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RESUMO 

 

 

De acordo com o pensamento schumpeteriano, o surgimento de invenções pode resultar na sua 

inclusão dentro do sistema produtivo, desenvolvendo inovações que rompem com o paradigma 

tecnológico em vigor até o momento e suscitam novas formas organizacionais na economia e 

nas relações entre os agentes econômicos. Segundo a escola neo-schumpeteriana, constrói-se 

um novo paradigma técnico-econômico que segue a lógica dos ciclos de Kondratieff. O presente 

trabalho tem por objetivo apresentar o conceito de paradigmas técnico-econômicos e seus 

desdobramentos, buscando traçar o movimento encadeado das inovações disruptivas na linha 

temporal do modelo de produção capitalista e identificar os impactos sociais que começam a 

surgir com o advento da última revolução tecnológica. A pesquisa foi realizada a partir de um 

levantamento bibliográfico na base de dados ScienceDirect e catálogos de grandes livrarias 

brasileiras, resultando na reunião de ideias de alguns dos principais estudiosos na área. O 

trabalho conclui que a cada revolução tecnológica ou industrial se segue uma revolução nos 

transportes e comunicação e que as indústrias 4.0 e 5.0, que se apoiam nos sistemas ciberfísicos 

e ciber-físico-humanos, se caracterizam por um novo paradigma técnico-econômico, podendo 

constituir uma nova revolução industrial. 

 

 

Palavras-chave: Schumpeter; ciclos de Kondratieff; paradigma técnico-econômico; sistema 

ciberfísico; sistema ciber-físico-humano; indústria 4.0; indústria 5.0 



 
 

ABSTRACT 

 

 

According to the schumpeterian thinking, the emergence of inventions can result in their 

inclusion within the productive system, developing innovations that break up the technological 

paradigm in force so far and create new organizational forms in the economy and in the relations 

between economic agents. According to the neo-schumpeterian school, a new techno-economic 

paradigm that is built follows the logic of Kondratieff cycles. This paper presents the concept 

of techno-economic paradigm and its consequences, seeking to trace the chained moviments of 

disruptive innovations in the production model timeline and identifying the social patterns that 

will be presented with the latest technological revolution. The research was conducted from a 

bibliographic survey in the Science Direct database and catalogs of major Brazilian bookstores, 

resulting in the gathering of ideas from some of the leading scholars in the area. The paper 

concludes that for all technological or industrial revolution follows a communication or 

transportation revolution and that industries 4.0 and 5.0, which are supported by the cyber-

physical and human-cyber-physical systems, are characterized by a new techno-economic 

paradigm, perhaps constituting a new industrial revolution. 

 

 

Keywords: Schumpeter; Kondratieff cycles; technical-economic paradigm; cyberphysical 

system; human-cyber-physical system; industry 4.0; industry 5.0
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INTRODUÇÃO 

Uma pessoa atenta é capaz de notar que as relações interpessoais atuais passaram por 

grande transformação em um curto espaço de tempo. Novas tecnologias permitiram a 

comunicação eficaz a longas distâncias de forma quase instantânea, ao mesmo tempo em que 

uma mesma informação pode ser transmitida a um número incalculável de interlocutores em 

diversos canais simultaneamente. 

O sistema econômico não foge a essa transformação, de modo que o processo 

produtivo atual e as relações entre os agentes econômicos também se modificaram 

profundamente nos últimos anos. Ao longo de uma geração o modelo de organização da 

sociedade e das instituições que dela fazem parte já não pode ser diretamente comparado com 

as formas organizacionais anteriores. Para realizar essa tarefa é necessário que se faça em 

paralelo uma contextualização das tecnologias existentes nos dois momentos. 

Esse tipo de exercício não é novo, porém agora o mesmo é feito para espaços de tempo 

cada vez mais curtos. Tal fato se deve ao dinamismo natural do sistema econômico, cujo 

processo de transformação se origina da interação entre forças pertencentes a esfera técnico-

econômica e a esfera socio-institucional. Cada esfera possui características próprias de 

associação entre seus componentes internos, desencadeando reações em tempos e formas 

comportamentais diferentes às mudanças citadas anteriormente.  

Ao mesmo tempo, o sistema produtivo, a base do sistema econômico, é impactado 

periodicamente pela emergência de invenções que são incorporadas nas funções de produção, 

gerando inovações. 

No curso do tempo, a relação entre os agentes econômicos com as inovações tem como 

resultado o surgimento de ciclos de crescimento econômico, onde há a alternâncias de períodos 

de taxas maiores de crescimento com períodos de taxas menores ou até mesmo negativas.  

O entendimento a respeito dos fatores que levam ao crescimento econômico de uma 

nação têm sido alvo sistemático de estudo por economistas ao longo da história do pensamento 

desta ciência. Ainda assim, cada escola possui suas idiossincrasias que, em última instância, 

resultam em diferentes entendimentos sobre quais são, de fato, os fatores que fazem parte desse 

processo e de que maneira o realizam. 

Nesse sentido, o economista austríaco Joseph Schumpeter foi pioneiro ao buscar 

teorizar o desenvolvimento econômico como consequência direta da introdução de inovações 
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no processo produtivo. Schumpeter defendia a percepção de que o sistema econômico está em 

constante desequilíbrio, com a figura do empresário empreendedor renovando o conjunto de 

possibilidades de produção. Nessa medida, os modelos produtivos considerados obsoletos 

seriam naturalmente substituídos pelos novos em um processo de destruição criadora. 

Igualmente importante foram as constatações realizadas pelo intelectual russo Nikolai 

Kondratieff, o qual, através de métodos estatísticos, indicou que a economia capitalista opera 

em ciclos longos de ascensão e queda do crescimento, com duração média de 50 anos.  Dentre 

as suas descobertas, está a presença de comportamentos padronizados ao longo do tempo, em 

certos pontos do ciclo. 

A partir do entendimento de Schumpeter de que a inovação está no centro do processo 

de desenvolvimento econômico e incorporando as ideias de que o sistema capitalista de 

produção se movimenta em ciclos de longa duração, a escola neo-schumpeteriana estuda de que 

forma as inovações “ganham vida” e como as firmas se organizam e se orientam no sentido de 

acomodar tais mudanças.  

Dentre as muitas contribuições da escola, está a noção de que a competição entre as 

firmas leva ao surgimento das inovações e que essas são dependentes dos padrões tecnológicos 

preexistentes. Portanto, as mesmas seguem certos paradigmas convencionados como ofertantes 

das melhores soluções para os problemas de contingenciamento enfrentados pelos agentes 

econômicos. Sob a ótica desses autores, as inovações seguem as trajetórias tecnológicas que 

compõem o paradigma tecnológico. 

As inovações não surgem isoladas, pelo contrário, vêm ao mundo na forma de sistemas 

que inter-relacionam diferentes tecnologias. Esses sistemas também se relacionam uns com os 

outros, formando verdadeiras constelações que geram consecutivas transformações no 

ambiente produtivo. Transformações que podem assumir um caráter incremental, assim como 

um caráter disruptivo ou radical com mudanças tão profundas na forma como os agentes 

interagem uns com os outros e com os meios de produção que permitem ser classificadas em 

diferentes ciclos, em uma sequência de revoluções tecnológicas. 

A cada ciclo pertence um paradigma técnico-econômico, distribuído sobre o tempo 

médio das ondas longas identificadas por Kondratieff. Os paradigmas técnico-econômicos 

compreendem as características de comportamento produtivo e social nascidas através da 

inovação radical que marca o fim do paradigma anterior.  
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A respeito desta questão, o presente trabalho se debruça sobre o conceito de 

paradigmas técnico-econômicos e seus desdobramentos, buscando traçar um movimento 

encadeado das inovações disruptivas na linha temporal do modelo de produção capitalista. O 

estudo retratado nos três capítulos que seguem, mais as considerações finais que sintetizam o 

conteúdo abordado, apresenta a maneira a qual ocorre a transição entre os diferentes paradigmas 

técnico-econômicos e procura identificar os impactos sociais que começam a surgir com o 

advento da última revolução tecnológica. 

O trabalho se justifica pela necessidade de se compreender o processo de evolução 

técnico-paradigmático e as metamorfoses a ele inerentes de forma que a sociedade possa 

entender suas especificidades. A partir desse conhecimento é possível se preparar de forma 

oportuna para enfrentar as transformações atuais e futuras de maneira positiva, reduzindo o 

tempo de adequação da esfera socio-institucional para com as mudanças que surgem. 

O estudo foi realizado a partir de um levantamento bibliográfico sobre o tema em 

questão na base de dados ScienceDirect, buscando os artigos mais relevantes de acordo com o 

critério de número de citações. Concomitantemente, os livros utilizados foram selecionados a 

partir de intensa pesquisa em catálogos de estudos de tecnologia e economia nas principais 

livrarias brasileiras. 

O primeiro capítulo se ocupa em apresentar ao leitor os conceitos teóricos da inovação 

tecnológica e dos paradigmas técnico-econômicos desenvolvidos por Joseph Schumpeter e pela 

escola neo-schumpeteriana.  A estrutura do capítulo reside na abordagem da interpretação de 

Schumpeter acerca de um modelo de fluxo circular da renda, de modo a capacitar o leitor a 

compreender a dinâmica do desenvolvimento econômico e o papel assumido pela tecnologia 

neste cenário. Posteriormente, são expostos os principais achados de Nikolai Kondratieff a 

respeito da existência de ondas longas na progressão do sistema capitalista, que somados às 

contribuições de Schumpeter baseiam a ideia da existência de paradigmas técnico-econômicos, 

apresentados ao final do capítulo. 

No segundo capítulo é traçada uma linha histórica dos paradigmas tecnológicos e seus 

impactos na vida econômica, dando maior ênfase ao período que compreende a terceira 

revolução industrial ou quinta onda longa de Kondratieff. 

O terceiro capítulo destina-se à argumentação central do estudo, no qual são exibidas 

as tecnologias que compõem o núcleo duro da revolução tecnológica atual, sejam elas os 

sistemas ciberfísicos e os sistemas ciber-físico-humanos, bem como as demais tecnologias que 
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compões esses sistemas, como internet das coisas e serviços, big data, computação em nuvem 

e inteligência artificial. Paralelamente, se busca detalhar quais são os impactos 

socioeconômicos oriundos das transformações nos processos produtivos e modelos de 

negócios, em consequência da adoção dos sistemas citados. 
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1. O CONCEITO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA SEGUNDO JOSEPH 

SCHUMPETER E A ESCOLA NEO-SCHUMPETERIANA 

O presente capítulo busca apresentar os conceitos criados por J. A. Schumpeter1 

durante seu estudo acerca do processo de desenvolvimento econômico, evidenciando como o 

mesmo entende a criação de novas tecnologias e essas impactam a vida econômica. Dando 

continuidade, é apresentado complementarmente o trabalho do economista russo Nikolai 

Kondratieff, primeiro cientista a pesquisar estatisticamente como a dinâmica do sistema 

capitalista obedece ao movimento de ondas longas. Em seguida, o conceito de paradigmas 

técnico-econômicos é apresentado seguindo, em sua maior parte, o exposto no artigo 

Technological revolutions and techno-economic paradigms, de Carlota Perez, que aglutina os 

conceitos desenvolvidos pela escola neo-schumpeteriana na compreensão da criação e difusão 

tecnológica e seus impactos na sociedade e no desenvolvimento econômico. 

 

1.1. O modelo schumpeteriano do fluxo circular econômico 

A fim de explicar o desenvolvimento econômico, Schumpeter (1997) primeiramente 

resgata o uso de um modelo abstrato para facilitar o entendimento da vida econômica, um 

artifício comum a distintas escolas, isolando os fatos econômicos dos fatos sociais e 

descrevendo o que pode ser entendido como um modelo simplificador do processo de 

industrialização. Costa (2006) compara essa imagem mental àquelas criadas por Adam Smith e 

Karl Marx nas obras Riqueza das Nações e O Capital, respectivamente, onde Smith tece uma 

sociedade imaginária, ‘o estágio rude e primitivo da sociedade’ (SMITH, 1776, apud COSTA, 

                                                           
1 Joseph Alois Schumpeter iniciou sua carreira de professor no ano de 1909, na Faculdade de Economia da 

Universidade de Czernowitz. Posteriormente, passou pelas universidades de Cambridge, Oxford, Graz, Columbia 

e Harvard. Foi Ministro da Fazenda no governo austríaco por apenas dez meses, em 1919, e em seguida presidiu 

o Banco Privado de Biedermannbank, em Viena, até o mesmo declarar falência em 1924. Foi cofundador da 

Sociedade de Econometria, presidindo-a entre 1937 e 1941. Presidiu a Associação Americana de Economia, em 

1948, e a Associação Internacional de Economia em 1949, pouco antes de sua morte, em 1950, aos 66 anos. Suas 

obras mais conhecidas foram A Natureza e a Essência da Economia Política (1908), Teoria do Desenvolvimento 

Econômico (1911), Ciclos Econômicos (1939), Capitalismo, Socialismo e Democracia (1942) e Análise da 

História Econômica (1954), publicada postumamente. Schumpeter fez diversas contribuições à ciência econômica, 

sendo a principal delas sua análise sobre a dinâmica do desenvolvimento econômico. Para ele, o sistema capitalista 

é impulsionado pelo desenvolvimento tecnológico que leva os agentes econômicos a concorrerem entre si pela 

posição de monopolista no mercado de interesse. Esse monopólio seria alcançado por meio da introdução de 

invenções (geradas fora do fluxo circular econômico, e, portanto, exógenas à sua dinâmica) nos ciclos de negócios, 

pela figura do empresário empreendedor (COSTA, 1997). 
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2006, p. 3), anterior ao desenvolvimento do capitalismo, e Marx idealiza uma sociedade 

mercantil simples para que possa explicar o processo de acumulação de capital.  

Schumpeter (1997) se ocupa por expor, em primeira instância, o conceito de fato 

econômico, o objeto de estudo dos economistas. Ele observa que a realidade é composta por 

um emaranhado de relações interconectadas, de origens diversas, impossíveis de serem isoladas 

de uma forma que não seja por meio da abstração. Assim como o historiador que quer contar a 

história da literatura deve abstrair-se de muitos dos fatores sociais que a compõe, o economista 

que quer observar os fatos econômicos deve isolá-los do resto dos fatos sociais. O autor 

conceitua o fato econômico como aquele originário do comportamento econômico, que existe 

com a finalidade de adquirir bens, seja por meio da troca ou produção; e observando que a 

sociedade se divide em grupos cujas atividades principais se sobrepõem às demais, afirma que 

existem grupos cujo principal comportamento deriva do aspecto econômico.  

Partindo desses pressupostos, o modelo schumpeteriano do fluxo econômico apresenta 

um “Estado organizado comercialmente, no qual vigora a propriedade privada, a divisão do 

trabalho e a livre concorrência.” (SCHUMPETER, 1997, p. 25). No modelo, todas as pessoas 

vivem dos bens produzidos no período precedente, embora comercializados no período atual, 

bem como produzem os bens que serão consumidos no período seguinte. As pessoas que 

produzem bens usados como matérias-primas não sabem, a não ser pela experiência prévia, 

qual é a medida correta ou a mais eficiente para sua produção. Um agricultor, padeiro, ou um 

industrial que realize cálculos complexos, se baseia na demanda passada para projetar a 

produção corrente. Nenhum deles sabe com antecedência e certeza com quem seus produtos 

serão comercializados, no entanto, a experiência lhes é capaz de prover uma dimensão ou 

intensidade da demanda a se esperar, ainda que ajustes devam ser feitos mediante pressões 

externas que se impõem sobre o contexto econômico no período corrente. Isso é possível porque 

o fluxo circular dos períodos econômicos ocorre velozmente e repetidamente, com grande 

precisão (SCHUMPETER, 1997). 

 

 
Do fato de que todos os bens encontram um mercado, segue-se [...] que o fluxo 

circular da vida econômica é fechado, em outras palavras, que os vendedores de todas 

as mercadorias aparecem novamente como compradores em medida suficiente para 

adquirir os bens que manterão seu consumo e seu equipamento produtivo no período 

econômico seguinte e no nível obtido até então (SCHUMPETER, 1997, p. 27 e 28). 
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Na prática, a experiência adquirida com a troca de mercadorias nos períodos anteriores 

influencia a produção corrente, mas não é capaz de garantir, por si só, a estabilidade de todo o 

fluxo econômico. Ocorre que os bens são valorados de acordo com aquilo que são capazes de 

adquirir no futuro. Mais detalhadamente, um indivíduo passa a produzir bens que o 

possibilitarão realizar trocas e obter novos bens que este mesmo indivíduo usará para saciar 

seus desejos e necessidades. Como dito antes, os bens consumidos no período corrente foram 

produzidos no período anterior e aqueles que serão consumidos no próximo período são 

produzidos no período atual. Neste contexto, o indivíduo recorre às experiências prévias 

positivas como a forma mais segura de calcular a quantidade ideal de sua produção, e dessas 

mesmas experiências o indivíduo produtor valora sua produção, tendo em mente os bens que 

deseja adquirir no próximo período (SCHUMPETER, 1997). 

Mantendo a linha de raciocínio, os indivíduos da economia, quando trocam seus bens, 

o fazem em busca de um bem geral, o dinheiro, com o qual são capazes de adquirir qualquer 

produto. Schumpeter (1997) aponta que quando se trata do valor do dinheiro,  

 

 
 [..] um rol de bens costumeiramente comprados flutua mais ou menos claramente 

diante dos olhos e, em geral, um plano definido de gastos é assumido como sendo o 

melhor, e não muda rapidamente. Por isso todos podem contar com valor e preços 

constantes, ajustados gradualmente às condições modificadas (ibdem, p. 63). 

 

 

Ou seja, em geral, dinheiro é apenas um meio de circulação sem maiores impactos na 

vida econômica dos indivíduos. 

Além da atividade de escolha da quantidade a ser produzida e da valoração dos bens 

dentro da sociedade, cada unidade produtora, seja ela constituída por negócios individuais ou 

por grupos com interesses mútuos, escolhe também como a produção é formatada em função 

dos fatores de produção disponíveis, capital e trabalho. 

O sistema econômico apresenta uma dualidade de forças: de um lado a força 

econômica, que busca reconduzir os recursos disponíveis e alocá-los da melhor forma para 

atender às necessidades da sociedade; e de outro lado uma força tecnológica, que busca o 

desenvolvimento de novas técnicas, novas formas de se produzir algo. Essas duas forças 

interagem entre si e geram diferentes composições, sendo inclusive as firmas um dos resultados 

alcançáveis pelo alinhamento entre ambas (SCHUMPETER, 1997). 
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No entanto, não necessariamente a força econômica e a tecnológica comunicam-se de 

maneira harmoniosa. Pelo contrário, há uma subordinação de uma à outra. As novas descobertas 

técnicas, com sua capacidade de criar novos artigos, processos, somente serão incorporadas ao 

sistema econômico caso suas forças acreditem ser esse um movimento oportuno. Um novo 

artigo somente se torna um novo produto caso seja vislumbrada a possibilidade de obter-se 

lucro com a venda do mesmo, assim como uma nova técnica de se produzir o mesmo objeto já 

existente somente será aplicada caso um gestor a julgue como eficiente. 

 

 
Aqui o ponto de vista econômica não apenas decidirá entre dois métodos de produção 

diferentes, mas até mesmo atuará sobre os coeficientes no interior de qualquer método 

dado, já que cada um dos meios de produção podem ser, em certa medida, substituídos 

por um outro, ou seja, a falha de um pode ser compensada por incremento de outro, 

sem mudar o método de produção, por exemplo, um decréscimo da energia a vapor 

substituído por um acréscimo da energia manual e vice-versa (SCHUMPETER, 1997, 

p. 33). 

 

 

São as interações entre as forças econômica e tecnológica dentro das diversas 

configurações que a função de produção pode adquirir que chamam a atenção de Schumpeter 

para o processo de inovação tecnológica. 

 

1.2. O desenvolvimento econômico e tecnológico segundo Schumpeter 

Schumpeter, ao modelar a economia como um fluxo circular, imagina relações 

equilibradas e previsíveis. Em seu modelo, a cada período as mercadorias produzidas são 

destinadas aos seus mercados de forma eficaz. O crescimento econômico é plausível através de 

incrementos na produtividade, de trajetória previsível, pois os negócios do período corrente são 

baseados nos negócios dos períodos anteriores. Portanto, conclui que as grandes mudanças no 

desenvolvimento da economia têm origem fora do fluxo circular mencionado (COSTA, 2006). 

Ciote (2011) afirma que o ponto central para a análise econômica de Schumpeter é a 

inovação, responsável por mudanças estruturais na sociedade. Acerca desse ponto, o autor 

divide o processo de inovação em quatro passos: invenção, inovação, difusão e imitação. 

Enquanto a invenção é exógena ao ciclo econômico, a inovação é introduzida no mesmo pela 

figura do empreendedor, e “a difusão e a inovação são aqueles que, em última instância 

propelem o desenvolvimento econômico” (ibdem, p. 420). 
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Mais ainda, para que as invenções possam ser inseridas no meio econômico, se faz 

imprescindível a figura do empresário empreendedor. Os meios para a necessária mudança do 

modo de produção vigente não se encontram à disposição dos agentes. Eles estão sendo 

empregados para produzir os bens já transacionados dentro do fluxo. Ao mesmo tempo, não 

surgem novas necessidades e desejos de satisfação do consumo nas pessoas pelo mesmo motivo 

(COSTA, 2006). O empreendedor é aquele personagem que vislumbra formas de obtenção de 

lucro (as razões para essa ambição são diversas e pertencentes ao campo individual), e motivado 

por essa busca, procura novas formas de produzir o que já existe de maneira mais eficiente e/ou 

tenta encontrar o que ainda não é oferecido aos consumidores. 

De acordo com Schumpeter (1997), o empreendedor irá buscar fora do fluxo circular 

as oportunidades para ofertar novos produtos e serviços. Cabe à oferta o papel de gerar as 

condições de ruptura do método produtivo copiado período após período, através de novas 

combinações. 

 

 
 [As] inovações no sistema econômico não aparecem, via de regra, de tal maneira que 

primeiramente as novas necessidades surgem espontaneamente nos consumidores e 

então o aparato produtivo se modifica sob sua pressão. Não negamos a presença desse 

nexo. Entretanto, é o produtor que, igualmente, inicia a mudança econômica, e os 

consumidores são educados por ele, se necessário; são, por assim dizer, ensinados a 

querer coisas novas, ou coisas que diferem em um aspecto ou outro daquelas que 

tinham o hábito de usar. Portanto, apesar de ser permissível, e até mesmo necessário, 

considerar as necessidades dos consumidores como uma força independente e, de fato, 

fundamental na teoria do fluxo circular, devemos tomar uma atitude diferente quando 

analisamos a mudança (SHUMPETER 1911, apud COSTA, 2006, p. 5). 
 

 

O empreendedor se beneficia das invenções dos pesquisadores e é capaz de adaptá-las 

com o fim de empregá-las nos processos produtivos nos mercados onde pretende se inserir ou 

já se encontra inserido. Dessa forma, a inovação é difundida por entre as firmas inovadoras 

atuantes no mercado e posteriormente é copiada pelas firmas menos capazes. Todo o processo 

gera uma onda de investimentos e aumento do número de empregos, desenvolvendo a economia 

nacional (CIOTE, 2011). 

 

 
 [...] o que Schumpeter diz é (em linguagem análoga à física) que se introduzirmos um 

novo parâmetro (inovação) em um determinado conjunto de condições ele gerará uma 

série de efeitos que se ampliarão no espaço-tempo (por difusão e imitação) os quais, 

sob a influência de diversos fatores (os recursos e meios de diferentes agentes, 

conjunturas ambientais) levam a grandes mudanças nos resultados esperados 

(podemos observar um crescimento no investimento e nas taxas de emprego e ao 
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mesmo tempo observar perdas na parte dos stakeholders2 que não se adaptaram a nova 

situação) (CIOTE, p. 420). 

 

 

Nas palavras de Schumpeter, todo o processo ocorre da seguinte forma: 

 

 
1) Introdução de um novo bem. ou seja, um bem com que os consumidores ainda não 

estejam familiarizados. ou de uma nova qualidade de um bem. 2) Introdução de um 

novo método de produção, ou seja, um método que ainda não tenha sido testado pela 

experiência no ramo próprio da indústria de transformação, que, de modo algum, 

precisa ser baseado numa descoberta cientificamente nova, e pode consistir também 

em nova maneira de manejar comercialmente uma mercadoria. 3) Abertura de um 

novo mercado, ou seja, de um mercado em que o ramo particular da indústria de 

transformação do país em questão não tenha ainda entrado, quer esse mercado tenha 

existido antes ou não. 4) Conquista de uma nova fonte de matérias-primas ou de bens 

semimanufaturados, mais uma vez independentemente do fato de que essa fonte já 

existia ou teve que ser criada. 5) Estabelecimento de uma nova organização de 

qualquer indústria, como a criação de uma posição de monopólio (por exemplo, pela 

trustificação3) ou a fragmentação de uma posição de monopólio (SHUMPETER, 

1911, apud COSTA, 2006, p.6). 
 

 

Para que o processo seja possível, a economia precisa estar ancorada nos pilares da 

propriedade privada, da divisão do trabalho e da livre concorrência. Além disso, o acesso ao 

crédito é fundamental para que o empresário reúna as condições necessárias para inovar. 

Atuando com a constante da incerteza, e diferentemente do capitalista tradicional que acumula 

riquezas antes de iniciar seu papel como produtor, o empresário empreendedor conta apenas 

com o crédito para pôr em prática seus planos (Schumpeter, 1997). 

Executando seus projetos, o empreendedor pode aferir ganhos com a sua inovação. No 

entanto, seus ganhos serão temporários e vão diminuindo na medida em que as firmas 

concorrentes passam a imitá-lo em um movimento crescente, criando uma concorrência cada 

vez maior (Costa, 2006). 

Schumpeter (1961) também revisita o conceito de ondas longas de Nikolai Kondratieff 

e os estudos sobre o processo de desenvolvimento do sistema capitalista e da acumulação de 

capital desenvolvidos por Carl Marx, criando o termo destruição criadora. Para Schumpeter, a 

análise histórica demonstra que os processos de inovação não ocorrem isoladamente. Não são 

                                                           
2 Grupo de indivíduos que apresenta responsabilidade ou interesse no sucesso de uma organização, sociedade, 

negócio, etc. (Dicionário Cambridge). 

 
3 Acordo entre empresas com a finalidade de controlar preços, ampliar sua força no mercado e diminuir, ou anular, 

a concorrência (Dicionário Michaelis). 
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apenas alguns poucos indivíduos que, aleatoriamente, desenvolvem novos métodos produtivos 

ou grandes melhorias em técnicas já existentes. Pelo contrário, esses eventos ocorrem com 

inúmeras firmas ao mesmo tempo ou em um espaço de tempo muito pequeno, acontecendo 

também de forma cíclica.  

De maneira mais detalhada, uma inovação posta no mercado gera uma reação imediata 

de difusão, de forma que as firmas inovadoras tentarão introduzir suas próprias inovações para 

competir com a firma pioneira. Paralelamente, outras firmas tentarão copiar as inovações da 

forma mais rápida possível, procurando minimizar a perda de espaço no mercado. Esse 

movimento conjunto aumenta as taxas de investimento e amplia as taxas de emprego, como já 

dito anteriormente. As firmas inovadoras são capazes de aferir lucros extraordinários, que vão 

diminuindo à medida que as inovações são difundidas por entre as demais firmas. Nesse ponto, 

chega-se ao auge do desenvolvimento econômico imposto pelas inovações (SCHUMPETER, 

1961). 

Segundo Costa (2006), a conclusão de que o desenvolvimento econômico pode ter 

origem em fatores externos ao fluxo circular torna a análise estática da economia e sua procura 

por pontos de equilíbrio entre oferta e demanda incapazes de fazer o devido acompanhamento 

desses fatores. Assim, a teoria schumpeteriana diverge do método neoclássico de análise dos 

pontos de equilíbrio4. Schumpeter acredita não ser possível olhar a dinâmica econômica pelo 

ponto de vista de que os agentes econômicos adequam suas posições como prevê a tesoura 

marshaliana5, por exemplo. 

A dinâmica econômica se assemelha à teoria evolucionária de Charles Darwin6, à 

medida em que os agentes se adaptariam ao contexto no qual se inserem. Daí deriva a corrente 

                                                           
4 Os princípios de equilíbrio geral, estabelecidos por Leon Walras, apontam que os mercados determinam os preços 

e quantidades dos bens produzidos pelas firmas e o empreendedor é considerado apenas um coordenador da 

produção (TIGRE, 2005). 

 
5 Alfred Marshall procurou aprimorar o modelo de equilíbrio geral e estático de Leon Walras, criando modelos de 

equilíbrio parcial. (TIGRE, 2005) O seu modelo mais difundido, conhecido como tesoura marshaliana, estabelece 

que, simplificadamente, quanto maior a produção de um bem menor tende a ser seu preço de comercialização e 

vice-versa, devido à lei de oferta e demanda (quanto maior a escassez de um bem maior tende a ser seu preço na 

mesma medida em que o preço desse bem tende a cair na medida em que sua oferta aumenta). O modelo também 

permite a interpretação de que quanto maior o número de firmas concorrentes no mesmo mercado, menor tende a 

ser o preço de venda dos bens produzidos pelas mesmas devido à maior oferta. 

 
6 Charles Darwin, naturalista britânico, publicou em 1850 seu mais famoso livro, A Origem das Espécies, onde 

define que as espécies evoluem e possuem um ancestral em comum. O processo de evolução acontece de forma 

vagarosa, geração após geração, através de mutações e da seleção natural. A teoria da seleção natural, por sua vez, 

estabelece que as espécies de seres vivos se adaptam às mudanças no meio ambiente e apenas aqueles indivíduos 

melhores adaptados são capazes de sobreviver e transmitir seus genes para a próxima geração. Portanto, as espécies 

que não se adaptam às mudanças no meio ambiente estão fadadas ao desaparecimento (DARWIN, 2004). 
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evolucionista do desenvolvimento econômico. Partindo do princípio de que a economia evolui 

através do permanente movimento de adaptação dos agentes, a análise schumpeteriana adquire 

também um caráter historicista, pois é preciso compreender o contexto histórico no qual o fluxo 

circular está inserido (CIOTE, 2011). 

 

1.3. As ondas longas de Nikolai Kondratieff 

No artigo intitulado The Long Waves in Economic Life, publicado pela revista The 

Review of Economic Statistics, Nicolai Kondratieff7 estudou estatisticamente a existência de 

movimentos cíclicos extralongos na economia capitalista. Sua pesquisa se baseou em diferentes 

indicadores de países como Inglaterra, França e Estados Unidos. Mais especificamente, foram 

analisados os preços das commodities comercializadas nesses países entre 1870 e 1920, assim 

como a variação da taxa de juros, do salário dos trabalhadores ingleses da indústria têxtil e 

agriculturas, e as flutuações no comércio exterior francês, por meio do somatório do volume de 

importações e exportações. 

Dos dados observados por Kondratieff (1935), fica claro que as economias capitalistas 

se desenvolvem através de ciclos longos, com duração aproximada de 40 a 60 anos. Tais ciclos 

são compostos por períodos de incremento gradual nos indicadores econômicos até um ponto 

de ápice que marca o momento de inflexão da tendência apresentada, na qual os mesmos 

indicadores passam então a definhar gradualmente, até o início de uma próxima onda de 

crescimento. Paralelamente, nem todos os indicadores econômicos apresentam ciclos de 

crescimento e queda. Alguns apresentam um padrão cíclico de aceleração/desaceleração do 

crescimento. 

Durante os ciclos longos há ondas de menor duração, entre 7 e 11 anos, e outras ainda 

menores, de 1 a 3 anos, e o número de anos de prosperidade supera o número de anos de 

depressão. Dessa forma, a economia caminha em direção ao desenvolvimento ao longo do curso 

de cada onda. Além disso,  

                                                           
 
7 Nikolai Dmitrievich Kondratieff foi um economista russo, professor na Universidade de São Petesburgo. Após a 

revolução soviética se tornou membro do Partido Comunista e foi cofundador e presidente do Instituto de 

conjuntura de Moscou, onde realizou pesquisas estatísticas para o planejamento econômico do governo. Depois 

da publicação de seu trabalho sobre o funcionamento das economias capitalistas ocidentais (o artigo The Long 

Waves in Economic Life foi originalmente publicado em 1925, em russo) e sua defesa de que o sistema capitalista 

não estaria necessariamente fadado ao fracasso, Kondratieff entrou em atrito com o governo soviético. Foi preso 

em 1930, sentenciado a oito anos de prisão, e executado em 1938 (FONSECA, [20–?]). 
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 [...] durante a recessão das ondas longas, um número especialmente grande de 

descobertas e invenções em técnicas de produção e comunicação são feitas, que, no 

entanto, são normalmente aplicadas apenas no início do ciclo crescente da próxima 

onda longa (KONDRATIEFF, 1935, p. 111. Tradução minha). 
 

 

A origem dessas ondas longas está vinculada a condições intra econômicas, como 

inovações tecnológicas, e extra econômicas, como guerras e revoluções. O autor associa ainda 

a assimilação de novos países à economia mundial (comércio internacional) e as flutuações na 

produção do ouro como causas. No que diz respeito às inovações tecnológicas, é importante 

ressaltar que as mesmas não são obras do acaso. Não basta que novas descobertas sejam feitas, 

é preciso que haja uma razão econômica para o seu emprego, com o risco de que, em caso 

negativo, tais descobertas permaneçam sem uso prático. No que diz respeito às guerras e 

revoluções, elas tendem a ocorrer nos períodos de aceleração econômica, em que a disputas por 

novos mercados e matérias-primas se torna mais acirrada (KONDRATIEFF, 1935). 

Segue abaixo (Figura 1) um modelo do comportamento das ondas longas teorizadas 

por Kondratieff: 

 
Figura 1 - Modelo de onda longa de Kondratieff 

 

Fonte: Adaptado de Revista Adventista.  

 

As ondas de Kondratieff distinguem quatro diferentes fases de comportamento 

econômico durante seu ciclo (GORDON, 2008): 

PRIMAVERA: corresponde ao ciclo de ascensão rápida dos preços, gerando inflação, 

além da introdução de inovações tecnológicas gestadas no ciclo anterior.  
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Nesse momento, os agentes se encontram na saída da última crise econômica e, em 

decorrência da conjuntura favorável, compartilham o comportamento de acumulação de capital 

para o futuro. O capital acumulado é usado para ampliação da produção, que é facilmente 

absorvida. Como consequência da maior velocidade no fluxo de troca de mercadorias, os preços 

rapidamente atingem um patamar além do observado no início do ciclo, ou seja, inflação. 

VERÃO: as expansões registradas no período anterior (primavera) continuam até 

atingir o limite de recursos da sociedade. 

Entre o início da primavera e o fim do verão a taxa de desemprego tende a cair 

continuamente, assim como novas relações de trabalho começam a surgir, tendo em vista que 

as inovações tecnológicas introduzidas no período anterior começam a caminhar para a sua 

maturidade, tanto em termos de design dominante quanto em termos de uso social. Outros 

indicadores econômicos também tendem a acompanhar o prognóstico positivo desenvolvido 

pelas novas funções de produção, até que por fim, os fatores de produção, materiais e humanos, 

se esgotam. Guerras, revoluções e ouros conflitos sociais historicamente emergem nesse 

momento do ciclo econômico, como resposta natural à disputa entre as sociedades por recursos 

que se tornam cada vez mais escassos. 

OUTONO: período de estagflação econômica marcada por acomodação das forças 

produtivas às limitações de recursos. 

Na medida em que as firmas atingem o limite real de produção imposto pela escassez 

de recursos, os conflitos sociais eclodem, resultando em uma primeira recessão econômica que 

tende a ser brusca, porém temporária, com rápida reorganização dos agentes. 

Esgotado o modelo de crescimento da produção e aceleração dos preços que marcaram 

os dois períodos anteriores, a economia passa a viver um momento no qual os agentes 

econômicos são orientados pelo modelo de consumo. O modelo de concorrência entre as firmas 

deixa de ser capitaneado pela diferenciação de produto e as mesmas passam a competir através 

de preço. Nesse momento as tecnologias que virão a ser introduzidas na economia no início do 

próximo grande ciclo econômico passam a ser gestadas. 

INVERNO: taxas de juros e salários diminuem, impactando a estrutura de preços 

vigente e fortalecendo a recessão econômica do período anterior, tornando-a uma depressão. 

O inverno marca o fim do modelo econômico estabelecido e a disseminação do fim 

das margens de produção entre os agentes econômicos com redução dos salários médios, como 
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consequência. Com a queda do poder aquisitivo da sociedade, a estrutura de preços altos que 

havia sido organicamente montada ao longo do ciclo não se sustenta e as firmas começam a 

quebrar, gerando uma espiral de baixos salários, desemprego e ociosidade do sistema de 

produção. 

 

1.4. A escola neo-schumpeteriana e o processo de inovação tecnológica 

A partir dos anos 1970 uma série de novos teóricos tomaram inspiração nas obras de 

Schumpeter, aprimorando sua teoria do desenvolvimento econômico e incorporando as 

descobertas de Kondratieff. Dentre eles destacam-se Christopher Freeman8, Giovanni Dosi9, 

                                                           
8 Christopher Freeman foi um economista, fundador e presidente, entre 1966 a 1982, da Science Policy Research 

Unity (SPRU), renomada unidade de pesquisa, inovação e política, na Universidade de Sussex, no Reino Unido. 

Também foi fundador e editor por 30 anos da revista Research Policy, um dos principais periódicos da área no 

mundo. Freeman realizou pesquisas na área de desenvolvimento econômico e mudança tecnológica, buscando 

compreender o mecanismo de funcionamento do processo de inovação nacional e como ele se relaciona com a 

capacidade dos países em fomentar o crescimento econômico. Juntamente com Carlota Perez, estabeleceu o 

conceito de sistemas de inovação a partir das ideias de inovação tecnológica de Schumpeter e ondas longas de 

Kondratieff. Deste conceito define-se que as inovações não surgem de forma isolada. Pelo contrário, mantém entre 

si relações de encadeamento. Por conseguinte, Freeman afirma que as economias possuem ciclos de crescimento 

impulsionados por inovações radicais, que surgem seja pela oferta de descobertas no campo da ciência ou pela 

demanda em pesquisa e desenvolvimento (P&D) da iniciativa privada. Os sistemas de inovação se formam através 

da interação entre estruturas de natureza científica, econômica, política e tecnológica, que variam de indústria para 

indústria e ao longo do tempo. Portanto, cada país conta com seu próprio sistema nacional de inovação (VELHO, 

2010). Outra grande contribuição de Freeman se encontra no campo da teoria da firma, onde o economista analisou 

o processo de inovação no interior das empresas e identificou formas básicas de posicionamento estratégico das 

instituições no que diz respeito a competitividade de inovação: ofensiva, caracterizada por fortes processos 

internos de P&D e empresas com apetite ao risco; defensiva, onde a forte iniciativa em P&D continua presente, 

porém com aversão ao risco; imitativa, no qual o investimento em P&D é moderado; dependente, constituída por 

dependência institucional ou econômica a outras firmas ou governo; e tradicional, onde não existe investimento 

em P&D (MOTTA e ALBUQUERQUE, 2004). Encontram-se entre as principais obras do autor os artigos The 

determinants of innovation: Market demand, technology, and the response to social problems (1979); Technology 

policy and economic performance: lessons from Japan (1987); e The national system of innovation in historical 

perspective (1995); 

9 Em seu trabalho seminal, Technological paradigms and technological trajectories: a suggested interpretation of 

the determinants and directions of technical change (1982), Giovanni Dosi, economista doutorado pela 

Universidade de Sussex e aluno de Christopher Freeman, adiciona à ideia de ciclos econômicos impulsionados 

pela inovação tecnológica, o conceito de paradigmas tecnológicos, análogo ao conceito de paradigmas científicos 

criado por Thomas Kuhn. De acordo com Dosi, conhecimentos científicos são incorporados no sistema produtivo 

através de uma complexa rede de relações entre instituições e fatores de diferentes origens (econômica, social, 

científica), se moldando a conhecimentos e práticas já estabelecidas, resultando em inovações radicais e disruptivas 

que alteram profundamente o meio onde são inseridas. Essas inovações seguem trajetórias definidas pelos 

conhecimentos tácitos e explícitos já existentes nos meios de produção, de forma que “a busca por soluções para 

determinados problemas [...] tenderia [...] a concentrar-se no entorno de soluções já conhecidas [...]” 

(ROSENTHAL e SICSÚ, 2006, p. 5). Na medida em que as trajetórias tecnológicas que orbitam um paradigma 

não fornecem as soluções adequadas para o enfrentamento dos obstáculos produtivos, um novo paradigma 

tecnológico tende a surgir e superar as barreiras encontradas pelo anterior (ROSENTHAL e SICSÚ, 2006). 
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Richard Nelson, Sidney Winter10 e Carlota Perez11. Buscando entender a ponte que faz a ligação 

entre as escolhas microeconômicas de firmas e famílias e seus impactos à nível 

macroeconômico, esses pensadores estudaram também o nível intermediário de operação da 

economia.  

O neo-schumpeterianismo reconhece a existência e o trabalho de instituições que se 

dedicam à geração de inovações, assim como o conceito de grandes revoluções tecnológicas 

pautadas por inovações disruptivas ou radicais e paradigmas tecnológicos. Segundo Hanusch e 

Pyka (2006), quando comparada com a teoria neoclássica, a competição por inovações toma o 

lugar da competição por melhores preços como mecanismo coordenador de interesses. Preços 

continuam sendo significativos, mas deixam de ter papel central. 

Também chamada Escola Evolucionária, a escola neo-schumpeteriana se assemelha 

em termos conceituais às teorias evolucionistas com origem no campo da biologia. Deste campo 

são extraídos os conceitos de path dependence e irreversibilidade12. É extraído também a ideia 

de que as inovações são criadas, selecionadas e retidas de forma semelhante ao que acontece 

com as espécies no reino animal: a partir da melhor adaptação. Ainda além, a maior 

heterogeneidade dos agentes econômicos permite uma maior taxa de criação de inovações, 

                                                           
10 Richard Nelson e Sidney Winter publicaram em conjunto, em 1982, o livro An evolutionary theory of economic 

change, no qual comparam o processo dinâmico de desenvolvimento econômico com a teoria da evolução das 

espécies de Charles Darwin. Dentro dessa analogia, as firmas possuem rotinas (padrões de comportamento) de 

operação, investimento e mudança (P&D), que operam em ambientes de incerteza e raciocínio limitado dos agentes 

econômicos. Em semelhança à atuação dos genes na teoria evolucionista, as firmas que possuem as rotinas mais 

adequadas ao ambiente social e mercadológico onde atuam conseguem se sobrepor as demais em meio à 

competição, com suas respectivas rotinas se disseminando para as demais firmas na forma de boas práticas a serrem 

adotadas. Analogamente às mutações nos genes, os processos de inovação no interior nas empresas fornece 

combustível para aquisição de melhores posições no mercado e resulta no estabelecimento de novas rotinas, assim 

como, na teoria evolucionista, as mutações têm como consequência o surgimento de novas características físicas 

e/ou comportamentais que podem levar uma espécie a melhor se adaptar ao meio ambiente em que vive. 

Adicionalmente, o processo de inovação nas empresas ocorre por meio de imitação, inovação intramuros, quando 

é resultado dos conhecimentos gerados internamente, e/ou inovação extramuros, quando é oriunda de 

conhecimentos gerados fora do ambiente interno da firma (OLIVEIRA, 2017). 

11 Carlota Perez é uma economista de origem venezuelana e britânica, cuja área de estudo reside na história das 

mudanças tecnológicas e seu impacto no crescimento econômico e desenvolvimento social. Perez já atuou em 

diferentes centros de estudos ao redor do mundo, como a Escola de Economia de Londres, Universidade de 

Tecnologia de Tallinn, Universidade de Sussex e Universidade de Londres. Além de copublicações com Freeman, 

Dosi, Nelson e outros, alguns de seus principais trabalhos incluem Technological revolutions and financial capital: 

the dynamics of bubbles and golden ages (2002) e Technological revolutions and techno-economic paradigms 

(2009) (PEREZ, [2018?]). 

12 Quando o assunto tratado é inovação tecnológica, o termo path dependence indica que as inovações alcançadas 

dependem diretamente das inovações introduzidas previamente. Ou seja, as inovações são incrementais em relação 

às anteriores. O conceito de irreversibilidade, por sua vez, indica não ser possível o surgimento de uma inovação 

que leve a tecnologia na qual ela atue sobre para um estado anterior. Não se trata de tendências como o desing de 

dispositivos, mas sim de capacidades técnicas.  



27 
 

favorecendo o desenvolvimento econômico (SAVIOTTI, 1996, apud HANUSCH e PYKA, 

2006, p. 4-5). 

 

1.4.1. Os paradigmas técnico-econômicos 

Perez (2009) descreve o processo de inovação como seguindo trajetórias dependentes 

das tecnologias já existentes na sociedade, dado que aquilo que é tecnologicamente possível 

não é necessariamente lucrativo ou socialmente aceito. Afinal, se o que move o empreendedor, 

figura que introduz na vida econômica as invenções produzidas fora dela, é a expectativa de 

aferição do lucro, ele tende a reduzir o campo do que é possível tecnologicamente para o que é 

aceito economicamente e socialmente. 

Essas trajetórias seguem curvas bem definidas, com padrões observáveis ao longo da 

história. A partir do momento em que uma inovação é introduzida o mercado sofre mudanças 

lentas no início, pois os agentes estão incertos quanto ao melhor design a ser empregado e 

recebem constantes feedbacks da cadeia produtiva. É o espaço das melhorias exploratórias. 

Posteriormente, um design dominante é convencionado e direciona os agentes a implementar 

melhorias seguindo um paradigma tecnológico que consiste em uma espécie de acordo tácito 

entre os agentes envolvidos no que os mesmos consideram o caminho ideal para as melhorias 

implementadas sobre um produto e/ou serviço. A curva então se torna mais inclinada na medida 

em que as implementações sobre a inovação trazem retornos marginais decrescentes (PEREZ, 

2009).  

Após cada inovação radical seguem-se inovações incrementais. Essas inovações 

menores podem se caracterizar como melhorias da inovação radical introduzida previamente 

ou como melhorias nos processos produtivos, logísticos, etc. As melhorias incrementais podem 

apresentar impactos maiores do que a inovação radical por si mesma, pois perpetuam-se por 

mercados que não necessariamente pertencem à mesma área de sua criação (PEREZ, 2009). 

 

 
Salienta-se que as inovações radicais são as que introduzem um produto ou processo 

inteiramente novo no mercado, o que resulta em uma ruptura estrutural com o padrão 

tecnológico anterior. As inovações incrementais, por sua vez, são as melhorias 

apresentadas continuamente em produtos e processos sem nenhuma alteração na 

estrutura industrial (FREEMAN, 1988 apud HADDAD, 2010, p. 53). 
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A figura 2 esquematiza o conceito de trajetória tecnológica. 

 

 
Figura 2 - A trajetória de uma tecnologia individual 

 

Fonte: Adaptado de Perez, 2009, p. 5. Tradução minha. 

 

 

A introdução de uma inovação demanda modificações dos agentes envolvidos à 

montante e à jusante na cadeia produtiva. O efeito disseminador afeta inclusive outras indústrias 

que se relacionam com aquela onde a inovação foi originalmente introduzida. Produtores, 

transportadores e a cadeia de vendas se adaptam às modificações. Os consumidores se deparam 

com novas variedades de propaganda, mudam sua forma de consumo e a forma de descarte dos 

restos do produto consumido. As diferentes indústrias passam a se inter-relacionar em 

verdadeiros sistemas tecnológicos ou clusters (PEREZ, 2009). 

Em outras palavras, clusters são organizações econômico-socais onde os diferentes 

agentes, sejam firmas na posição de venda, fornecimento, transporte, etc., ou consumidores, 

baseiam a relação que mantém entre si em algum determinado tipo de tecnologia, criando 

indústrias.  

De acordo com Perez (2009), em processo similar, porém de dimensões maiores, o 

surgimento de diversas inovações radicais de forma simultânea leva à criação de sistemas 

tecnológicos que também se inter-relacionam. São as chamadas constelações ou meta-sistemas. 

Quando os meta-sistemas apresentam forte conexão entre si são capazes de transformar 

profundamente a economia através das revoluções tecnológicas. Dessa forma, baseada em 
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trabalhos de Dosi13 e Freeman14, a autora identifica cinco revoluções tecnológicas existentes 

até o momento (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Cinco Revoluções Tecnológicas: principais indústrias e infraestrutura criada 

1. Revolução 

tecnológica 

2. País ou 

países 

centrais 

3. Inovação 

radical 

4. Novas 

tecnologias e 

novas indústrias 

ou indústrias 

redefinidas 

5. Nova 

infraestrutura ou 

infraestrutura 

redefinida 

6. 

Ano 

PRIMEIRA: A 

Revolução 

Industrial 

Inglaterra 

Abertura da 

primeira fiação de 

algodão movida 

pela força da 

água, a Crowford 

Mill 

- Indústria 

mecanizada de 

algodão. 

- Maquinário de 

ferro forjado 

- Canais e vias 

navegáveis. 

- Estradas 

pedagiadas. 

- Rodas d’água 

altamente 

melhoradas (força 

motriz). 

1771 

SEGUNDA: Era 

do vapor e 

estradas de ferro 

Inglaterra 

(disseminação 

para o 

continente 

europeu e para 

os EUA) 

Criação do motor 

à vapor e seu uso 

na Estrada-de-

ferro Liverpool - 

Manchester 

- Maquinário e 

motores à vapor 

(feitos em ferro; 

movidos à carvão) 

- Mineração de 

ferro e carvão 

(agora tendo um 

papel central no 

crescimento) 

- Construção de 

estradas de ferro 

- Produção 

baseada em 

escoamento por 

estradas de ferro 

- Força motriz 

baseada no vapor 

para muitas 

- Estradas de ferro 

(uso do motor à 

vapor) 

- Serviço postal 

universalizado 

- Telégrafo (na 

maior parte nacional 

percorrendo as 

linhas das estradas 

de ferro) 

- Grandes portos, 

depósitos e navios 

de mar aberto 

- Gás encanado 

 

1829 

                                                           
13 Ver: 

DOSI, Giovanni. Technical Paradigms and Technological Trajectories: A Suggested Interpretation of the 

Determinants of Technical Change. Research Policy: Sussex (Inglaterra) , v. 2, n. 3, p. 147-62, 1982. 

DOSI, Giovanni et al; Luc Soete (org). Technical Change and Economic Theory. Londres (Inglaterra) e Nova 

York (Estados Unidos): Columbia University Press and Pinter, 1998. 

 
14 Ver: 

FREEMAN, Christopher. The Economics of Industrial Innovation. Middlesex (Inglaterra): Penguin Books, 

1974. 

_______. Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan. Londres (Inglaterra): Pinter, 

1987. 

_______. The Economics of Hope. Londres (Inglaterra): Pinter, 1992. 

_______. Long Wave Theory. ILCWE, n. 69. Cheltenham (Inglaterra): Elgar, 1996. 
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indústrias 

(incluindo têxteis) 

TERCEIRA: Era 

do aço, 

eletricidade e 

engenharia 

pesada 

EUA e 

Alemanha 

(Inglaterra 

perde o 

pioneirismo) 

Inauguração do 

processo de 

Bessemer para 

criação barata de 

aço pela Carnegie 

Steel 

- Aço barato 

(especialmente 

Bessemer) 

- Grande evolução 

nos motores à 

vapor para navios 

de aço 

- Química e 

engenharia civil 

pesadas 

- Industria baseada 

em equipamentos 

elétricos 

- Fios e cabos de 

cobre 

- Comida enlatada 

- Embalagens de 

papel 

- Navegação em 

escala global em 

navios velozes de 

aço (uso do Canal 

de Suez) 

- Estradas de ferro 

transcontinentais 

(uso de material 

mais barato e 

padronizado) 

- Grandes pontes e 

túneis 

- Telégrafo 

internacional 

- Telefonia (na 

maior parte 

nacional) 

- Redes elétricas 

(iluminação e uso 

industrial) 

1875 

QUARTA: Era 

do petróleo, do 

automóvel e da 

produção em 

massa 

EUA 

(disseminação 

para Alemanha 

e 

posteriormente 

o continente 

europeu) 

Criação do carro 

Ford Modelo - T 

- Automóveis 

produzidos em 

massa 

- Petróleo e 

combustíveis 

fósseis baratos 

- Petroquímica 

(sintéticos) 

- Motor de 

combustão interna 

para automóveis, 

aviões, tanques e 

eletricidade 

- Aplicações 

domésticas para a 

eletricidade 

- Comidas 

refrigeradas e 

congeladas 

- Redes de estradas, 

autoestradas, portos 

e aeroportos 

- Redes de oleodutos 

- Eletricidade 

universalizada 

(indústria e 

residências) 

- Serviços de 

telecomunicação 

analógicos em 

escala global 

(telefone, fax e 

cabos submarinos) 

1908 

QUINTA: Era 

da informação e 

da 

telecomunicação 

EUA 

(disseminação 

para Europa e 

Ásia) 

Microprocessador 

Intel 

- A revolução da 

informação: 

microeletrônicos 

baratos, 

computadores, 

software, 

telecomunicações, 

instrumentos de 

- Telecomunicações 

em escala global 

(cabo, fibra-ótica, 

rádio e satélite) 

- Internet, e-mail e 

outros serviços 

eletrônicos 

1971 
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controle, 

biotecnologia 

computadorizada 

e novos materiais 

- Redes elétricas de 

múltiplas fontes e de 

uso flexível 

- Transporte físico 

multimodal de alta 

velocidade (por 

terra, ar e água) 

Fonte: Adaptado de Perez, 2002, apud Perez, 2009, p. 9-12. Tradução minha. 

 

A respeito das revoluções tecnológicas, Perez (2009) afirma que um novo conjunto de 

tecnologias só pode ser classificado como tal se for capaz de modificar a economia e a sociedade 

em nível institucional. Nesse momento, o novo paradigma tecnológico se torna um paradigma 

técnico-econômico. 

 

 
Esse meta-paradigma é o conjunto das práticas mais bem-sucedidas e lucrativas em 

termos de escolha de insumos, métodos e tecnologias e em termos de estruturas 

organizacionais, modelos de negócios e estratégias. Esses princípios e critérios 

mutuamente compatíveis se desenvolvem no processo de utilização das novas 

tecnologias, superando obstáculos e encontrando procedimentos, rotinas e estruturas 

mais adequados. As rotinas e abordagens heurísticas emergentes são gradualmente 

internalizadas por engenheiros e gerentes, investidores e banqueiros, pessoas de 

vendas e publicidade, empresários e consumidores. Com o tempo, uma lógica 

compartilhada é estabelecida; um novo “senso comum” é aceito para decisões de 

investimento, bem como para a escolha do consumidor. As velhas ideias são 

desaprendidas e as novas se tornam “normais” (PEREZ, 2009, p. 14. Tradução 

minha). 

 

 

Sobre a construção de um paradigma técnico-econômico, a autora aponta que ocorre 

simultaneamente em três áreas: 

 

 
1. na dinâmica da estrutura de custos relativos de insumos para a produção, onde 

novos elementos de baixo custo e decréscimo de custo aparecem e se tornam a opção 

mais atraente para inovação e investimento lucrativos. 

2. nos espaços percebidos para a inovação, onde as oportunidades 

empreendedoras são cada vez mais mapeadas para o desenvolvimento das novas 

tecnologias ou para usá-las vantajosamente nos setores existentes, e 

3. nos critérios e princípios organizacionais, onde a prática continua mostrando o 

desempenho superior de métodos e estruturas particulares quando se trata de 

aproveitar o poder das novas tecnologias para obter eficiência e lucros máximos 

(ibdem, p. 14. Tradução minha). 
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1.4.2. O processo de revolução técnico-paradigmático  

Perez (1983) traça um paralelo entre a dinâmica de desenvolvimento dos paradigmas 

técnico-econômicos com as ondas longas de Kondratieff. Para isso, primeiramente a 

economista propõe que o sistema capitalista seja entendido como a reunião de duas partes 

formadoras de um sistema complexo: uma parte técnico-econômica e outra parte social e 

institucional. A primeira parte tem uma capacidade de resposta aos estímulos externos muito 

superior à segunda. Além disso, as ondas longas são entendidas como o desenvolvimento do 

sistema como um todo ou como sucessivos modos de desenvolvimento, cada um respondendo 

a um diferente paradigma técnico-econômico, que se divide em quatro ramos (PEREZ, 2009): 

• ramo motriz: criador de insumos baratos de aplicabilidade generalizada. 

Atualmente semicondutores, petróleo e plásticos anteriormente, aço na terceira 

onda, carvão na segunda e rodas d’água na primeira); 

• ramo transportador: representado pelos produtores do paradigma corrente, que 

utilizam ativamente os insumos do ramo motriz. Computadores e equipamentos 

portáteis atualmente, automóveis e aplicações elétricas anteriormente, navios de 

aço na terceira onda, motores à vapor na segunda e maquinário têxtil na primeira; 

• ramo de infraestrutura: delimita tecnologicamente as possíveis interações 

mercadológicas. Internet atualmente, estradas e eletricidade na quarta onda, 

portos, estradas de ferro transcontinentais e rotas marítimas na terceira, estradas 

de ferro nacionais na segunda e canais na primeira onda; 

• ramo de indução: formado por indústrias que não fazem parte da revolução 

tecnológica, porém facilitam em grande escala a difusão das novas tecnologias. 

São indústrias preexistentes àquelas formadas a partir do novo paradigma 

técnico-econômico, que se modernizam em razão deste.  Exemplos: indústria de 

entretenimento, de construção civil, etc. 

O movimento de ascensão nas ondas longas de Kondratieff se caracteriza como uma 

resposta às interações entre as esferas social, institucional e técnico-econômica do sistema 

capitalista durante a expansão do novo paradigma técnico-econômico até que seja atingido o 

limite do crescimento potencial da produção e, consequentemente, dos lucros. Naturalmente, 

novas tecnologias começam a ser estudadas no momento em que o sistema atinge esse ponto 

com o intuito de superação da barreira técnico-produtiva imposta. No entanto, como o tempo 

de resposta da esfera socio-institucional é mais curto quando comparado com a técnico-
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econômica, começa a haver um desequilíbrio na relação entre as duas, afetando o crescimento 

do sistema como um todo. Deriva desse desequilíbrio o movimento de queda na onda longa de 

Kondratieff. Um novo movimento de ascensão e, portanto, uma nova onda longa se formará, 

quando a esfera socio-institucional for capaz de se reconfigurar e absorver as transformações 

ocorridas na esfera técnico-econômica (PEREZ, 1983). 

Procurando apresentar um pouco mais a dinâmica desse desequilíbrio dentro do 

contexto histórico, o próximo capítulo visa criar um paralelo entre os ciclos de Kondratieff e as 

revoluções industriais como representantes dos paradigmas técnico-econômicos. Além disso, o 

capítulo 3 busca introduzir o leitor na revolução tecnológica atual. Adianta-se que o período é 

marcado por uma dinâmica sem precedentes no que diz respeito à velocidade de evolução das 

tecnologias disponíveis às firmas, de modo que em um curto espaço de tempo dois termos foram 

cunhados para se referir às tecnologias produtivas do período: indústria 4.0 e indústria 5.0. 
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2. AS REVOLUÇÕES INDUSTRIAIS COMO REPRESENTANTES DOS 

PARADIGMAS TÉCNICO-ECONÔMICOS 

As revoluções industriais acompanham a evolução tecnológica na medida em que, a 

partir desta, expandem as possibilidades do que pode ser produzido e estabelecem novos 

padrões na sua escala. A própria origem da palavra revolução remete ao fim de uma era e início 

de algo novo, o rompimento com padrões existentes até o momento. 

No tocante aos ciclos de Kondratieff, pode-se afirmar que a primeira revolução 

industrial está contida nos dois primeiros, sendo inaugurada pela criação do tear mecanizado, 

em 1771, e impulsionada pela elaboração do motor à vapor, em 1829. A primeira revolução 

industrial é caracterizada principalmente pela mecanização da indústria em detrimento das 

operações manuais.  

A este processo se soma a revolução nos transportes ocorrida em paralelo, 

principalmente a construção das grandes ferrovias nacionais conectando pontos distantes dos 

países e, pela primeira vez, relativizando as grandes distâncias que separavam cidades, povos, 

comunidades. À revolução nos transportes terrestres se somou a abertura de grandes portos 

capazes de receber os recém viáveis navios intercontinentais a vapor. O progresso nos 

transportes viabilizou não apenas o deslocamento de pessoas e mercadorias como também a 

comunicação a longas distâncias. Conforme apresentado no Quadro 1, o serviço postal foi 

universalizado, inaugurou-se o telégrafo, que fazia uso das estradas de ferro, e o gás encanado, 

cujas tubulações de ferro derivavam da ampliação das capacidades de mineração e da 

metalurgia, favorecendo as aglomerações humanas e complexificação das cidades (PEREZ, 

2009). 

Em referência ao período histórico, sucede que de acordo com Tigre (2005) as firmas 

seguiam o modelo de firma-propriedade cujos donos (família ou pequeno grupo de sócios) 

gerenciavam e, devido aos problemas de financiamento e até mesmo administrativos, 

mantinham o funcionamento de uma única planta, com especialização da produção. O uso da 

escala de produção como fator do aumento da produtividade ainda não era uma estratégia 

empresarial natural. Além das restrições administrativo-financeiras, havia a presença, na 

Inglaterra e posteriormente nos Estados Unidos, de economias externas em distritos industriais 

dinâmicos. Tais distritos disponibilizavam no mercado fatores de produção de baixo custo, 

retirando a necessidade de uma melhor utilização dos recursos produtivos no interior das firmas. 
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Tigre (2005) também chama a atenção para a alta rigidez geográfica das empresas. 

Como cada firma se especializava em um determinado produto ou pequeno conjuntos destes, 

dependiam de comunidades de negócios com cadeias de produção já bem consolidadas, que 

pudessem fornecer os insumos necessários ou para que atuassem como consumidores dos 

produtos. Simultaneamente, a mão-de-obra era treinada pelos próprios trabalhadores das 

plantas, gerando trabalhadores qualificados também regionalmente concentrados. Nessa 

medida, as cadeias de produção se tornavam cada vez mais amplificadas dentro de uma mesma 

região e a localidade se tornava mais atraente a novos competidores, perpetuando o processo 

de concentração e impedindo o crescimento em demasia de uma única firma. 

As condições econômicas vieram a se transformar a partir da era do aço, da eletricidade 

e da engenharia pesada, que trouxe um novo paradigma técnico-econômico para a sociedade. 

A segunda revolução industrial teve início no final do século XIX, a partir da obtenção 

de métodos baratos para a produção de aço, permitindo a substituição do ferro como principal 

material da construção pesada. Em concomitância, houve a implementação da eletricidade na 

indústria e mais tardiamente para a população. Bértola e Ocampo (2012) definem esse período 

como o de primeira globalização, possibilitada pelos avanços nas áreas de engenharia pesada, 

como grandes pontes de aço, estradas de ferro intercontinentais e pelo aumento da potência dos 

motores à vapor. Este último, somado ao escalonamento no tamanho dos navios, abriu as portas 

do mundo para o comércio intercontinental via mar.  

Brito e Pontes (2016) registram o aprimoramento da indústria química, primeiramente 

na Inglaterra e posteriormente na Alemanha. A obtenção de ácido sulfúrico e soda cáustica em 

larga escala foi imprescindível para a produção de aço. O conhecimento desenvolvido na 

química transbordou para outras indústrias de base, como a farmacêutica e a sanitária, 

melhorando as condições de vida da população. Na área da comunicação avanços importantes 

também foram feitos a partir da instalação da telefonia e do telégrafo, que atingiram níveis 

internacionais. 

Assim como a primeira revolução industrial, a segunda foi consolidada pelas 

tecnologias que surgiram na esteira da onda de Kondratieff seguinte. Nesse caso, alguns pontos 

são especialmente importantes: o advento da indústria petroquímica e a criação dos materiais 

sintéticos derivados do petróleo, com o plástico em destaque, e dos diferentes tipos de 

combustíveis de origem fóssil; a criação do motor à combustão interna; a universalização das 
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redes de transmissão de energia elétrica;  o estabelecimento do modelo de produção em massa 

(novas formas organizacionais); e a instalação de uma rede global de telecomunicação. 

Chandler (CHANDLER, 1990 apud TIGRE, 2005) aponta o surgimento da grande 

empresa moderna no período histórico da segunda revolução industrial a partir do cluster de 

inovações nos transportes e comunicações, que aumentaram substancialmente o volume e 

velocidade da produção. Nesse ponto, Sylos-Labini (SYLOS-LABINI, 1980 apud TIGRE, 

2005) converge com Bértola e Ocampo (2012), afirmando que tais inovações foram importantes 

para destruir as barreiras econômicas dos altos custos do transporte e criar oligopólios estáveis.  

A eletricidade, no que lhe diz respeito, possuiu atuação importante em duas áreas. Na 

primeira favoreceu a economia de escala da produção substituindo as máquinas a vapor usadas 

pelas indústrias. Mais tarde, o maquinário elétrico permitiu a formação da linha de montagem. 

Em segundo lugar, as inovações elétricas criaram por si só indústrias novas, como a de 

eletrodomésticos, que demandavam vultosos investimentos em pesquisa e desenvolvimento 

(P&D), garantindo monopólios temporários às firmas atuantes no meio e modelos 

administrativos bem mais desenvolvidos do que aqueles presentes na primeira revolução 

tecnológica (TIGRE, 2005). 

Outro ponto de destaque está na formação do meta-sistema derivado da ligação entre 

a criação do motor à combustão interna, o desenvolvimento da indústria petroquímica e a 

gênese da produção em massa. Tigre (2005) analisa que o motor a combustão interna permitiu 

a criação de caminhões, tratores e aviões, integrando a revolução nos meios de transporte que 

estava em curso. Em paralelo, a demanda crescente por combustíveis fósseis (inicialmente 

gasolina) incitou o crescimento da indústria petroquímica. Esta, em especial, apresentou alta 

integração vertical controlando desde exploração e transporte a refino e distribuição. Ademais, 

vem dessa indústria o insumo chave do período, o plástico.  

Por último, novas formas organizacionais foram surgindo na medida em que as 

empresas se transformavam. O método da administração científica se tornou popular e foi 

aperfeiçoado por Frederick Taylor e Henry Ford, alcançando seu ápice na linha de montagem 

do modelo T, da Ford, implantando a produção em massa com alta divisão e especialização do 

trabalho, além da “integração vertical em atividades encadeadas em unidades distintas, a 

exemplo da indústria de petróleo [...] [e] a organização multidivisional, [onde] um escritório 

central planeja, coordena e avalia o trabalho de diversas divisões [...]” (TIGRE, 2005, p. 12). 
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A terceira revolução industrial se inicia nos anos 1970, a partir da criação do 

semicondutor pela Intel, empregando eletrônicos e tecnologia da informação para alcançar uma 

automação na produção nunca vista até o presente momento, pois as máquinas deixam de fazer 

apenas o trabalho manual para começar a operar também parte do trabalho mental (ACATECH, 

2013). Foram estabelecidos novos modelos organizacionais intensivos em informação e 

conhecimento (TIGRE, 2005), tornando as tecnologias da informação e comunicação (TIC’s) 

os representantes das forças de estruturação e transporte dessa revolução tecnológica.  

A respeito das novas formas organizacionais, segundo Tigre (2005) elas se originam 

nos Estados Unidos e ganham força e melhor forma no Japão, a partir das implementações 

realizadas na Toyota. Estabelece-se nesse momento o termo Toyotismo, em alusão e 

antagonismo ao termo Fordismo, que representa o paradigma presente na revolução tecnológica 

anterior.  

O Toyotismo se caracteriza por estruturas produtivas horizontalizadas e divididas em 

células, o controle de qualidade total, que busca a revisão contínua do processo produtivo, e a 

produção just-in-time15.Tais mudanças são respostas a uma economia ainda mais globalizada - 

Bértola e Ocampo (2012) definem a terceira revolução tecnológica como consolidadora do 

segundo processo de globalização – e competitiva, onde “ as empresas se veem obrigadas a 

tratar os mercados como transitórios, ou “de moda”, nos quais os ciclos dos produtos são curtos, 

e a mudança na demanda entre um produto e outro é volátil [...]” (TIGRE, 2005, p. 21). 

Outra característica importante é a tendência das empresas em abandonar as atividades 

periféricas e terceirizarem parte dos seus serviços, de modo que possam focar no mix de 

produtos oferecidos aos clientes. Formam-se então as redes de firmas, com contratos entre si 

que superam barreiras como a distância geográfica e a falta de histórico de parcerias entre as 

empresas participantes das redes. Isso é possível graças aos avanços nas telecomunicações e 

em especial aos avanços obtidos na internet. 

 

 
O uso crescente da internet em atividades comerciais representou um novo ponto de 

inflexão em direção à chamada “economia do conhecimento”. A possibilidade de 

integrar cadeias globais de suprimentos, aproximar fornecedores e usuários e acessar 

informações online em multimídia onde quer que elas se encontrem armazenadas, deu 

uma nova dimensão ao processo de transformação.” (TIGRE, 2005, p. 23) 

 

 

                                                           
15 Modelo produtivo que visa reduzir gastos através da minimização de estoques de insumos e produtos, alcançada 

por meio da produção, compra e transporte sob demanda. 
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Um dos grandes diferenciais nos novos modelos de negócio está na altíssima 

escalabilidade propiciada pela digitalização dos produtos e serviços e, simultaneamente, pela 

quebra ou mitigação da lei dos rendimentos decrescentes de escala. Os custos marginais das 

empresas digitais tendem a zero devido ao baixo custo de reprodução dos produtos e custos 

baixíssimos de armazenamento e transporte. (SCHWAB, 2016) 

Perez (2016) traça as transformações oriundas da revolução tecnológica (Figura 3): 

 

 

 

Fonte: Perez, 2019. Tradução minha. 

 

Dentre os pontos, vale a pena ressaltar a transformação da percepção dos stakeholders 

por parte das firmas. Os recursos humanos disponibilizados pelos funcionários passam a ser 

reconhecidos como capital intelectual, com valor superior à terra ou ao maquinário. Na mesma 

medida, os clientes e os fornecedores, antes apenas entendidos como fontes de insumos e como 

o destino da produção, agora passam a ser mais valorizados.  

Entende-se que a pressão de ter de se adaptar a mercados cada vez mais dinâmicos 

impõe a necessidade de se obter volumes maiores de informação, disponíveis ao longo da cadeia 

de valor. Portanto, torna-se imprescindível para as firmas fomentar o conhecimento em suas 

estruturas. 

Figura 3- As transformações da firma na 3ª revolução tecnológica 
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Paralelamente, começa a haver uma maior preocupação com o meio ambiente, ainda 

em estágio inicial. Em parte, o princípio das políticas de alteração dos modelos de negócio com 

o propósito de diminuir o impacto dos processos extrativistas e produtivos no meio ambiente 

foi uma forma de diferenciação encontrada pelas firmas. Segundo Bina (2013), houve a gênese 

de “mercados verdes” para a criação de selos de qualidade e certificação de práticas positivas. 

Por outro lado, começou a se desenvolver uma consciência coletiva de que os modelos de 

produção vigentes até o momento poderiam gerar consequências negativas para a sociedade e 

para as firmas em si. Desse modo, a geração de políticas públicas para atenuação desses efeitos 

e a pressão espontânea por parte da sociedade começaram a expandir a ideia de que a inovação 

deveria ser guiada por práticas ambientalmente amigáveis.  

Voltando para a analogia das revoluções tecnológicas para com o trabalho de 

Kondratieff, Mamigonian (1999) analisa a passagem das revoluções tecnológicas (ou 

industriais) e nota que as 1ª, 3ª e 5ª ondas longas de Kondratieff se abrem como revoluções 

industriais, enquanto que a 2ª e 4ª se abrem como revoluções nos transportes, cujas aplicações 

realizadas na onda anterior modificam novas regiões geográficas. 

A quinta onda se comporta de maneira diferente das anteriores: 

 

 
Nos últimos 30 anos mais ou menos, a revolução da TI trouxe uma radical 

transformação do mundo em que vivemos e trabalhamos, com impacto comparável ao 

da mecanização e eletricidade na primeira e segunda Revoluções Industriais. A 

evolução dos PCs em dispositivos inteligentes foi acompanhada pela tendência de 

mais e mais infraestrutura de TI e serviços a serem fornecidos através de redes 

inteligentes (computação em nuvem). Em conjunto com sempre maior miniaturização 

e a marcha imparável da Internet, esta tendência está inaugurando um mundo onde 

computação onipresente está se tornando uma realidade. Microcomputadores 

autônomos e potentes (sistemas embarcados) estão sendo cada vez mais conectados 

em rede uns com os outros e com a internet. Isso está resultando na convergência do 

mundo físico e do mundo virtual (ciberespaço) na forma de sistemas ciberfísicos 

(CPS). [...] Isso significa que, pela primeira vez, agora é possível conectar recursos, 

informações, objetos e pessoas para criar a Internet das Coisas e Serviços. [...] No 

reino da manufatura, essa evolução tecnológica pode ser descrita como o quarto 

estágio da industrialização, ou Indústria 4.0 (ACATECH, 2013, p. 13. Tradução 

minha.)  
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3. A REVOLUÇÃO DOS SISTEMAS EMBARCADOS: OS SISTEMAS CIBERFÍSICOS 

E CIBER-FÍSICO-HUMANOS DAS INDÚSTRIAS 4.0 E 5.0 

3.1. A indústria 4.0 

3.1.1. Origem e estrutura 

O termo indústria 4.0 tem origem no relatório publicado em 2013, desenvolvido pelos 

pesquisadores Dr. Henning Kagermann, Dr. Wolfgang Wahlster e Dr. Johannes Hellbig, e 

publicado pela Academia Nacional de Ciência e Engenharia (ACATECH, em inglês), para o 

governo alemão como resposta aos levantamentos iniciados pelo projeto de governo High-Tech 

Strategy 2020. O projeto tem como objetivo identificar áreas para investimentos e definição de 

prioridades com o fim de manter a liderança alemã no que diz respeito à manutenção da alta 

competitividade de sua indústria. (ACATECH, 2013) 

Liao et al (2017) compilam iniciativas semelhantes em outros países, deixando claro a 

necessidade de um esforço direcionado para o alcance dos objetivos traçados: 

• Desde 2011 o governo dos Estados Unidos começou uma série de debates em 

nível nacional, ações e recomendações, intitulados Parceria para Manufatura 

Avançada (AMP, em inglês) com o intuito de garantir que o país esteja preparado 

para liderar o desenvolvimento da próxima geração de tecnologias de produção; 

• Em 2013 o governo Francês iniciou uma revisão estratégica nomeada A Nova 

França Industrial (NFI), onde foram definidas 34 prioridades em setores base 

para a política industrial francesa; 

• Ainda em 2013 o governo britânico elaborou uma imagem de longo prazo para 

o seu setor industrial até 2050, intitulada O Futuro da Manufatura (FM), 

reformulando as políticas industriais para preparar o país para as próximas 

décadas; 

• Em 2014 a Comissão Europeia abriu uma nova parceria público-privada, a 

Fábricas do Futuro (FoF, em inglês), que planeja criar um fundo de 

investimento de E$ 80 bilhões até 2020 destinado aos investimentos em 

tecnologia fabril; 

• Em 2015 o governo chinês lançou os planos Feito na China 2025 e Internet Plus, 

objetivando estabelecer 10 campos prioritários para acelerar a informatização e 

industrialização na China; 
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• Ainda em 2015 o governo japonês adotou o Quinto Plano Básico de Ciência e 

Tecnologia, que inclui atenção ao setor produtivo e visa a liderança mundial no 

conceito de sociedade inteligente; 

• Em 2016 o governo singapuriano reuniu U$ 19 bilhões para, através do plano 

Pesquisa, Inovação e Empreendimento 2020 (RIE 2020, em inglês) investir em 

8 indústrias chaves para o crescimento do país; 

• Em 2018 o governo brasileiro anunciou, durante a edição do Fórum Econômico 

Mundial (WEF, em inglês) do mesmo ano, a Agenda Brasileira para a Indústria 

4.0 (ABI 4.0), com financiamento de R$ 9,1 bilhões para auxiliar na 

implementação de novas tecnologias em pequenas e médias empresas e na 

indústria. (ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MDIC, 2018) 

Portanto, conforme Lasi et al (2014), a quarta revolução industrial está sendo pensada, 

diferentemente das anteriores que ocorreram naturalmente, em decorrência da sucessão de 

transformações no ambiente capitalista. Nesse ponto, existem forças responsáveis pelo 

surgimento da indústria 4.0 e seu avanço. Os autores as definem como duas: de um lado a 

indústria é carregada pela necessidade de mudanças nos modelos de produção devido as 

transformações nas relações entre empresa e cliente; e por outro lado, é impulsionada pelo 

avanço tecnológico. 

Com relação a primeira força, que diz respeito as mudanças nos modelos de produção, 

os autores destacam os seguintes pontos: 

- Período de desenvolvimento reduzido: o tempo de criação do produto e sua colocação 

na praça para venda, o também chamado lead time, é menor hoje do que era anteriormente e 

tende a se reduzir daqui para frente; 

- Personalização da produção: a demanda por produtos diferenciados para cada perfil 

de cliente está aumentando gradualmente, podendo chegar a extremos como o de produtos 

específicos para cada cliente; 

- Flexibilidade: as mudanças na estrutura da produção exigem maior flexibilidade; 

- Descentralização: a estrutura organizacional precisa ser horizontalizada, reduzida e 

descentralizada de modo a tornar o processo decisório menos burocrático e mais rápido; 

- Eficiência no uso de recursos: duas forças atuam nessa frente: 1-os recursos naturais 

estão se tornando mais caros, pressionando as empresas a se tornarem mais eficientes para 
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redução dos custos. 2-pressão social para melhor utilização dos recursos naturais e redução dos 

impactos ambientais. 

Em relação a segunda força, o avanço tecnológico, são três as áreas de difusão: 

- Intensificação da mecanização e automação: há a busca por uma mecanização cada 

vez maior do processo de produção; 

- Digitalização e operação em rede: a presença do aspecto digital nos serviços e 

produtos se soma a crescente capacidade computacional dos dispositivos, bem como a 

tendência dos mesmos de possuírem sensores capazes de captar informações do ambiente. A 

evolução da internet permite que os dispositivos possam se comunicar entre si em rede, 

estabelecendo um funcionamento orgânico; 

- Miniaturização: existe em curso um processo de miniaturização dos componentes 

físicos dos dispositivos que corre em paralelo ao avanço na capacidade de processamento. 

Surgem dispositivos móveis e acessórios que podem ser embutidos em outros aparelhos a fim 

de torná-los inteligentes. 

Dessa forma, a indústria 4.0 se caracteriza por um menor ciclo de produção dos 

produtos e pela intensa aplicação de tecnologias da informação no processo de produção. Como 

consequência, há uma reorientação dos modelos de negócios para uma estrutura de oferta de 

produtos na forma de serviços e a criação de redes de valor que abrangem todos os elos da 

cadeia, incluindo os clientes, cujo feedback passa a impactar os negócios das firmas em tempo 

cada vez mais curto.  

 

3.1.2. Pilares tecnológicos 

Jazdi (2014) apresenta a indústria 4.0 como possuidora de quatro características que a 

diferencia dos demais paradigmas tecnológicos passados, quais sejam, as redes inteligentes, a 

mobilidade, a flexibilidade e a personalização dos produtos. Tais características surgem devido 

a indústria estar estruturada sobre os sistemas ciberfísicos, sobre a internet das coisas e serviços, 

sobre a tecnologia big data e sobre a computação em nuvem. 

Anderl (2015) aponta que um sistema ciberfísico consiste na união de dois sistemas 

diferentes. É a união dos sistemas físicos, as máquinas já conhecidas, com os chamados 

sistemas embarcados. Sistemas embarcados são sistemas de processamento feitos para executar 
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uma única função ou conjunto de funções simples. Com a miniaturização dos processadores, os 

sistemas embarcados podem ser inseridos em diversos dispositivos, além de poderem se 

conectar à internet para transmissão e recepção de dados. Dessa forma, esses sistemas podem 

receber sensores adicionais para transformá-los em sistemas inteligentes capazes de se 

comunicar uns com os outros ou com centrais de controle.  

Ou seja, segundo Bagheri et al (2015), por um lado o sistema é formado por sensores 

avançados conectados que permitem a captura em tempo real de dados do ambiente ao redor 

do dispositivo; por outro lado é necessário um sistema avançado de análise e administração dos 

dados capturados para a elaboração de uma representação do mundo real dentro do ambiente 

virtual, de modo que o contexto da captura dos dados possa ser devidamente compreendido e 

ações e previsões possam ser tomadas. A atuação do sistema ciberfísico ocorre em cinco níveis: 

No primeiro nível há a coleta de dados do ambiente, pelos dispositivos, através de 

sensores diversos. Dados de diferentes tipos são coletados em grande volume e armazenados 

em servidores, gerando o que se entende como big data. O segundo nível consiste na 

transformação dos dados obtidos em informação. Esse objetivo é atingido por meio da aplicação 

de algoritmos que interpretam os dados obtidos e os traduzem em apontamentos significantes. 

Todos os dados obtidos geram um hub16 de informações que são retransmitidas para os 

dispositivos. Nesse ponto, e gerando o terceiro nível do sistema, os dispositivos, 

retroalimentados pelas informações, ganham a habilidade de se auto comparar com outros 

dispositivos que estejam conectados no mesmo hub, criando assim uma rede de dados. O 

histórico das informações também é comparado.  

No quarto nível, os diferentes tipos de comparativos realizados na rede permitem que 

padrões sejam encontrados e otimizados, tornando mais eficientes as tarefas executadas. A 

quinta e última etapa oferece feedbacks das otimizações calculadas no ambiente virtual para o 

ambiente físico, de modo que tudo seja posto em prática automaticamente. O processo se repete 

continuamente: os dados do mundo físico são coletados e enviados ao mundo virtual, que então 

os traduz em informações através de algoritmos “que rastreiam as mudanças de status das 

máquinas e adicionam informação complementar dos históricos armazenados e aplicam 

comparação individual máquina a máquina” (BAGHERI et al, 2015, p. 20. Tradução do autor) 

estabelecendo mudanças pontuais para otimizar o processo. 

                                                           
16 Centro de informações que permite a transmissão destas para diferentes máquinas/locais simultaneamente. 
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A comunicação referida acima se caracteriza como a internet das coisas. Sistemas 

físicos que, por contar com poderes de processamento e estarem ligados à internet, podem ser 

controlados remotamente por pessoas - nesse caso é possível que uma única pessoa possa 

controlar vários dispositivos simultaneamente em tempo real ou através de programação prévia 

das funções que cada dispositivo irá praticar. Esses dispositivos, por conterem sensores físicos, 

podem capturar informações do ambiente à sua volta e armazená-las ou transmiti-las 

automaticamente. De forma integral à internet das coisas há a internet dos serviços que, 

simplificadamente, diz respeito à plataforma na qual é realizada a comunicação dos sistemas 

ciberfísicos.  

As abordagens de internet das coisas e serviços necessitam de muita captura de dados, 

de variados tipos e estruturas, que são armazenados em bancos de dados e então processados e 

analisados. Como o volume e variedade de dados é muito grande, muitas vezes se utilizam 

servidores externos à empresa geradora dos dados para fazer sua análise, de forma que a 

empresa possa contar com alto poder de processamento. Como a conexão entre os servidores 

externos e os computadores das empresas é feita através da conexão de internet, deriva daí a 

alusão à nuvem contida no termo computação em nuvem ou cloud computing. 

Wang (2016) compila as principais transformações na linha de produção capitaneadas 

pelas novas tecnologias: 

 

Quadro 2 - Características técnicas da fábrica tradicional comparadas com a fábrica inteligente 

Linha da produção tradicional Sistema de produção inteligente 

Recursos limitados e pré-determinados: A 

linha de produção é fixa e estruturada para a 

confecção de grande volume de um tipo 

específico de produto. Para isso os recursos 

necessários são previamente calculados e 

separados para minimizar seu desperdício. 

Recursos diversos: O sistema tem de saber 

lidar com múltiplos recursos 

simultaneamente para que possa produzir 

pequenos lotes de produtos diversos. 

Rigidez na produção:  Uma vez 

configurada, a linha de produção precisa ser 

reconfigurada de forma manual, 

demandando ao mesmo tempo uma parada 

na produção. 

Dinamicidade na produção: A 

reconfiguração da linha de produção de 

forma a atender aos diferentes tipos de 

produtos é feita de forma automática e 

online. 
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Rede de controle no chão de fábrica: 

existem conexões entre um controlador 

central e estações de trabalho, porém as 

máquinas não estão conectadas entre si. 

Conexões inteligentes: as máquinas, 

produtos, sistemas de informação e pessoas 

estão conectados e interagem entre si por 

meio de uma infraestrutura de internet de 

alta velocidade. 

Níveis distintos: os dispositivos são 

separados dos sistemas de informação. 

Convergência profunda: a fábrica 

inteligente opera em um ambiente conectado 

onde, com o auxílio da computação em 

nuvem, há integração entre dispositivos 

físicos e sistemas de informação gerando a 

internet das coisas e serviços. 

Controle independente: cada máquina é 

programada para realizar funções 

específicas. O mal funcionamento de um 

único dispositivo pode comprometer toda a 

linha de produção. 

Auto-organização: o controle de funções 

está distribuído entre múltiplas entidades 

que negociam entre si para dinamizar o 

sistema como um todo. 

Informações isoladas: as máquinas 

registram seu próprio histórico de 

informações, mas este é mal utilizado por 

controladores centrais. 

Big data: os dispositivos inteligentes 

produzem quantidades massivas de dados, 

transmitidos pela internet e processados pela 

nuvem. 

Fonte: Adaptado de Wang (2016), p. 6. Tradução minha. 

 

Uma gama tão grande de transformações na esfera técnico-econômica gera um forte 

impacto na esfera socio-institucional, que carece de maior velocidade de adaptação dado as 

características multifacetadas e descentralizadas de sua organização. 

 

3.1.3. Impactos e desafios sobre a sociedade 

Klaus Schwab (2016) em seu livro A quarta revolução industrial traça alguns dos 

desafios impostos pelo processo revolucionário pelo qual a sociedade está passando. Schwab 

focaliza a carência de lideranças em níveis nacional e internacional que estejam adequadamente 

preparadas para as mudanças estruturais (sociais, econômicas e políticas) capitaneadas pela 

quarta revolução industrial, de modo que a sociedade possa aproveitar as oportunidades 

inauguradas e evada os prováveis efeitos negativos que acompanham o movimento de ruptura 
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do status quo. Para que a revolução progrida de forma salutar é necessário que a sociedade 

incorpore as novas tecnologias, o que exige dos governos a implementação de políticas públicas 

com esse propósito, em diálogo com a iniciativa privada. 

Aspecto fundamental na argumentação de Schwab, o emprego das novas tecnologias 

na produção causa deflação, pois barateia o processo de produção. Essa deflação pode ser 

encarada tanto de forma positiva quanto negativa, na medida em que preços menores 

possibilitam que os trabalhadores ampliem suas cestas de consumo. Porém, a tendência de 

deflação pode gerar favorecimento do capital em relação ao trabalho, pressionando os salários 

para baixo e diminuindo a renda média do trabalhador. 

Por isso, um dos impactos negativos mais visíveis a cada revolução tecnológica é o 

desemprego estrutural. Ele ocorre, pois, as novas tecnologias favorecem um movimento de 

substituição de mão de obra por capital, através da automação de serviços. A esse movimento, 

chamado de efeito destrutivo ruptivo, se segue um segundo movimento, capitalizador, onde a 

demanda por novos bens e serviços aumenta, levando à criação de novas empresas e indústrias, 

e consequentemente novos postos de trabalho. O tempo corrente entre os dois movimentos 

determina o quão forte é o impacto destrutivo ruptivo na sociedade.  (SCHWAB, 2016) 

Para agravar a situação, a maior parte do desemprego estrutural ocorre sobre os 

trabalhos repetitivos, que não exigem grande esforço intelectual e englobam a maior parte dos 

trabalhadores. Os cargos criativos e/ou de maior rigor intelectual, com maiores salários, tendem 

a ser poupados, ampliando a desigualdade social.  

Também é importante estar atento ao processo de inversão da pirâmide demográfica 

que ocorre nos anos recentes no mundo. Está em curso um processo de envelhecimento da 

população que não está mais restrito aos países ditos desenvolvidos. Em diversas regiões as 

populações estão atingindo idades mais avançadas e as expectativas de vida vem aumentando 

a cada geração, gerando o grande problema da queda da população em idade economicamente 

ativa em relação àqueles que se aposentam. No tocante ao problema, as novas tecnologias têm 

papel fundamental no aumento da produtividade do trabalho e em estender o prazo no qual as 

pessoas continuam trabalhando antes de se aposentar.  

Schwab aponta que, ao menos no curto prazo, o mercado de trabalho tende a ser “cada 

vez mais segregado em segmentos de baixa competência/baixo salário e alta competência/alto 

salário” (SCHWAB, 2016, p. 54). Uma das consequências desse movimento é o surgimento de 

uma “nuvem humana”, uma massa de trabalhadores sem vínculo empregatício, cuja renda 
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depende de uma carteira de oportunidades cuja escolha é disponibilizada por diversas empresas 

que atuam em plataformas17. Os maiores exemplos são as empresas de aplicativos, dentre elas 

Uber, Rappi, Ifoods e outros. 

Verifica-se no mercado de trabalho uma crescente precarização da atividade laboral. 

Na mesma medida em que os trabalhadores deixam de ter vínculos empregatícios formais com 

os locatários de seus serviços e competências, e graças a isso adquirem maior flexibilidade 

sobre aspectos como tempo da jornada de trabalho e tipo de serviço a ser elaborado, na prática 

se fundamenta uma relação desigual entre contratante e contratado, onde as empresas não 

necessitam de prestar auxílios trabalhistas àqueles que realizam os serviços. Cria-se “uma classe 

social de trabalhadores que se desloca de tarefa em tarefa para conseguir se sustentar enquanto 

perde seus direitos trabalhistas [...] e segurança do trabalho” (SCHWAB, 2016, p. 57). 

Nos países em desenvolvimento, que ainda carecem dos benefícios trazidos pelas 

revoluções industriais anteriores, como o acesso amplo à água potável, rede de saneamento, 

eletricidade e internet, o processo de redução das desigualdades sociais pode ser bruscamente 

interrompido. Isso ocorre em função da fragilização dos postos de trabalho como também em 

função da saída de empresas e indústrias multinacionais em direção aos países desenvolvidos, 

uma vez que as novas tecnologias facilitam o acesso à mão de obra barata e, ao mesmo tempo, 

a tornam menos relevante devido a maior automatização dos processos. 

Em 2018, o Fórum Econômico Mundial (WEF, em inglês) apresentou um relatório 

denominado The future of Jobs (O futuro dos empregos), onde foram apresentados indicadores 

sobre o mercado de trabalho que traduzem parte do que foi abordado por Schwab, além de 

outras tendências. O relatório apresenta o resultado de levantamentos feitos durante os 

primeiros meses de 2018, com executivos de grandes empresas multinacionais responsáveis por 

traçar estratégias para o reconhecimento das habilidades técnicas demandadas por essas 

empresas até o ano de 2022, assim como suas decisões de investimento, em face às 

                                                           
17 São os sistemas de produtos e serviços. Esses sistemas são definidos como a transformação da venda de produtos 

em serviços de uso, ou melhor dizendo, uma integração entre produtos e serviços, oferecidos pela mesma firma e 

vendidos em complemento um ao outro. A ideia é a mudança de uma ótica de ênfase na venda do produto em si 

para um maior foco em oferecer valor para o cliente. Portanto, ao invés da empresa concentrar seus recursos em 

seu core business, agora toda uma gama de experiências passa a ser de interesse da mesma para oferecer aos seus 

clientes. A respeito deste conceito, Kao et al (2014) usam a definição de Mont (2004) para quem sistemas de 

produtos e serviços são vendas de produtos e serviços em conjunto com redes de estrutura e suporte “desenhadas 

para serem competitivas, satisfazer as necessidades dos clientes e ter um impacto ambiental mais baixo do que os 

modelos de negócio tradicionais”(KAO et al, 2014, p. 4. Tradução minha.)  (KAO, LEE, YANG, 2014). 



48 
 

transformações nos modelos de negócios provocadas pelas inovações tecnológicas da quarta 

revolução industrial. 

A pesquisa contou com uma amostra de 313 empresas que atuam em 20 países, 

desenvolvidos e em desenvolvimento, que totalizam 70% do PIB mundial. Além disso, as 

empresas somadas empregam mais de 15 milhões de pessoas, se distribuindo pelos seguintes 

grupos (Tabela 1): 

 

Tabela 1 - Empregadores representados pelas companhias pesquisadas 

Grupo empresarial Número de empregados 

Automotivo, aeroespacial, cadeia de suprimentos e transporte 2.204.190 

Aviação, viagem e turismo 431.870 

Química, materiais avançados e biotecnologia 645.780 

Consumo (agricultura, alimentos em atacado e varejo, bens de 

consumo e estilo de vida) 
4.300.900 

Utilidades e tecnologias energéticas 1.048.070 

Investimentos e serviços financeiros 1.129.210 

Saúde e cuidados da saúde 830.600 

Tecnologias da informação e comunicação 819.730 

Infraestrutura 623.840 

Metais e mineração 997.830 

Óleo e gás 765.210 

Serviços profissionais 1.329.050 

Total 15.126.280 

Fonte: Adaptado de WEF, 2018, p. 5. Tradução minha. 

 

Os resultados da pesquisa revelam que as tecnologias provenientes da indústria 4.0 

estão entre as principais tendências para impactar positivamente as relações de negócios até 

2022, ainda que sua adoção represente um desafio para boa parte das empresas pesquisadas. 

Dentre as tecnologias citadas, destacam-se o uso de big data para realização de análises em 

tempo real da produção, o uso de aplicativos e a entrada em mercados amigáveis a esse tipo de 

tecnologia, a adoção da internet das coisas, do machine learning18  (ou aprendizado de máquina) 

                                                           
18 Aprendizado de máquina se trata de uma série de algoritmos criados para a realização de tarefas específicas, que 

permitem que as aplicações de software lidem com múltiplas variáveis para a conclusão das tarefas objetivadas, 
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e da computação em nuvem. Paralelamente, foram citados fatores que não necessariamente 

derivam do avanço tecnológico como prováveis entraves ao desenvolvimento econômico. 

Dentre eles, os principais foram o aumento das políticas protecionistas, o aumento do número 

e periculosidade das ameaças cibernéticas, possíveis mudanças nas políticas governamentais, 

os efeitos das mudanças climáticas e o crescente envelhecimento da população. 

O Quadro 3 apresenta as principais tendências esperadas pelas companhias 

pesquisadas, enquanto a Figura 4 apresenta as principais tecnologias citadas pelos entrevistados 

e o percentual de empresas que pretendem adotá-las até 2022.  

 

Quadro 3 - 10 principais tendências com impacto positivo/negativo nos negócios até 2022 

Posição 

Tendências com esperados 

impactos positivos sobre os 

negócios até 2022 

Tendências com esperados 

impactos negativos sobre os 

negócios até 2022 

1 
Aumento na adoção de novas 

tecnologias 
Crescimento do protecionismo 

2 
Aumento na disponibilidade de 

big data 

Crescimento das ameaças 

cibernéticas 

3 Avanços na internet móvel 
Mudanças em políticas 

governamentais 

4 Avanços na inteligência artificial Efeitos das mudanças climáticas 

5 Avanços na tecnologia de nuvem 
Crescente envelhecimento da 

população 

6 
Mudanças no crescimento 

econômico nacional 

Mudanças na legislação para 

imigração qualificada 

7 
Expansão da riqueza nos países 

em desenvolvimento 

Mudanças no crescimento 

econômico nacional 

8 Expansão da educação 
Mudanças na mentalidade da nova 

geração 

9 
Avanços em novas fontes de 

energia e tecnologias 

Mudanças no crescimento 

macroeconômico mundial 

10 Expansão da classe média Avanços na inteligência artificial 

Fonte: Adaptado de WEF, 2018, p. 6. Tradução minha. 

 

                                                           
incorporando as soluções usadas na resolução de problemas passados, e as utilizem para lidar com problemas 

presentes (CHIANG e QIN, 2019). 
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Deve-se sublinhar no Quadro 3 o fato de que a tendência de avanços nas tecnologias 

de inteligência artificial é vista pelas companhias tanto como geradora de impactos tanto 

positivos quanto negativos, ainda que não na mesma ordem de grandeza, demonstrando ainda 

a falta de clareza sobre os reais impactos desse tipo de tecnologia. 

A Figura 4 mostra que a adoção da big data, e consequentemente dos sistemas 

ciberfísicos, se apresenta como o maior ponto de investimento dentre as companhias 

pesquisadas, com 85% das empresas demonstrando intenção em adotar esse tipo de proposta. 

Em sequência, surgem as demais tecnologias complementares a uma linha de produção 

inteligente, como uso intensivo de internet móvel (75%), internet das coisas (75%), machine 

learning (73%) e computação em nuvem (72%). A robótica e a biotecnologia aparecem como 

as tecnologias com a menor propensão a serem adotadas até 2022. 

 

Figura 4 - Tecnologias por proporção de adoção por companhias até 2022 

Fonte: Adaptado de WEF, 2018, p. 7. Tradução minha. 

 

De acordo com o WEF (2018), é estimado que as empresas gastem aproximadamente 

8 trilhões de dólares em investimento em tecnologias de automação entre os próximos 10 a 20 

anos. Parte desse valor deve ser gasto com treinamento de mão-de-obra dentro das próprias 

empresas. Durante a pesquisa referida, foi constatado que as grandes companhias possuem 
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dificuldade em contratar mão-de-obra especializada e comumente contratam profissionais com 

potencial latente para posteriormente treiná-los para exercer as funções com alta demanda. Tal 

fato reflete os apontamentos de Schwab (2016) para uma falta de preparo da sociedade em lidar 

com as rápidas mudanças desencadeadas pela indústria 4.0. Nesse caso, a educação até o 

momento não se mostrou capaz de acompanhar as novas necessidades em termos de habilidades 

e conhecimento técnico desejáveis para a força de trabalho futura. 

Assim, é possível traçar um padrão onde um seleto grupo de países possui uma 

administração pública capaz de estabelecer planos para o desenvolvimento interno de seu 

mercado que leva em consideração os fatores provenientes da quarta revolução industrial. O 

pioneirismo pertence a Alemanha, ainda que posteriormente outros países tenham criado planos 

estratégicos com o mesmo intuito. Para além deste seleto grupo de países melhor organizados, 

surgem dois outros grupos.  

O primeiro é formado pelos países cujos governos enfrentam obstáculos em elaborar 

ajustes adequados às transformações na economia mundial e cujas empresas nacionais 

encontram dificuldades crescentes em competir no mundo cada vez mais globalizado. Esses 

países tendem a enfrentar conflitos sociais provenientes da precarização do trabalho. O segundo 

grupo é formado pelos países cuja capacidade de competição internacional já se encontra 

estagnada e, por conta disso, não são capazes de absorver os avanços sociais potencializados 

pela atual revolução industrial. 

Ainda assim, apesar da distinção entre os grupos, todos devem ser impactados pela 

substituição do trabalho humano pelo da máquina em alguma medida, bem como pelo 

surgimento da nuvem humana de trabalho. Segundo o WEF (2018), 50% das companhias 

acreditam que a automação irá reduzir o contingente das suas forças de trabalho até 2022, assim 

como 38% delas acreditam que sua produtividade irá aumentar e 25% do total espera que nos 

próximos quatro anos as novas tecnologias criem postos de trabalho.  

Na mesma medida, a pesquisa revelou que 62% das empresas pretendem flexibilizar 

parte de sua mão-de-obra. Os entrevistados disseram que isso deve ocorrer por meio da criação 

de células afastadas das sedes das empresas, onde os profissionais possam trabalhar 

remotamente (utilizando conexão de internet de alta velocidade) e em horários à sua escolha; 

por meio de home office e por meio da terceirização de serviços, incluindo empresas 

especializadas, profissionais freelancers especializados e aplicativos de serviços. (WEF, 2018)

 Complementando a ideia de automação do trabalho, a Figura 5 apresenta a razão entre 
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as horas de trabalho realizadas por máquinas e seres humanos em 2018 e sua projeção para 

2022. 

Figura 5 - Razão de horas de trabalho homem/máquina 2018 x 202 

 

Fonte: Adaptado de WEF (2018). The future of Jobs, p. 11. Tradução minha. 

 

Observa-se que a automação tende a crescer em todas as áreas das empresas. Não 

obstante, a substituição de mão-de-obra humana pela máquina, apesar de significar o 

fechamento de postos de trabalho também abre caminho para a abertura de novos segmentos, 

pois a inovação tecnológica expande a fronteira dos serviços disponíveis ao público. O relatório 

do WEF (2018) aponta que novas áreas como o desenvolvimento de aplicativos para usos 

diversos e aplicação das inovações em áreas como a saúde se apresentam como possibilidades 

promissoras. Além disso, todas as novas tecnologias demandam profissionais com habilidades 

técnicas para administrá-las adequadamente, contribuindo para a expansão do mercado de 

profissionais de tecnologia da informação. 

Não obstante, a evolução dos sistemas embarcados em concomitância com a melhora 

das capacidades da inteligência artificial está levando o sistema de produção a se transformar 

ainda mais rapidamente, com novas oportunidades de negócios e ampliação dos serviços 

81%

81%

77%

72%

69%

71%

66%

64%

53%

19%

19%

23%

28%

31%

29%

34%

36%

47%

72%

71%

69%

56%

56%

54%

54%

45%

38%

28%

29%

31%

44%

44%

46%

46%

55%

62%

Raciocínio e tomada de decisão

Coordenação, desenvolvimento, administração e

aconselhamento

Comunicação e interação

Supervisionamento

Confecção de atividades manuais e físicas

Identificação e avaliação de informação relevante

Operação de atividades técnicas e complexas

Procura e recebimento de informações pertinentes a uma

tarefa

Processamento de dados e informações

Homem Máquina

2018 2022



53 
 

iniciados com a indústria 4.0. Há indícios de uma nova revolução, cujo centro repousa na 

colaboração entre seres humanos e máquinas. 

3.2. – A indústria 5.0 

Na indústria 4.0 o padrão vigente é o da automação multinível da produção, de modo 

que o processo de manufatura se torna cada vez mais barato e rápido, até que se atinja o conceito 

popular de fábrica sem luzes, ou seja, uma fábrica totalmente automatizada que, sem a presença 

física de pessoas, não necessita de iluminação ambiente para que a produção siga adiante. 

Nesse paradigma, a personalização dos produtos é alçada pelo consumidor através da 

escolha, no momento da compra, dentre uma série de opções pré-definidas, que no conjunto o 

permitirão ter em mãos um produto diferenciado. A depender do tamanho da região onde a 

compra foi efetuada (e do número de consumidores do mesmo produto) pode até ser possível 

que o produto adquirido tenha características e funcionalidades únicas. (OSTERGAARD, 

2019) 

Com o aumento contínuo da concorrência e aumento do número de companhias que 

adotam o padrão da indústria 4.0 em sua produção, se observa que a grande automação da 

produção é capaz de promover a redução dos custos relacionados ao processo produtivo, mas, 

em termos de agregação de valor ao produto, o padrão enfrenta sérias restrições. Daí deriva um 

movimento natural de busca por soluções de agregação de valor que resultam na volta do fator 

humano na produção. (OSTERGAARD, 2019).   

A indústria 5.0 avança sobre a indústria 4.0 trazendo de volta ao ser humano o destaque 

sobre a produção. Isso ocorre através da fusão das capacidades analíticas dos sistemas 

inteligentes e computação cognitiva das redes neurais com a criatividade humana, a fim de 

entregar aos consumidores produtos ainda mais personalizados e facilitar o exercício de tomada 

de decisão dentro das empresas.  

Nessa medida, enquanto a indústria 4.0 é marcada pela ascensão dos sistemas 

ciberfísicos, a indústria 5.0 é marcada pelos sistemas ciber-físico-humanos. Com alta 

aplicabilidade no dia-a-dia das pessoas, tais sistemas já são adotados pela sociedade, criando os 

termos sociedade 5.0 e/ou cidades inteligentes.  

De acordo com Baicun et al (2018): 
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A nova geração de produção inteligente vai redesenhar todos os processos do ciclo do 

produto, incluindo design, produção e serviços, assim como a integração entre esses 

processos. Ela vai promover o surgimento de novas tecnologias, novos produtos, 

novas formas de negócio e novos modelos, e vai influenciar e mudar profundamente 

a estrutura de produção, modos de produção, estilos de vida e modelos de pensamento 

da humanidade. Ela vai, em última instância, resultar em um grande aprimoramento 

das forças sociais produtivas. (BAICUN et al, 2018, p. 13. Tradução minha.) 

 

 

3.2.1. A inteligência artificial como base de desenvolvimento 

O conceito de inteligência artificial (IA) pode ser definido como “sistemas inteligentes 

com a habilidade de pensar e aprender” (RUSSEL e INTELLIGENCE, 1995 apud JARRAHI, 

2018, p. 1). Ainda, segundo Jarrahi (2018) , a inteligência artificial compreende uma série de 

ferramentas heterogêneas construídas com o intuito de ampliar as habilidades humanas de 

trabalho, que inclui o processamento de linguagens, permitindo às máquinas analisar e entender 

diferentes linguagens humanas; o aprendizado de máquina (ou machine learning); e a visão de 

máquina, que permite a análise de imagens. 

A aplicação das ferramentas de inteligências artificial permite aos seres humanos 

resolver problemas complexos que não encontrariam soluções apropriadas, ou as soluções 

encontradas não seriam as melhores possíveis, caso fossem analisadas apenas por máquinas ou 

apenas por seres humanos. Jarrahi (2018) refere o uso da inteligência artificial para deliberar 

questões que envolvam a tomada de decisão em ambientes de incerteza, complexidade e/ou 

ambiguidade.  

Ainda segundo o autor, existem dois tipos de análises prévias a uma tomada de decisão. 

De um lado há o processo analítico, o qual corresponde à coleta de dados sobre o problema e o 

contexto no qual está inserido, cruzando metodicamente os dados para a obtenção de 

informação e o estabelecimento de uma linha lógica para a elaboração de soluções, que são 

racionalmente contrastadas até que se chegue a uma solução considerada a mais indicada. 

Por outro lado, existe uma análise intuitiva  

 

 
 “[...] definida como a capacidade de gerar conhecimento direto ou entendimento para 

a tomada de uma decisão sem dependência do pensamento racional ou inferência 

lógica [...] incluindo imaginação, sensibilidade, contemplação, criatividade [...]” 

(JARRAHI, 2018, p. 4. Tradução minha).  

 

 



55 
 

Contando com alto poder de processamento, as ferramentas baseadas em inteligência 

artificial lidam de forma bastante eficiente com abordagens analíticas, enquanto os seres 

humanos se sobressaem em abordagens intuitivas.  

Contextos de alta complexidade, que incluem muitas variáveis e alta quantidade de 

dados, caracterizam situações onde o emprego do poder de processamento das máquinas torna 

a tomada de decisão mais rápida e precisa. Ao mesmo tempo, em contextos de incerteza e/ou 

ambiguidade o mesmo uso de ferramentas de inteligência artificial tem grandes chances de 

resultar em decisões equivocadas. Nesses casos, o raciocínio humano ainda é imprescindível 

(JARRAHI, 2018). 

Em ambientes de incerteza, a aplicação de inteligência artificial para a análise de dados 

pode fornecer poderosos insights probabilísticos para os tomadores de decisão. A análise em 

tempo real pode também detectar problemas futuros ainda em fase inicial. Em contextos de 

ambiguidade, porém, o uso de inteligência artificial permanece restrito, sendo território 

exclusivo da genialidade humana. A inteligência artificial não é capaz de lidar com conflitos de 

interesses, objetivos múltiplos, estética ou características subjetivas. (JARRAHI, 2018) 

À vista disso, a inteligência artificial é utilizada para a ampliação das capacidades 

humanas na realização de tarefas, ampliando as habilidades tácitas exclusivas dos seres 

humanos e agilizando o processo como um todo ao automatizar os processos analíticos.  

Gray e Suri (2017) fornecem o exemplo da utilização de bots19 para detecção 

automática de conteúdo inapropriado em sites e redes sociais, que “analisam terabytes de dados 

gerados por usuários, mas a decisão final de remoção dos posts ou vídeos reside nos 

trabalhadores sob demanda atrás da cortina de inteligência artificial” (GRAY e SURI, 2017 

apud JARRAHI, 2018, p. 7).  

Similarmente, Captain (2017) demonstra como a plataforma de inteligência artificial 

Watson, de propriedade da IBM, vem sendo utilizada em conjunto com profissionais da área da 

saúde para agilizar pesquisas científicas e diagnósticos médicos: 

 

 
O processamento de linguagem natural proporciona à Watson a capacidade de 

compreender frases com diversas composições humanas e atribuir vários significados 

a termos e conceitos. Os recursos de aprendizado de máquina permitem que a Watson 

                                                           
19 Diminutivo da palavra robot. Bots são aplicações de software usadas em redes sociais e sites que emulam o 

comportamento humano. 
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aprenda com a experiência e interação com os dados e desenvolva soluções 

inteligentes com base em experiências passadas. Por meio de técnicas de aprendizado 

de máquina e acesso a artigos de pesquisa médica, registros médicos eletrônicos e até 

anotações de médicos no Memorial Sloan Kettering, Watson aprendeu a discernir os 

padrões do câncer. A IA avançou na oferta de caminhos promissores de tratamento. 

Por fim, a visão mecânica acionada por IA permitiu ao Watson processar rapidamente 

milhares de imagens de ressonância magnética do cérebro e marcar hemorragias muito 

pequenas na imagem para os médicos. (CAPTAIN, 2017, não paginado. Tradução 

minha.)  

 

 

O grande avanço nas ferramentas de inteligência artificial se encontra no machine 

learning. São criados algoritmos para a realização de tarefas específicas, ainda que a 

inteligência artificial tenha de lidar com inúmeras variáveis para a sua conclusão (CHIANG e 

QIN, 2019). A possibilidade de autoaperfeçoamento das máquinas no que tange a tarefas 

executas pelas mesmas levou à criação de um novo modelo de sistema interativo entre homem 

e máquina, uma evolução do sistema ciberfísico da produção inteligente empregada na indústria 

4.0. 

 

3.2.2. Os sistemas ciber-físico-humanos 

Baicun et al (2018) destacam a existência de três paradigmas da produção inteligente: 

a produção digital, característica da terceira revolução industrial; a produção digital 

interconectada, que faz parte da indústria 4.0 e se baseia nas inovações disruptivas 

desenvolvidas pela big data, computação em nuvem, internet das coisas e serviços; e a nova 

geração de produção inteligente, que alia as tecnologias anteriores ao avanço robusto das 

tecnologias de inteligência artificial. A indústria 5.0 consiste em uma profunda integração das 

novas tecnologias de inteligência artificial com as novas tecnologias de produção 

interconectada, possuindo ainda características da produção digital. Ainda que seja possível 

estabelecer uma linha de evolução entre os paradigmas, a quinta revolução industrial torna 

impossível a total separação entre os diferentes estágios. 

Nos sistemas mais simples, os sistemas físico-humanos, a máquina é empregada 

diretamente na condução do trabalho físico, enquanto que resta para a parte humana do sistema, 

o operador da máquina, lidar com uma série de aspectos secundários. Em um sistema circular, 

a máquina gera múltiplos dados, e cabe ao operador realizar a captação dos mesmos e 

transformá-los em informações, analisar as informações por meio de sua cognição e capacidade 

de aprendizado e então tomar decisões na forma de controles enviados de volta para a máquina.  
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A Figura 6 exemplifica o modelo em questão: 

Figura 6 – Esquema simplificado do sistema físico-humano 

 

Fonte: Adaptado de Baicun et al (2018), p. 14. Tradução minha. 

 

Posteriormente, conforme já apresentado no capítulo anterior, cria-se o sistema 

ciberfísico, com uma cópia virtual dos dispositivos físicos em operação que automatiza a coleta 

de dados, geração de informação e controle dos dispositivos. 

No sistema ciberfísico a parte física do conjunto, além de ser responsável pela 

execução direta do trabalho, contém necessariamente uma interface de interação para com os 

operadores, e o sistema embarcado presente em seu interior coleta em tempo real e constante 

os dados gerados pela execução da tarefa. Uma parte dos dados é enviada para a parte humana 

do sistema, que executa a transformação dos mesmos em informação através do conhecimento 

adquirido sobre a tarefa executada. Essa informação é utilizada para análise do contexto onde 

se encontra o dispositivo e auxilia na tomada de decisão para como o dispositivo deverá se 

comportar do ponto em questão em diante. 

Conjuntamente, uma cópia do processo cognitivo humano para a tomada de decisão é 

criada e enviada para a contraparte virtual do dispositivo físico, estabelecendo um banco de 

armazenamento de informações específicas para a tarefa que é executada pelo dispositivo. Esse 

banco de dados, processado à distância pela computação em nuvem, executa um processo de 

tomada de decisão similar ao humano, porém em escala muito inferior em termos de 

capacidade, que é alimentado por uma cópia dos dados coletados em tempo real pelo dispositivo 

físico. O conjunto virtual de tomada de decisões é, então, capaz de realizar rápidas alterações 

no funcionamento dos dispositivos, desde que as mesmas já tenham sido reconhecidas pela 

parte humana do sistema e tenham alimentado o banco de informações do dispositivo virtual.  
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Por conseguinte, no sistema ciberfísico, muitas das tarefas que antes eram executadas 

pela parte humana do sistema físico passam a ser automatizadas pelas máquinas, incluindo parte 

da tomada de decisão em contextos não estratégicos. Os sistemas ciberfísicos se destacam pela 

grande precisão, flexibilidade e eficiência no uso de recursos.  

A Figura 7 apresenta o esquema descrito: 

 
Figura 7 – Esquema simplificado do sistema ciberfísico 

 

Fonte: Adaptado de Baicun et al (2018), p. 15. Tradução minha. 

 

Com a evolução das tecnologias geradoras de inteligência artificial, simultaneamente 

com a onipresença da internet e da capacidade de transmissão de grandes volumes de dados 

quase instantaneamente, os sistemas ciberfísicos passaram a incorporar nas réplicas virtuais dos 

dispositivos físicos inteligência artificial capaz de emular a cognição humana e sua capacidade 

de aprendizado.  

Com o uso da inteligência artificial, a parte virtual do sistema, ainda que alimentada 

pelo histórico de tomada de decisões dos operadores, é capacitada a tomar decisões 

autonomamente quando em contextos não presentes no histórico. Portanto, passa a construir 

um banco de informações próprio, com crescimento autônomo, reduzindo ainda mais a 

necessidade de tomada de decisão dos operadores. 

A Figura 8 apresenta um modelo simplificado do funcionamento do sistema ciber-

físico-humano: 
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Figura 8 – Esquema simplificado do sistema ciber-físico-humano 

 

Fonte: Adaptado de Baicun et al (2018), p. 17. Tradução minha. 

 

Baicun et al (2018) apontam duas grandes mudanças dos sistemas ciber-físico-

humanos em relação aos sistemas ciberfísicos. Primeiramente, os humanos são capazes de 

transferir sua capacidade de aprendizado e resolução de problemas para dentro dos sistemas 

virtuais, de modo que estes se tornam capazes de realizar parte do trabalho cerebral antes 

exclusivo dos seres humanos, além de aprender com a experiência passada, até certo ponto. 

Secundariamente, os novos sistemas abrem portas para uma espécie de inteligência híbrida 

aumentada, permitindo que tanto humanos quanto máquinas lidem com problemas de incerteza 

e/ou complexidade em escalas maiores do que até o momento anterior. 

Ademais, a produção industrial baseada em sistemas ciber-físico-humanos é composta 

por três subsistemas: produção inteligente, produtos inteligentes e serviços inteligentes 

(BAICUN et al, 2018). Em termos estruturais, tais subsistemas não se diferem do que já existe 

no sistema capitalista desde a sua concepção. Entretanto, a “inteligência” por detrás dos 

sistemas tem grande potencial disruptivo.  

A produção inteligente consiste em linhas de produção de alta adaptabilidade e fábricas 

inteligentes. Enquanto que a linha de produção flexível é alcançada pela introdução dos 

sistemas ciberfísicos, plantas de fábrica inteligentes dispõem de recursos de adaptação a fatores 

externos sem a intervenção humana direta, como controle de insumos, de logística, limpeza, e 

etc. Tais recursos são alcançados mediante a introdução dos sistemas ciber-físico-humanos. No 

que diz respeito aos produtos inteligentes, esses se caracterizam tanto pelos bens intermediários 

quanto pelos bens finais, e se confundem com a oferta de serviços inteligentes, dada a tendência 
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de os produtos serem oferecidos na forma de serviços, além da disseminação do modelo de 

negócios em plataforma. (BAICUN et al, 2018). 

Baicun et al (2018) apontam como principais características do novo paradigma 

técnico-econômico o design inteligentemente otimizado, o design inteligente colaborativo, a 

customização interativa, a elaboração de serviços em massa orientados por captação de dados 

populacionais em tempo real e os componentes inteligentes. Em outras palavras, o uso da 

inteligência artificial é cada mais presente e disseminado pelos produtos e serviços consumidos. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como objetivo analisar o conceito de paradigmas tecno-econômicos 

desenvolvido pela escola de pensamento neo-schumpeteriana e traçar uma imagem para o 

paradigma técnico-econômico atual, tendo em vista que, levando em consideração o tempo 

médio de duração das ondas longas estimado por Kondratieff, a sociedade está adentrando um 

novo ciclo de inovação tecnológica. 

Expostas essas ideias, o trabalho permitiu a avaliação de que a atual onda de revolução 

tecnológica, ainda que, como as anteriores, seja resultado da interação de duas forças, seja uma 

a necessidade de mudanças nos modelos de produção mediante as transformações nas relações 

entre empresas e clientes, e seja a outra o avanço tecnológico, se distingue por se tratar de  uma 

iniciativa estratégica de governos. Conforme apontado no terceiro capítulo do trabalho, a 

Alemanha se impõe como pioneira na iniciativa de criar um novo modelo de produção para sua 

indústria nacional. Com o fim de evitar a perda de competitividade, outros governos traçam 

seus próprios planejamentos estratégicos para adoção de modelos similares ao alemão. 

Como resultado de tantas iniciativas simultâneas com a finalidade de aquisição de 

novas tecnologias, a sexta onda longa de Kondratieff registra uma origem múltipla para sua 

revolução tecnológica inerente, o que a diferencia das anteriores. Desde a primeira revolução 

industrial, a Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha são berço das novas tecnologias, que então 

se disseminam pelo continente europeu e asiático. As indústrias 4.0 e 5.0, no entanto, são 

resultado de iniciativas que ocorrem quase em paralelo entre países dos continentes citados e 

Estados Unidos. 

As tecnologias que estão no centro das indústrias 4.0 e 5.0, respectivamente os 

sistemas ciberfísicos e ciber-físico-humanos, estabelecem um novo paradigma técnico-

econômico, alterando profundamente as formas organizacionais existentes na onda longa 

anterior, principalmente no que diz respeito a velocidade de resposta para com as mudanças no 

ambiente de negócios. Dentre as alterações no modelo de produção, a alta personalização dos 

produtos e a profunda automatização são as características de maior relevância, oriundas de 

clusters de inovação em áreas diversas, cujo paradigma reside no uso cada vez mais intenso de 

geração, aquisição e análise de dados para fomentar a inteligência artificial de sistemas 

embarcados em todo tipo de dispositivo. Paralelamente, há a disseminação do modelo de vendas 

em plataformas, que alia a venda de produtos com serviços. 
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Complementarmente, há a possibilidade de que a sexta onda longa de Kondratieff 

represente uma nova revolução industrial, para além de criar um novo paradigma técnico-

econômico. De acordo com Perez (2009), as ondas se dividem em modos de desenvolvimento 

que obedecem ao paradigma técnico-econômico em vigor. Neste contexto, um dos aspectos 

cruciais para a gênese de uma revolução industrial é a criação de um novo insumo barato de 

aplicabilidade generalizada. No entanto, as indústrias 4.0 e 5.0 ainda estão apoiadas 

tecnologicamente sobre os semicondutores, de forma que os sistemas ciberfísicos e ciber-físico-

humanos não representam uma ruptura total com o modo de produção anterior.  

Ainda assim, permanece no horizonte a crescente integração das tecnologias de 

inteligência artificial no ambiente produtivo em conjunto com maior capacidade técnica da 

indústria, traçando um cenário de abertura de novas capacidades produtivas sobre esta base e o 

surgimento de novos materiais. 

Por fim, em consequência das rápidas mudanças da revolução tecnológica atual, 

conforme apresentado por Perez (1983), Schwab (2016) e WEF (2018), surge um desequilíbrio 

entre as esfera técnico-econômica, que detém maior capacidade adaptativa, e a esfera socio-

institucional, que apresenta maiores restrições neste sentido. Desse desequilíbrio resulta o 

desemprego estrutural e, especificamente em decorrência das novas formas organizacionais 

atuais, surge a chamada “nuvem humana” de trabalho. 
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