresentação para a empresa; 
construção de planos de curso 
e práticas; aplicação do curso 
e/ou entrega de projetos. 

S
u
p

e
rv

. 
T

é
c
n
ic

o
 –

 S
T

 

Pelo Edital de Inovação para a indústria financiar o 
desenvolvimento de produtos, processos ou serviços 
inovadores, com o objetivo de aumentar a 
produtividade e a competitividade da indústria brasileira, 
além de promover a otimização da segurança e saúde 
na indústria, com isso a indústria tem uma contrapartida 
infinitamente inferior caso tivesse que trabalhar sozinha 
nesse desenvolvimento. 

Edital de inovação; indústria 
financiar o desenvolvimento de 
produtos, processos ou 
serviços inovadores; objetivo 
de aumentar a produtividade e 
a competitividade; promover a 
otimização da segurança e 
saúde na indústria. 
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In

s
tr

. 
- 

P
1

 

Na etapa de prospecção, incentivamos várias empresas 
que visitamos a participar do Edital, pois ele irá financiar 
suas ideias. Na etapa de ideação ajudamos a empresa a 
descrever o que ela pretende e como está o mercado para a 
implementação de sua ideia com sucesso. A etapa de 
construção de estratégia envolve o destaque que deve ser 
colocado no projeto como um produto realmente inovador. 
Muitas empresas na maioria das vezes querem uma 
nacionalização de ideias que já existem em outros mercados 
internacionais. Os recursos deverão ser subdivididos durante 
o processo de desenvolvimento do projeto. Durante o 
desenvolvimento do plano de projeto é preciso auxiliar as 
empresas de como será aplicada a verba que o SENAI 
disponibiliza. A matéria-prima, o homem/hora e o gasto com 
terceiros são um dos exemplos de como são distribuídas 
essas verbas. A parte com que mais nos identificamos como 
técnicos é sem dúvida a implementação. É nela que 
conseguimos mostrar as tecnologias que estudamos e que 
descobrimos a cada projeto. Ela serve como uma 
materialização de todo o trabalho para desenvolver 
produtos e serviços. 

Prospecção; incentivamos 
várias empresas que visitamos a 
participar do Edital; 
financiamento de suas ideias; 
ideação; descrever o que ela 
pretende; construção de 
estratégia destaque que deve 
ser colocado no projeto; produto 
realmente inovador; auxiliar as 
empresas de como será 
aplicada a verba; 
implementação; mostrar as 
tecnologias que estudamos e 
que descobrimos; 
materialização de todo o 
trabalho. 

In
s
tr

. 
- 

P
2

 

Atualmente sempre procuramos fazer reuniões de 
alinhamento de projeto, buscamos agendar visitas técnicas 
dentro da empresa parceira onde é convidado o empresário 
para participar dos preenchimentos do check-list de 
atividades e procuramos dar o feedback positivo ou 
negativo para todos os profissionais envolvidos. Quando é 
necessário construir algum modelo físico o desenvolvimento 
do pré-protótipo virtual e/ou físico é sempre feito com o 
monitoramento/ acompanhamento de um responsável 
legal da empresa e o produto é desenvolvido somente com a 
aprovação e assinatura final do cliente. Também emitimos 
relatórios de testes finais somente com a aprovação e 
feedback do parceiro, para que todos possam estar 
alinhados com o progresso e desenvolvimento das 
atividades realizadas no cronograma do projeto. 

Reuniões de alinhamento de 
projeto; visitas técnicas; 
preenchimentos do check–list; 
feedback positivo ou negativo; 
desenvolvimento do pré-
protótipo virtual e/ou físico; 
monitoramento/ 
acompanhamento de um 
responsável legal da empresa; 
aprovação e assinatura final do 
cliente; relatórios de testes 
finais; aprovação e feedback do 
parceiro; progresso e 
desenvolvimento; cronograma 
do projeto. 

In
s
tr

.-
 

P
3

 A parceria se faz em todas as etapas, pois a empresa é 
sempre consultada.  

Parceria se faz em todas as 
etapas 

In
s
tr

. 
- 

P
4

 

Este item não está dentro do meu conhecimento. Não está dentro do meu 
conhecimento 

In
s
tr

. 
- 

P
5

 

As empresas buscam, na maioria das vezes, capacitação 
para os funcionários, a fim de melhorar a parte técnica das 
áreas de manutenção. Assim, a escola estuda os recursos 
necessários e realiza as capacitações de forma mais 
precisa e efetiva.  

Capacitação para os 
funcionários; melhorar a parte 
técnica; recursos necessários e 
realiza as capacitações. 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

De acordo com Tabela 11, e com o que pode ser extraído das respostas apresentadas, 

os profissionais relataram atuar colaborativamente desde a fase inicial, ou seja, 

prospecção por meio de visitas às empresas, onde são coletadas e analisadas as 

informações; na ideação, na qual insigths de produtos, serviços e processos são 

desenvolvidos e melhorados; na construção da estratégia ou desenho estratégico, 

tanto para o desenvolvimento do projeto visando aprovação por meio do edital, quanto 
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para a própria execução do produto/serviço; na construção de projetos, em que se 

criam protótipos; auxiliam na implantação de produtos; na mobilização de recursos 

próprios ou de fomento; na implantação; no acompanhamento; e, por fim, nas 

avaliações - relatório final. Dos sete respondentes, apenas um comentou que o que 

fora perguntado não estava dentro do seu campo de conhecimento. 

 

Diante disso e tendo por base a pergunta feita sobre como ocorre e quais etapas do 

processo de gestão da inovação estão presentes no processo de parceria, chegou-se 

ao seguinte DSC: “em todas as etapas, prospecção (coletando e analisando 

informações), ideação (gerando insigths e prototipação), construção da 

estratégia (plano estratégico), mobilização de recursos (fonte de financiamento 

e formas de aplicação da verba), implementação (sistematizando, simulando, 

executando) e avaliação (relatórios)”. 

 

A Tabela 12 mostra a avaliação dos profissionais da área de STI quanto ao fato de os 

projetos desenvolvidos pela área agregarem ou não valor às empresas por eles 

atendidas em relação ao aporte das suas necessidades. 
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Tabela 12 

Avaliação sobre agregação de valor dos projetos desenvolvidos pela área de STI 

Entrevis- 
tado 

Expressões-chave Ideia Central 

D
ir
e
to

r 
–
 G

U
 O nível de satisfação das empresas é constatado no 

aceite final e avaliações durante o processo. Os órgão 
financiadores também cobram. É parte integrante de um 
projeto de STI a sua proposta para agregar valor, seja 
a produto ou serviço. Se não houver essa sintonia não 
há razão de existência para a área. 

Nível de satisfação; 
avaliação durante 
processos; agregação de 
valor de produtos ou 
serviço 

S
u
p

e
rv

is
o
r 

T
é
c
n
ic

o
 –

 S
T

 

Visto que todo o projeto trabalhado pela unidade tem por 
objetivo aumento de produtividade e melhorar saúde e 
segurança dentro da indústria com produtos e 
processos inovadores, podemos afirmar que sim. 

Tem por objetivo 
aumento de 
produtividade; melhorar 
saúde e segurança; 
produtos e processos 
inovador; sim.  

In
s
tr

u
to

r 
- 

P
1

 

Após vários anos de desenvolvimento de projetos 
dentro e fora do SENAI, percebo que em sua maioria os 
desenvolvidos no SENAI foram e são muito 
agregadores para as empresas, salvo algumas exceções.  

Desenvolvimento de 
projetos dentro e fora do 
SENAI; os desenvolvidos 
no SENAI foram e são 
muito agregadores. 

In
s
tr

u
to

r 
- 

P
2

 

Agregam. Inicialmente os projetos entregues passam 
por monitoramento até que se consolidem dentro da 
empresa, por se tratar de serviços ou produtos de 
tecnologia de ponta não podemos deixar de descartar a 
possibilidade de darem algum erro durante o período 
de teste em campo, mesmo com todas as simulações 
realizadas e conferências por engenheiros o risco pode 
existir. 

Agregam; projetos 
entregues passam por 
monitoramento até que 
se consolidem na 
empresa; não podemos 
deixar de destacar a 
possibilidade de erro em 
campo. 

In
s
tr

u
to

r 
- 

P
3

 

Sim, auxilia na melhoria dos processos e agilidade em 
tomadas de decisões. 

Sim; auxilia na melhoria 
dos processos; agilidade 
em tomadas de decisões.  

In
s
tr

u
to

r 
- 

P
4

 

A parceria se dá justamente em cima deste item, a 
melhoria do processo ou produto, neste caso sempre 
que possível em cima dos pilares da indústria 4.0. 

Parceria se dá 
justamente em cima 
deste item; melhoria do 
processo ou produto; 
pilares da indústria 4.0. 

In
s
tr

u
to

r 
- 

P
5

 Normalmente os serviços são baseados em demandas 
das empresas, assim, todo trabalho gerado pela área 
de automação e mecatrônica agrega de alguma 
maneira valor ao serviço da contratante. 

Serviços são baseados 
em demandas das 
empresas. 

Todo trabalho gerado 
pela área agrega, de 
alguma maneira, valor. 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 
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Em relação ao quesito agregação de valor, constata-se, por meio da Tabela 12 que a 

totalidade dos respondentes (sete) destacou bastante este quesito e de forma positiva, 

relatando ser esse o objetivo primordial da área nos atendimentos processados. 

Segundos eles, é parte integrante de um projeto de STI a sua real proposta para 

agregação de valor, quer seja no produto, processo ou serviço. Ressaltaram, ainda, 

que a parceria entre a instituição e as empresas se dá justamente em cima deste item, 

sendo impossível progredir na demanda ou promover a entrega sem que alguma 

melhoria substancial tenha sido gerada. 

 

Sendo assim, o DSC para essa questão é: “objetivo primordial da área no que se 

refere aos atendimentos processados é justamente a comprovação da 

agregação de valor validado primordialmente pela empresa cliente/requisitante. 

Ressaltaram, ainda, que a parceria entre a instituição e as empresas se dá 

justamente em cima deste item”. 

 

Isso posto, concluiu-se que os DSCs relativos à análise das repostas proferidas pelos 

profissionais diretamente vinculados à área de STI demonstram a importância da área 

para a instituição estudada, para os próprios colaboradores que nela atuam e para as 

empresas/indústrias quanto ao aporte de inovações, desenvolvimento e melhorias 

frente aos desafios e mudanças vivenciadas na últimas décadas, a exemplificar pelas 

revoluções da indústria e os preceitos da indústria 4.0.      

 

4.4 Caracterização dos respondentes das empresas atendidas pela STI 

 

A percepção das empresas foi analisada a partir do questionário aplicado a seus 

empresários e gestores, iniciando a apresentação dos resultados e suas discussões 

pelo seu perfil para que fosse possível conhecer aqueles que participaram desta 

pesquisa (Tabela 13). 
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Tabela 13  

Perfil dos empresários e gestores de empresas parceiras atendidas  

 Cargo Idade Formação Tempo na 
Instituição 

R1 Diretor de P&D 26 Graduado 3 ano 
R2 Chief executive officer (CEO) - Diretor Executivo  34 Doutorado 11 anos 
R3 Analista 35 Graduado 15 anos 
R4 Analista de Processos 36 Graduado 2 ano 
R5 Supervisor de Produção 37 Graduado 4 anos 
R6 Gestor de Processos 38 Especialista 4 anos 
R7 Gerente de Desenvolvimento e Negócios  40 Especialista 5 anos 
R8 Analista  40 Graduado 5 anos 
R9 Diretora 41 Graduada 6 anos 
R10 Gestora de Recursos Humanos 44 Graduado 8 anos 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Ao observar os resultados apresentados na Tabela 13, é possível verificar que se trata 

de um público heterogêneo, porem com perfil considerado jovem, principalmente 

considerando os cargos que ocupam, com faixa etária variando entre 26 e 44 anos, 

com predominância de respondentes que têm entre 34 e 40 anos.  

 

Verificou-se prevalência de graduados e especialistas, com apenas um respondente 

com doutorado, o que pode ser explicado pela faixa etária dos participantes. Isso 

reflete uma realidade brasileira, conforme dados do relatório “Education at a Glance” 

elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE, 2019): apenas 0,8% dos brasileiros de 25 a 64 anos concluiu o mestrado e 

0,2% o doutorado. 

 

Os participantes ocupam cargos que os habilitam a responder esta pesquisa, 

considerando que para falar sobre a aplicação dos princípios da indústria 4.0 na 

empresa em decorrência da parceria com o SENAI o conhecimento da realidade 

dessa área se fazia necessário. Assim, a maior parte exerce cargo de supervisão, 

gestão ou direção nas empresas em estudo.  

 

Verifica-se também a experiência dos profissionais no cargo em que atuam, em que 

seis dos 10 respondentes tinham entre dois e cinco anos; dois, entre seis e 10 anos; 

e dois, entre 11 e 15 anos no cargo informado.  
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No que diz respeito ao perfil das empresas em que atuam os respondentes, a Tabela 

14 retrata descritivamente sua localização, ramo de atividade e porte, considerando o 

faturamento anual e o número de funcionários. 

 

Tabela 14 

Perfil das empresas parceiras atendidas pelo STI SENAI Betim 

 Ramo de Atividade Porte  Localização 

R1 Indústria de Componentes Automotivos Grande Belo Horizonte  
R2 Calçados Microempresa Belo Horizonte 
R3 Indústria de Componentes Automotivos Médio Contagem  
R4 Indústria de Componentes Automotivos Médio Juatuba  
R5 Manutenção de Máquinas  Microempresa Betim  
R6 Indústria de Componentes  Pequeno Contagem  
R7 Pesquisa e Desenvolvimento Microempresa Betim 
R8 Processo de Soldagem  Pequena Mateus Leme 
R9 Communitores  Microempresa Belo Horizonte 
R10 Robôs Colaborativos  Médio Betim 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 
 

A partir da Tabela 14 é possível verificar que o SENAI Betim não possui um único 

padrão de indústrias em atendimento, principalmente no que diz respeito à localização 

e principal atividade, todavia, verifica-se maior prevalência de microempresas e 

empresas de médio porte tanto quando se observa a classificação por faturamento 

quanto por número de funcionários. 

 

4.5 Resultados das entrevistas com representantes das empresas atendidas  

 

Esta sessão tem por finalidade responder ao quarto objetivo específico proposto para 

esta dissertação, que foi relatar a percepção dos gestores das empresas 

atendidas pela área STI SESI SENAI Betim no que se refere aos quesitos 

inovação, satisfação e assertividade dos serviços prestados. 

 

Como fundamentação para responder a esse objetivo, destaca-se a teoria explicitada 

pelos autores Tidd et al. (2008), Sousa e Monteiro (2010), Stefanovitz (2014), Costa 

et al. (2013), Miranda (2015), Kamble et al. (2018), Schwab (2018) e Xu, Xu e Li 

(2018), que tratam, respectivamente, dos temas 4Ps da inovação; etapas do processo 

de gestão de inovação; Quarta Revolução Industrial; os quatro princípios de design 

no setor 4.0; interação organizacional e seção 2.5 denominada Institutos de inovação 
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SENAI, por meio de acesso aos documentos e diretrizes disponibilizados no Portal da 

Indústria e na área STI. 

 

Para responder esse objetivo, foi aplicado um questionário semiestruturado a 10 

representantes de empresas atendidas pela área, de forma a caracteriza-los, verificar 

quais conhecimentos possuem sobre indústria 4.0 e seus pilares e por fim avaliar suas 

percepções quanto aos serviços prestados pelo STI da unidade.     

 

Para tanto, são apresentadas as entrevistas dos representantes seguindo-se a ordem 

do roteiro, por meio da utilização da análise de conteúdos, do discurso do sujeito 

coletivo (DSC) e da escala Likert que possibilitou um escore analítico por respondente 

e por quesito. 

 

A representação da opinião coletiva foi construída com base no discurso direto e 

objetivo da realidade, com fragmentos dos discursos individuais. Portanto, para a 

entrevista realizada foi elaborada uma tabela e as respostas foram analisadas de 

acordo a proposta metodológica do DSC, objetivando analisar se os respondentes têm 

conhecimento sobre a temática indústria 4.0 e seus pilares, das características de uma 

indústria 4.0, da classificação quanto aos projetos desenvolvidos pela STI serem 

inovadores e da satisfação quanto ao serviço desenvolvido.  

 

Objetivando saber sobre o conhecimento dos respondentes (gestores das empresas) 

quanto à temática indústria 4.0 e seus pilares fundamentadores, foi-lhes perguntado 

se conheciam o tema. Sendo a resposta positiva, se poderiam citar alguns dos pilares. 

As respostas obtidas encontram-se expostas integralmente na Tabela 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 
Tabela 15 

Conhecimento sobre indústria 4.0 e seus os pilares  

Entrevistado Expressões-chave Ideia Central 

Entrevista 1 Conectividade. Conectividade. 

Entrevista 2 Presença online, análise de dados em tempo 
real e em nuvem, conexão homem-máquina, 
tecnologias ágeis.  

Dados em nuvem. 

Entrevista 3 Sensores inteligentes; computação em nuvem; 
impressão 3D; automação.  

Sensores inteligentes; 
computação em nuvem; 
impressão 3D. 

Entrevista 4 Computação em nuvem; interação de 
sistemas; internet das coisas; impressão 3D; 
sensores inteligentes; interação homem-
máquina. 

Computação em nuvem 
Internet das coisas; impressão 
3D; sensores inteligentes; 
interação homem-máquina.  

Entrevista 5 Sensores inteligentes; automatização; Internet 
das coisas; computação em nuvem. 

Sensores inteligentes; 
automatização; Internet das 
coisas; computação em nuvem.  

Entrevista 6 Automatização; impressão 3D; sensores 
inteligentes; computação em nuvem. 

Automatização; impressão 3D; 
sensores inteligentes; 
computação em nuvem. 

Entrevista 7 Fabricação inteligente; dispositivos móveis; 
impressão 3D; machine learning; Internet das 
coisas; realidade aumentada; big data. 

Fábrica inteligente; dispositivos 
móveis; impressão 3D; machine 
learning; realidade aumentada; 
big data. 

Entrevista 8 IoT; automatização; impressão 3D; 
computação em nuvem. 

IoT; automatização; impressão 
3D; computação em nuvem;  

Entrevista 9 Internet das coisas; computação em nuvem; 
IMPRESSÃO 3D. 

Internet das coisas; 
computação em nuvem; 
impressão 3D. 

Entrevista 10 Internet das coisas; big data; segurança 
digital; computação em nuvem. 

Internet das coisas; big data; 
segurança digital; computação 
em nuvem. 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 
 

Pode-se deduzir, pela Tabela 15, que todos os 10 participantes informaram conhecer 

os princípios da indústria 4.0 e, por conseguinte, relataram um ou alguns dos pilares 

fundamentadores, tais como: computação em nuvem (armazenamento em nuvem), 

sensores inteligentes, Internet das Coisas (IoT) (conectividade), manufatura aditiva 

(impressão 3D), robôs autônomos (automatização), big data, sistemas integrados e 

realidade aumentada. Diante de tal constatação, pode-se afirmar que os respondentes 

estão respaldos para responder a pesquisa. 

 

Assim, em relação ao questionamento se os supervisores, gestores e diretores das 

empresas atendidas pela área de STI possuem conhecimento do conceito de indústria 
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4.0 e seus pilares, apresenta-se o seguinte DSC: “sim, todos os respondentes em 

questão afirmaram conhecer o conceito e relataram um ou alguns dos pilares 

fundamentadores”.   

 

Ainda almejando caracterizar de forma mais elucidativa as empresas atendidas pela 

área de STI e o conhecimento dos seus gestores não somente sobre os conceitos de 

indústria 4.0, mas também da sua aplicação prática nas referidas empresas, foi 

perguntado aos respondentes se consideram que sua empresa possui as 

características de uma indústria 4.0. As respostas estão contidas na Tabela 16:  

 

Tabela 16 

Você considera que sua empresa tem características de uma indústria 4.0? Por quê?  
Entrevistado Expressões-chave Ideia Central 

Entrevista 1 Parcialmente. Trabalhamos em criar produtos nos 
quais sensores tomam decisões.  

Parcialmente; criam produtos 
nos quais sensores tomam 
decisões. 

Entrevista 2 Sim. Produtos disruptivos, gestão e controle em 
nuvem, tecnologias ágeis e prototipação. 

Sim; produtos disruptivos; 
gestão em nuvem; tecnologias 
ágeis; prototipação. 

Entrevista 3 Não. Ainda será implantado. Não.  

Entrevista 4 Ainda em processo de desenvolvimento. Em desenvolvimento. 

Entrevista 5 Parcialmente. Existem projetos em andamento. Parcialmente. 

Entrevista 6 Em alguns pontos / áreas sim. Está em processo de 
automatização. 

Em processo de automatização. 

Entrevista 7 Sim. Sensores e impressão 3D já são realidade na 

empresa. 
Sim; sensores; impressão 3D. 

Entrevista 8 Sim, ainda que em processamento.  Sim; em processamento. 

Entrevista 9 Parcialmente. Em desenvolvimento. Parcialmente; em 
desenvolvimento. 

Entrevista 10 Sim. Todas as células da produção são robotizadas, nossa 
fábrica é silenciosa e com muito investimento em 
dispositivos de segurança do trabalho. 

Sim; células robotizadas; fábrica 
silenciosa; dispositivos de 
segurança. 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Ao analisar as respostas apresentadas pelos gestores das empresas atendidas pela 

área de STI, verificou-se que, das 10 empresas utilizadas como fonte de pesquisa, 

seis declararam não possuir parcialmente características de uma indústria 4.0 ou 

estarem em processo de adequação; três não possuem plenamente tais 

características; e apenas uma informou que não possui, mas que ainda será 

implantado.    
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Sendo assim, a indagação feita aos gestores sobre o fato de considerarem que suas 

empresas possuem características de uma indústria 4.0 obteve os seguintes DSCs: 

“as empresas apresentam parcialmente as características de uma indústria 4.0 

e estão em processo de desenvolvimento”. Três respondentes disseram que as 

empresas possuem tal característica e uma relatou que não. 

 

Perguntados sobre o meio pelo qual a empresa tomou conhecimento quanto aos 

serviços e/ou projetos desenvolvidos pela área de STI, o Edital e o contato direto com 

a instituição foram os mais citados pelos respondentes, com 50% cada. 

 

Verificou-se, ainda, que seis dos 10 dez respondentes possuem percepção positiva 

da área de STI do SENAI Betim quanto ao contexto da indústria 4.0. Dois consideram 

a área adequada, porém em desenvolvimento; um não tem percepção definida; e 

também um dos gestores apresentou uma visão negativa, mencionando ser 

burocrática, lenta e com cobrança de preços elevados. 

 

Tabela 17 

Você classificaria os projetos desenvolvidos em parceria com SENAI como 
inovadores? Justifique 

Entrevistado Resposta 

Entrevistado 1 Sim. 

Entrevistado 2 Mundialmente não. Nacionalmente sim pela forma de atuação. 

Entrevistado 3 O resultado do projeto foi inovador pela finalidade com que foi desenvolvida 
apesar da entrega ter sido experimental a ponto de nunca funcionar de maneira 
plena. O serviço em si não é inovador, lento, burocrático e com preços elevados. 

Entrevistado 4 Sim. São modernos em comparação com muitas instituições. 

Entrevistado 5 Parcialmente. Existem outras instituições que também executam de forma 
semelhante. 

Entrevistado 6 Sim. Atuação diferenciada. 

Entrevistado 7 Para nossa empresa sim. Não tínhamos certos conhecimentos.  

Entrevistado 8 Na aplicação do projeto na empresa sim. Sobre a tecnologia não. 

Entrevistado 9 Sim. São totalmente voltados para o desenvolvimento desse conceito. 

Entrevistado 10 Sim. O SENAI oferece soluções práticas voltadas ao contexto de trabalho e busca 
oferecer os serviços adequados que as empresas precisam. 

 Fonte: dados da pesquisa (2019). 
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Quanto ao quesito classificação dos projetos desenvolvidos em parceria com o 

SENAI, todos foram unânimes em classificar o STI como inovador, sendo mencionado 

por gestores da seguinte maneira: 

 

O resultado do projeto foi inovador pela finalidade a que foi desenvolvida, 
apesar da entrega ter sido tão experimental a ponto de nunca funcionar de 
maneira plena. O serviço em si não é inovador, é extremamente lento, 
burocrático e com preços elevados (E3). 
 
O SENAI oferece soluções práticas voltadas ao contexto de trabalho e busca 
oferecer os serviços adequados que as empresas precisam (E10). 

 

Verificou-se, assim, apenas uma exposição negativa sobre o serviço oferecido pelo 

SENAI/Betim, destacando-se como um projeto inovador, mas com o serviço que tem 

deixado a desejar para o gestor apresentado. Todavia, não é possível trazer esse fator 

como algo prevalecente na instituição, visto que dos 10 gestores que participaram 

desta pesquisa, somente um (10%) manifestou essa visão negativa, fazendo-se 

importante uma conversa formal com a instituição para que possa verificar em que 

ponto está sendo falho para o caso em específico. 

 

Analisando as respostas proferidas pelos representantes das empresas atendidas 

pela área de STI por meio do software MAXQDA, foi possível apurar que as palavras 

com maior índice de repetição realçaram termos ou conceitos diretamente 

relacionados aos pilares que compõem a indústria 4.0, conforme exposto na Tabela 

18. 
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Tabela 18  

Palavras-chave mais utilizadas pelos respondentes das empresas atendidas pela área 
de STI SENAI/Betim 
Palavra Chave Ind.4.0 Frequência % 

3D 11 9,65 

Sensores 10 8,77 

Inteligentes 9 7,89 

Máquina 8 7,02 

Impressão 8 7,02 

Nuvens  6 5,26 

Avançadas 6 5,26 

Computação 6 5,26 

Automatização 6 5,26 

Inteligente 5 4,39 

Produtos 5 4,39 

Inovação 4 3,51 

IoT 4 3,51 

Tecnologias 4 3,51 

Interfaces 4 3,51 

Internet 4 3,51 

Conectividade  4 3,51 

Prototipação 3 2,63 

Big data 3 2,63 

Disruptivos 2 1,75 

Learning 1 0,88 

Machine 1 0,88 

Fonte: organizado pelo autor com base no MAXQDA 2020. 

 

Diante dos dados apresentados na Tabela 18, pode-se inferir que a frequência das 

palavras ou termos expostos demonstrou total convergência com o tema objeto desta 

dissertação e com a prática utilizada pela área de STI e objetivada pelas empresas 

atendidas.  

  

A Figura 10 ilustra as palavras mais citadas pelos gestores. 
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Figura 10 
Nuvem de palavras gestores. 
Fonte: organizado pelo autor com base no MAXQDA 2020. 

 

Quando se consideram os construtos desta pesquisa (inovação, indústria 4.0, polos 

de inovação e STI), observa-se que, entre os quatro, a inovação foi o mais 

mencionado pelos gestores, seguido por indústria 4.0 e STI. Pode-se, dessa forma, 

notar positiva relação entre os construtos e as exposições feitas pelos gestores das 

empresas.  

 

Ainda com o intuito de responder de forma mais elucidativa o quarto objetivo 

específico proposto neste estudo, avaliou-se a performance dos serviços prestados 

pela área STI no que se refere às demandas das empresas. A seguir encontra-se 

representado detalhadamente cada quesito levantado, avaliado e analisado: 
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Tabela 19 

Avaliação dos serviços prestados pela área de STI quanto a inovação e satisfação 
Questões / Empresas R1 R2 

 
R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

1.   O serviço prestado pelo 
SENAI/Betim à empresa pode ser 
considerado inovador. 

4 3 4 4 5 4 4 3 4 5 

2. A empresa ficou satisfeita com 
o serviço prestado. 

4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 

Critérios: (1) Discordo totalmente (2) Discordo parcialmente (3) Não concordo nem discordo (4) 
Concordo parcialmente e (5) Concordo totalmente. 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 
 

De acordo com a Tabela 19, seis dos gestores atribuíram nota quatro, que 

corresponde à classificação de “concordo parcialmente que os serviços prestados 

pelo SENAI podem ser considerados inovadores”. Dois atribuíram nota cinco, que 

corresponde à classificação “concordo totalmente”. E dois atribuíram nota três, que 

corresponde a “não concordo nem discordo”. Diante desse cenário, apreendeu-se que 

80% dos respondentes possuem avaliação positiva sobre os serviços ofertados serem 

inovadores. 

 

Considerando os índices de satisfação dos gestores das empresas atendidas pela 

área de STI quanto aos serviços e inovações ofertados, 90% dos gestores ficaram 

satisfeitos com os serviços oferecidos, atribuindo as notas referentes a “concordo 

parcialmente” e concordo “plenamente”. 

 

Tabela 20 

Avaliação dos prazos acordados e do processo 
Questões / Empresas R1 R2 

 
R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

3. Todos os prazos acordados 
foram cumpridos, tanto pela 
empresa quanto pelo SENAI. 

3 3 3 4 5 4 4 3 4 5 

4. Ao longo da realização do 
projeto, houve avaliação do 
processo. 

3 3 3 4 5 4 4 3 4 5 

Critérios: (1) Discordo totalmente (2) Discordo parcialmente (3) Não concordo nem discordo (4) 
Concordo parcialmente e (5) Concordo totalmente. 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Como mostra a Tabela 20, seis dos gestores atribuíram notas quatro e cinco, o que 

corresponde à classificação “concordo parcialmente” e “concordo totalmente”. E 
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quatro atribuíram nota três, “não concordo nem discordo”, quanto ao quesito 

cumprimento dos prazos acordados.  

 

Já no tocante à avaliação do processo ao longo da realização do projeto, seis dos 

gestores atribuíram notas quatro ou cinco, o que corresponde a “concordo 

parcialmente” e “concordo totalmente”; e quatro atribuíram nota três, correspondente 

a “não discordo nem discordo”.  

 

Diante do que foi analisado, percebe-se avaliação positiva quanto aos dois quesitos 

analisados, mas que carecem de melhorias substanciais para melhor satisfação dos 

clientes/empresas.  

 

Tabela 21 
Avaliação conjunta do serviço e relatório final sobre o serviço desenvolvido 

  R1 R2 
 

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

5. Ao final da realização do 
serviço, foi feita avaliação 
conjunta entre empresa e SENAI. 

4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 

6. A empresa recebeu um relatório 
final sobre o serviço prestado. 

4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 

Critérios: (1) Discordo totalmente (2) Discordo parcialmente (3) Não concordo nem discordo (4) 
Concordo parcialmente e (5) Concordo totalmente. 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Dos gestores respondentes, quatro atribuíram nota cinco - “concordo totalmente” - e 

seis atribuíram nota quatro - “concordo parcialmente” à realização de uma avaliação 

conjunta entre o SENAI e a empresa (Tabela 21). Sobre o fato de a empresa receber 

um relatório final sobre o serviço, pode-se verificar que sete dos gestores atribuíram 

nota cinco, o que corresponde a “concordo totalmente” e três atribuíram nota 4 - 

“concordo parcialmente”. Esses dois quesitos avaliados na Tabela 21 demonstram 

avaliação bastante positiva acerca da performance da área de STI. 
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Tabela 22 

Avaliação da relação custo benefícios e desenvolvimento de novos projetos em 
parceria 

Questões / Empresas R1 R2 
 

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

7. A relação custo/benefício do 
projeto foi compensadora para 
empresa. 

4 2 3 4 4  3 2 3 4 4 

8. A empresa faria outros projetos 
em parceria com a área de STI do 
SENAI Betim. 

5 2 5   5 5 5 4 4 5 5 

Critérios: (1) Discordo totalmente (2) Discordo parcialmente (3) Não concordo nem discordo (4) 
Concordo parcialmente e (5) Concordo totalmente. 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

De acordo com a Tabela 22, cinco dos gestores atribuíram nota quatro, que 

corresponde a “concordo parcialmente”, três atribuíram nota três, que corresponde a 

“não discordo nem discordo” e dois atribuíram nota dois - “discordo parcialmente com 

a concordância ao quesito custos-benefícios”, tendo em vista que acham o serviço 

caro, burocrático e em alguns casos moroso. 

 

Indagados se as empresas desenvolveriam outros projetos em parceria com a área 

de STI, apurou-se que sete dos gestores atribuíram nota cinco - “concordo totalmente” 

-, dois avaliaram com nota 4 - “concordo parcialmente” - e um atribuiu nota dois - 

“discordo parcialmente”. 

 

Esses quesitos aludidos são de grande relevância, principalmente por detectarem 

avaliação positiva quanto ao fato de as empresas atendidas pela área de STI 

SENAI/Betim indicarem que desenvolveriam novos projetos em parceria com a área. 

Enfatiza-se que o quesito custos-benefícios é um fator crítico nesse processo e, 

segundo os respondentes, pode ser melhorado consideravelmente.   
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Tabela 23 

Avaliação sobre adequação da mão de obra oferecida pela STI para realização do 
projeto. 

Questões / Empresas R1 R2 
 

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

9. A mão de obra oferecida pela 
STI SENAI Betim foi adequada 
para a realização do projeto. 

4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 

10. A assistência da coordenação 
do SENAI Betim ao longo da 
realização do projeto foi 
adequada. 

4 3 3 4 4 4 4 3 4 5 

Critérios: (1) Discordo totalmente (2) Discordo parcialmente (3) Não concordo nem discordo (4) 
Concordo parcialmente e (5) Concordo totalmente. 
Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

A Tabela 23 exibe que cinco dos gestores respondentes atribuíram nota cinco, 

equivalente a “concordo totalmente”. E cinco atribuíram nota quatro – “concordo 

parcialmente” quanto ao quesito adequação da mão de obra ofertada para realização 

do projeto.  

 

No que se refere à assistência da coordenação do SENAI ao longo do projeto, 

encontrou-se que seis dos gestores atribuíram nota quatro – “concordo parcialmente”, 

três atribuíram nota três - “não concordo nem discordo” e um atribuiu nota cinco - 

“concordo totalmente”.  

 

Diante do exposto e considerando os dados atribuídos pelos gestores, pode-se 

perceber avaliação positiva quanto aos quesitos adequação da mão de obra oferecida 

e assistência da coordenação ao longo do projeto. O mais alto índice de satisfação foi 

para o quesito mão de obra adequada.  

 

Com base nas respostas apresentadas pelos gestores e analisadas por meio da 

escala Likert, que combina a Matemática aplicada à Psicologia para promover 

profunda e lógica imersão capaz de extrair insigths qualitativos de uma pergunta 

estruturada de forma quantitativa, concluiu-se que a área apresenta indicadores bem 

positivos segundo os gestores das empresas atendidas. Isso porque em todos os 

quesitos avaliados as notas mais atribuídas foram quatro (concordo parcialmente) e 

cinco (concordo totalmente). Comprovou-se, dessa forma, a importância da área e sua 
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adequação ao fomento e aporte de inovações, seguindo os preceitos e pilares da 

indústria 4.0. 

 

Finalizando a análise dos gestores, apresentam-se na Tabela 24 os principais serviços 

oferecidos e executados pela área de STI SENAI/Betim com base nos princípios e 

pilares da indústria 4.0. 

 

Tabela 24  

Serviços oferecidos pelo SENAI/Betim com base nos princípios da indústria 4.0 
segundo os gestores das empresas atendidas. 

 N % 

Interfaces homem-máquinas avançadas 6 26,08% 

Impressão 3D 5 21,74% 

Sensores inteligentes 5 21,74% 

Fabricação inteligente 4 17,39% 

Dispositivos móveis 1 4,35% 

Fábricas escuras 1 4,35% 

Visibilização de dados e treinamento 1 4,35% 

Fonte: elaborada pelo autor (2019). 

 

Os resultados revelam a aplicação dos princípios da indústria 4.0, ainda que, em 

alguns aspectos, de forma embrionária, inicial e em desenvolvimento, considerando 

que, em essência, a indústria 4.0 descreve a tendência à automação e à troca de 

dados em tecnologias e processos de manufatura. Essas tecnologias incluem 

sistemas ciber-físicos (CPS), Internet das coisas (IoT), Internet of things (IIOT – ou 

Internet industrial das coisas), computação em nuvem, computação cognitiva e 

inteligência artificial (Tadeu & Penna, 2017). Seu conceito inclui termos como: 

fabricação inteligente; fábrica inteligente; luzes apagadas (fabricação) também 

conhecidas como fábricas escuras; Internet industrial das coisas também, chamada 

Internet das coisas para fabricação (Oliveira et al., 2017), os quais foram citados pelos 

gestores. 
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4.5.1 Projetos desenvolvidos pela área de STI Betim 

 

 
Figura 11   
Roletes inteligentes: IoT e impressão 3D. 
Fonte: elaborada pelo autor (2019).  

 

 
Figura 12  
Montagem, operação e manutenção de impressora 3D e 
automação. 
Fonte: elaborada pelo autor (2019). 
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4.5.2 Projeto em fase de execução pela área de STI 

 

Figura 13  
Humanoide EVA: impressão 3D e big data. 
Fonte: elaborada pelo autor (2019).  
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5 Considerações Finais  

 

Esta dissertação foi realizada por meio do estudo de caso de uma IEP da região 

metropolitana de Belo Horizonte, inserida em um mercado dinâmico e de competição, 

que demanda ações eficientes no tocante aos processos de inovação e inovação 

tecnológica, com vistas à promoção de conhecimento de forma aplica em seu sentido 

lato.   

 

Procurou-se, a partir das concepções teóricas, analisar de maneira integrada a 

relação inovação, indústria 4.0, polos de inovação e serviços tecnológicos de 

inovação. A estratégia adotada foi analisar e comparar esses pressupostos teóricos 

com os dados obtidos com a aplicação de questionários semiestruturados e realização 

de entrevistas com profissionais diretamente vinculados à área de STI de uma IEP e 

às empresas por ela atendidas. Desse modo, conforme objetivo geral exposto, 

analisou-se como o processo de inovação e a indústria 4.0 impactam na prestação 

dos serviços praticados pela área de STI da instituição de ensino profissionalizante 

(IEP) da grande Belo Horizonte frente as demanda apresentadas pelas empresas. 

 

Para responder de maneira satisfatória o objetivo geral desta pesquisa, foi necessário 

atender aos objetivos específicos. Para subsidiar cada um dos objetivos específicos, 

inicialmente foi construída uma fundamentação teórica, a partir do trabalho de autores 

clássicos e contemporâneos, expostos em livros, artigos, teses e dissertações. A partir 

de então, essa fundamentação foi confrontada com os resultados advindos dos 

questionários e entrevistas aplicadas aos sujeitos da pesquisa. 

O primeiro objetivo propôs descrever o processo de inovação desenvolvido e ofertado 

pela área de STI da instituição de ensino profissionalizante estudada. Para atingir esse 

objetivo, foi necessário conhecer as discussões de diversos autores sobre os temas 

centrais do estudo, destacando-se para tanto os seguintes; Schumpeter (1950), Tidd 

et al. (2005); Barne & Hesterly (2006); Lepak (2007); Takeuchi e Nonaka (2008); 

Sousa & Monteiro (2010); Stefanovitzz & Nagano (2014) que tratam sobre os temas 

relativos ao campo da inovação e também o material disponibilizado no site oficial da 

instituição por meio da Intranet e no portal da indústria. 
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Os resultados referentes a esse objetivo demonstraram que a área estudada possui 

um processo de inovação bastante robusto e estruturado para o atendimento das 

empresas solicitantes por encontra-se convergente e alicerçado nas teorias expostas 

por Sousa & Monteiro (2010) quando trata do tema inovação e criatividade (ideia + 

ação +resultado), de Tidd et al. (2005) que estabelece os 4Ps da inovação e de 

Stefanovitz & Nagano (2014) ao descrever as etapas do processo de gestão da 

inovação. Corroborando com as informações para este fim, existe um documento 

denominado “Edital de Inovação para Indústria”, no qual todas as etapas, 

procedimentos e ações encontram-se devidamente descritas e estabelecidas.  

 

O segundo objetivo específico desta dissertação teve como intuito identificar se os 

profissionais da área de STI da IEP pesquisada possuem conhecimento e habilitação 

quanto aos princípios da indústria 4.0 e seus pilares. Para se atingir esse objetivo, foi 

necessário aprofundar nas discussões de diversos autores sobre o tema estudado, 

destacando-se para tanto aqueles que contribuíram de forma mais robusta: Costa et 

al. (2013), Miranda et al. (2015), Kamble et al. (2018), Schwab (2018) e Xu, Xu & Li 

(2018) que tratam da temática relativa a 4ª Revolução Industrial e a importância da 

integração organizacional e os autores Gibson (2010), Nils (2010), Day (2011) Barret 

(2014), Bernardi et al. (2017), que tratam da tecnologias associadas à indústria 4.0. O 

exposto por este autores foi de fundamental importância para construção do roteiro 

de entrevista e também para o embasamento analítico das respostas apresentadas.  

 

A análise dos resultados concernentes a esse objetivo encontrou que todos os 

profissionais diretamente vinculados à área possuem amplo conhecimento e 

habilitação quanto à temática indústria 4.0 e seus pilares fundamentadores, tanto no 

quesito de fundamentação teórica adquirido em cursos de aperfeiçoamento, quanto 

na aplicabilidade prática ministrando treinamentos e atendimento às empresas.  

 

O terceiro objetivo específico propôs avaliar a percepção dos profissionais da área de 

STI unidade SESI SENAI Betim no que se refere à inovação, assertividade, agregação 

de valor e princípios da indústria 4.0. 
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Objetivando atingir ao proposto, foram utilizadas as discussões dos autores Tidd et al 

(2005), Browman & Ambrosini (2007), Lepak et al. (2007), Stefanovitz (2014), Miranda 

(2015) e Kamble (2018), uma vez que os referidos autores tratam diretamente da 

temática que convergem com a estratégia de atendimento relata pelos profissionais 

da área, onde são utilizados a todo momento os 4Ps da inovação (inovação de produto 

ou serviço, processo, posicionamento e paradigma); as etapas do processo de gestão 

da inovação (prospecção, ideação, construção da estratégia, mobilização de recursos, 

implementação e avaliação) e a criação de valor, princípio fundamental para que os  

serviços sejam entregues.      

 

As análises das respostas obtidas obtiveram avaliação positiva por parte dos 

profissionais da área quanto à efetividade nos atendimentos desenvolvidos. A 

pesquisa também evidenciou que os profissionais envolvidos avaliam que todos os 

serviços e/ou produtos desenvolvidos necessitam invariavelmente agregar algum tipo 

de valor para as empresas requisitantes, e que a parceria entre a área e as empresas 

se dá justamente na busca pelo atendimento desse quesito. 

 

O quarto objetivo teve como proposta relatar a percepção dos gestores das 

empresas atendidas pela área STI da unidade objeto de estudo no que se refere 

aos quesitos inovação, satisfação e assertividade dos serviços prestados. Para 

se atingir esse objetivo, foi necessário utilizar mais uma vez das discussões do autores 

Tidd et al. (2008), Sousa & Monteiro (2010), Costa et al. (2013), Stefanovitz (2014), 

Miranda (2015), Kamble et al. (2018), Schwab (2018), Xu, Xu & Li (2018), pois o 

exposto por este autores foi de fundamental importância para construção do 

questionário aplicado aos representantes e também para o embasamento analítico da 

respostas apresentadas, quanto aos quesitos processo de gestão da inovação, 

integração organizacional entre a empresa (Cliente) e prestadora de serviço (STI) e 

resultados e entregas propiciados.    

 

Para atender a esse objetivo, foram analisadas as entrevistas realizadas com 

profissionais das empresas atendidas. Verificou-se que a avaliação da área de STI foi 

bastante positiva por parte dos representantes das empresas, podendo-se 

exemplificar pelo fato de terem relato que consideram a área como detentora de ideias 
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e propostas inovadoras; com mão de obra qualificada; que executa avaliação conjunta 

e que os serviços prestados geram ótimos resultados e satisfação. Relataram ainda, 

que certamente desenvolveriam novos projetos com a área estudada. Ressaltando-

se apenas que o custo pode ser um ponto a ser melhorado. 

 

Concluindo, pode-se constatar que a dissertação respondeu à pergunta geradora e 

ao objetivo geral exposto quando, por meio dos objetivos específicos, identificou os 

impactos dos processos de inovação e da indústria 4.0 na prestação dos serviços 

praticados pela da área STI - IEP no que se refere as demandas apresentadas pelas 

empresas atendidas.   

 

Os resultados da pesquisa podem contribuir positivamente para a instituição de ensino 

profissionalizante investigada, ao demonstrar que a área de STI contribui 

grandemente para a IEP quanto ao fomento e às adequações tecnológicas relativas à 

inovação e à indústria 4.0. Ressalta-se, também, que até a presente data não existia 

nenhum estudo ou trabalho desenvolvido para esse fim na IEP. 

 

Para área, conforme exposto, poderá ser um norte quanto a avaliações mais tácitas e 

profundas, uma vez que não havia levantamento agrupado sobre as atuações e 

performance da área. Este estudo pode servir também como um instrumento balizador 

de melhorias quanto aos quesitos não tão bem avaliados pelos profissionais e 

empresas envolvidas. 

 

Concernente às empresas atendidas e do entorno, poderá contribuir no tipo de 

atendimento proporcionado a elas pela área, pois a partir de então todos os pontos de 

melhorias estarão mais evidenciados e, por consequência, poderão ser mais 

facilmente tratados em prol de uma prestação de serviço mais qualificada.  

 

Este trabalho poderá auxiliar pesquisadores e estudantes do tema “Industria 4.0” por 

ser um assunto bastante atual, em desenvolvimento e irreversível ao universo 

empresarial, servindo até como norte para embasamento, aprofundamentos e 

confrontos sobre o que aqui foi apresentado e registrado. E também por se tratar da 
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junção de construtos ainda escassos em nossas plataformas de busca, permitindo um 

novo olhar e conhecimento para comunidade acadêmica. 

 

Por fim, para o autor da dissertação, as contribuições foram muitas, tendo em vista ter 

sido um trabalho minucioso que demandou ampla pesquisa e aprofundamento do 

tema que, conseguintemente, promoveu crescimento científico e intelectual ao 

pesquisador. Ter desenvolvido um trabalho que será disponibilizado para o acesso de 

toda a comunidade acadêmica e empresarial constitui imensurável relevância para o 

pesquisador. Acrescente-se a esses quesitos o fato de que a pesquisa foi realizada 

na instituição onde o autor trabalha há mais de uma década e também por ter utilizado 

como estudo uma das maiores instituições de ensino profissionalizante do país.  

 

Como limitação deste estudo, salienta-se a impossibilidade de análise de todas as 

empresas atendidas ou em processo de atendimento pela área, por questões da falta 

de interesse em responder o questionário e também em virtude de alguns projetos 

ainda estarem em fase inicial. 

 

Espera-se que este estudo seja visto como ponto de partida para o desenvolvimento 

de outras pesquisas nesta e em outras unidades da IEP, com o intuito de verificar se 

pontos de atenção e melhorias destacados pelos entrevistados e citados nesta 

pesquisa foram melhorados ou não. Espera-se também contribuição para a 

comunidade civil pela abrangência do tema, uma vez que muito em breve todos serão 

de alguma maneira impactados pelas inovações e pilares fundamentadores da 

indústria 4.0.  

 

Indica-se, ainda, a realização de estudos comparativos de casos entre outras 

unidades da referida IEP que também possua área de STI para apreciação e análise 

de cenários, ações ou práticas de atendimentos empresariais. 
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Apêndices e Anexos 

 

Apêndice A - Termo de Consentimento Livre e esclarecido 

 

Eu, ____________________________________________, aceito livremente 

participar como entrevistado na pesquisa que visa à elaboração da dissertação para 

o trabalho de conclusão do Curso de Mestrado Profissional em Administração da 

Fundação Pedro Leopoldo, do mestrando Anderson Augusto de Oliveira, orientado 

pela Profa. Eloísa Helena Rodrigues Guimarães. O objetivo desta dissertação é 

analisar como o processo de inovação e a indústria 4.0 impactam na prestação dos 

serviços praticados pela área de STI unidade SESI SENAI Betim no que se refere as 

demandas apresentadas pelas empresas. Estou ciente de que a entrevista será 

gravada e transcrita, preservando-se a identificação do entrevistado, sendo analisada 

de forma a garantir a confidencialidade, privacidade e anonimato, não correndo riscos 

de que minhas opiniões e ideias possam ser utilizadas contra mim. Estou ciente, 

também, de que posso recusar-me a participar ou retirar-me do projeto, em qualquer 

fase da pesquisa, sem que isso me traga alguma punição. Estou ainda ciente de que 

se tiver qualquer reclamação contra o pesquisador posso procurar a Fundação Pedro 

Leopoldo, por meio da coordenação do Curso de Mestrado (sec.mestrado@fpl.edu.br) 

ou de sua Ouvidoria (ouvidoria@fpl.edu.br). Após convenientemente esclarecido pelo 

pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, consinto em participar desta 

pesquisa.  

 

Local e data. 

 

 

Assinatura de Entrevistado                 Assinatura do Pesquisador 

 

Mestrando: Anderson Augusto de Oliveira - MPA/Fundação Pedro Leopoldo 

(anderson.o.augusto@gmail.com) 

  

Orientadora: Profa. Dra. Eloísa Helena Rodrigues Guimarães - MPA/Fundação Pedro 

Leopoldo (eloisa.guimaraes@fpl.edu.br) 

mailto:ouvidoria@fpl.edu.br
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Apêndice B - Roteiro de entrevista 

 

Bloco I - Caracterização do respondente 

 

1- Idade: _________________________ 

2- Formação: _____________________ 

3- Cargo/função que exerce no SENAI/Betim: ______________________ 

4- Atuação na área de STI: ____________________________ 

5- Tempo de atuação no cargo: ______anos 

 

Bloco II - Caracterização da área STI do SENAI/Betim e dos serviços oferecidos 

 

1- Você sabe o que é indústria 4.0? 

2- Se a resposta acima for sim, você sabe quais são os pilares da indústria 4.0? 

3- Caso as duas respostas acima tenham sido sim, explique rapidamente como você 

entende esse conceito e seus pilares.  

 

Segundo a literatura, existem quatro tipos de inovação. Veja a descrição de cada tipo: 

 

a) Inovação de produto ou serviço: mudança nos produtos ou serviços oferecidos 

pela organização; 

b) inovação de processos: mudança na forma de criar e entregar; 

c) inovação de posicionamento: mudança no contexto em que produtos ou 

serviços são introduzidos, o que pode ocorrer por meio de uma mudança de 

percepção sobre um produto ou processo preestabelecido. Obviamente, essa 

nova abordagem de trabalho exigirá, em sequência, extensa inovação de 

produtos e processos; 

d) inovação do paradigma: mudança nos modelos mentais básicos que abrangem 

as atividades da organização. 

 

4- Como você classifica o tipo de inovação oferecida pela área de STI do 

SENAI/Betim?  

(   ) Inovação de produto ou serviço. 
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(   ) Inovação de processos. 

(   ) Inovação de posicionamento. 

(   ) Inovação do paradigma  

 

5- Em sua opinião, o tipo de inovação praticada pela área de STI do SENAI/Betim é 

compatível com o conceito de indústria 4.0? 

(   ) Sim. 

(   ) Não. 

 

6- Você considera que os projetos desenvolvidos pela área de STI do SENAI/Betim 

são inovadores e atendem aos princípios da indústria 4.0? Justifique a sua 

resposta.  

 

7- A literatura também classifica a inovação em incremental e radical. Analise o 

quadro a seguir: 

 

 

 

Após ler as definições e descrição de cada etapa no quadro, como você classifica as 

inovações desenvolvidas na área de STI do SENAI/Betim? Justifique com exemplos. 

  

8- Os projetos da área de STI são desenvolvidos sob demanda? 

 (   ) Sim. 

 (   ) Não. 
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9- Descreva brevemente como são desenvolvidos os projetos na área de STI do 

SENAI/Betim. 

 

10- O quadro a seguir descreve as etapas do processo de gestão da inovação.  

Prospecção 

São partes fundamentais do processo inovador a coleta e a análise de 
informações sobre a existência de oportunidade de se colocar um elemento 
novo na arena competitiva. Denomina-se prospecção esse exercício de 
captação e entendimento das tendências de mudança do estado presente. 

Ideação 

Essa fase é responsável por gerar propostas que rompam a fronteira entre o 
existente e o desejável. É momento de criação, mas não é composto apenas 
de inspiração. Trata-se de um trabalho intenso de análise de informações, 
cruzamento de sinais e tendências de diferentes áreas do conhecimento, 
junção de fragmentos, geração e avaliação de ideias. 

Construção da 
estratégia 

O desafio, neste momento, é o de efetivamente construir uma estratégia de 
inovação para a organização. Esse processo pode ser dividido em três partes: 
análise (entender profundamente as alternativas), escolha (selecionar em 
quais opções colocar recursos) e planejamento (decidir como fazer a inovação 
acontecer). 

Mobilização de 
recursos 

Entre a construção da estratégia e a sua implementação há importante passo 
de definição de quais recursos serão responsáveis pela execução. Quando há 
atividade de desenvolvimento tecnológico envolvida, essa etapa corresponde 
ao processo decisório que leva ao outsourcing ou à internalização da P&D. 

Implementação 
A implementação é o coração do processo de inovação. Ela tem como inputs 
a estratégia, as ideias e os recursos mobilizados. Seus outputs são um produto 
desenvolvido e um mercado preparado para o lançamento. 

Avaliação 

É fundamental que se monitore a performance inovativa a fim de gerenciá-la 
de forma eficaz. É pela análise de seus resultados e diagnóstico de avanços 
e deficiências que a organização poderá melhorar continuamente seu 
processo inovador. 

Fonte: Stefanovitz, J. P., & Nagano, M. S. (2014). Product innovation management: an integrated model 
proposal. Production, 24(2), 462-476. 

 

Após ler a descrição de cada etapa, identifique as que são realizadas no SENAI/Betim.      

 

11- Baseando-se nas discussões de Stefanovitz & Nagano (2014) quanto ao processo 

de gestão da inovação, explique como ocorre e quais etapas estão presentes no 

processo de parceira entre a área e as empresas.  

 

12- Em sua avaliação, os projetos desenvolvidos pela área de STI do SENAI/Betim 

agregam valor ao serviço da empresa contratante?  

 (   ) Sim. 

 (   ) Não. 

 

13- Caso a resposta anterior tenha sido sim, justifique-a. 
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Apêndice C - Questionário 

 

Bloco I – Caracterização do respondente 

 

1- Idade: ______________ 

2- Formação: ______________ 

3- Cargo atual: _____________________Tempo no cargo atual: ___________ 

 

Bloco II – Caracterização da empresa 

 

1- Local de atuação (cidade/estado): _________________ 

2- Principal atividade da empresa: _____________________ 

3- Porte da empresa (por faturamento anual) 

(   ) Microempresa (≤ 2,4 milhões) 

(   ) Pequeno porte (> 2,4 milhões e ≤ 16 milhões) 

(   ) Médio porte (> 16 milhões e ≤ 90 milhões) 

(   ) Médio-grande porte (> 90 milhões e ≤ 300 milhões)  

(   ) Grande porte (> 300 milhões) 

(   ) Não sei o faturamento da empresa 

 

4- Porte da empresa por quantidade de funcionários 

(   ) Microempresa (até 19 pessoas ocupadas) 

(   ) Pequeno porte (de 20 a 99 pessoas ocupadas) 

(   ) Médio porte (de 100 a 499 pessoas ocupadas) 

(   ) Grande porte (acima de 500 pessoas ocupadas) 

(   ) Não sei quantos funcionários há na empresa em que trabalho 

 

5- Você conhece o conceito de indústria 4.0? 

6- Caso a resposta acima tenha sido sim, cite alguns dos pilares que fundamentam à 

indústria 4.0. 

 

7- A literatura define indústria 4.0 da seguinte maneira: segundo Oliveira, Buchart e 

Ramos (2017), a "indústria 4.0" é um termo abstrato e complexo que consiste em 
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muitos componentes ao examinar atentamente nossa sociedade e as tendências 

digitais atuais. Para entender como esses componentes são extensos, aqui estão 

algumas tecnologias digitais que contribuem como exemplos: dispositivos móveis; 

plataformas da Internet das coisas (IoT); tecnologias de detecção de localização; 

interfaces homem-máquina avançadas; autenticação e detecção de fraude; impressão 

3D; sensores inteligentes; análise de big data e algoritmos avançados; interação 

multinível com o cliente e criação de perfil do cliente; realidade aumentada/ wearables; 

computação em nuvem; visualização de dados e treinamento "em tempo real" 

acionado. 

Após ler essa definiação, você considera que a sua empresa tem características de 

uma indústria 4.0? Por quê? 

 

8- Como a empresa foi informada sobre os serviços/projetos realizados pelo 

SENAI/Betim por meio da área de Serviços Tenológicos e Inovação (STI)? 

 

9- Como você percebe a área de STI do SENAI/Betim nesse contexto de indústria 

4.0? 

 

10-  Você classificaria o(s) projeto(s) desenvolvidos em parceria com o SENAI como 

inovadores? Justifique. 

 

Bloco III – Avaliação do serviço prestado pelo SENAI/Betim à empresa 

 

Nas questões deste bloco, marque a escala de 1 a 5, conforme o seu grau de 

concordância com a afirmativa feita, que pode variar de 1 - discordo totalmente da 

declaração - a 5 - concordo plenamente com a declaração.  

 

Questões 1 2 3 4 5 

1. O serviço prestado pelo SENAI/Betim à empresa pode ser 
considerado inovador. 

     

2. A empresa ficou satisfeita com o serviço prestado pelo 
SENAI/Betim. 

     

3. Todos os prazos acordados foram cumpridos, tanto pela 
empresa quanto pelo SENAI/Betim. 

     

4. Ao longo da realização do projeto, houve avaliação do 
processo. 

     

5. Ao final da realização do serviço, foi realizada uma avaliação 
conjunta empresa e SENAI. 
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6. A empresa recebeu um relatório final sobre o serviço 
desenvolvido. 

     

7. A relação custo-benefício do projeto foi compensadora para a 
empresa. 

     

8. A empresa faria outras parcerias com a área de inovação do 
SENAI/Betim. 

     

9. A mão de obra oferecida pelo STI SENAI/Betim foi  adequada 
para a realização do projeto.  

     

10. A assistência da coordenação do SENAI/Betim ao longo da 
realização do projeto foi adequada.  

     

 

Quais dos serviços/ projetos abaixo sua empresa requisitou ou desenvolveu em 

parceria com o SENAI/Betim por meio da área de STI? 

(   ) Fabricação Inteligente  

(   ) Fábricas escuras 

(   ) Internet das coisas 

(   ) Dispositivos móveis  

(   ) Tecnologias de detecção de localização 

(   ) Interfaces homem-máquina avançadas 

(   ) Impressão 3D 

(   ) Sensores inteligentes 

(   ) Análise de big data e aloritmos avançados  

(   ) Realidade aumentada / wearables 

(   ) Computação em nuvem 

(   ) Visualização de dados e treinamento “em tempo real” acionado.  
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Anexos 

Anexo A - Carta de autorização para a realização da pesquisa 
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Anexo B - Proposta de Serviço 
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Anexo C - Relatório de Entrega 
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