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INTRODUÇÃO



Hoje, a liderança 4.0 é uma das chaves para o futuro da 
indústria de manufatura. O avanço tecnológico está 
aprimorando o segmento, por meio da automação, robótica 
e da inteligência artificial, levando uma parcela crescente 
das organizações a implantar tecnologias de ponta em suas 
plantas. No entanto, poucas ainda têm se preocupado em 
atrair, desenvolver e reter líderes atualizados para esse 
cenário.

É fundamental que haja um comprometimento de executivos 
e donos de negócios para que toda essa novidade 
tecnológica, de fato, seja convertida em diferencial e em 
oportunidades de melhoria. Isso também se torna crucial 
para a próxima geração de líderes, de forma que eles 
desenvolvam conhecimentos e habilidades relevantes, que 
os ajudarão a trabalhar em uma indústria digital.

Cada vez mais, a indústria 4.0 chega para mudar tudo, não 
apenas o chão de fábrica, como também os estilos de 
liderança e a  forma como o capital humano é gerido nas 
organizações. Além disso, a competência pessoal, a 
mentalidade e a aplicação de novos métodos – ou 
instrumentos como design thinking – se tornarão essenciais.

Neste e-book, abordaremos como o líder do setor vai 
precisar agir nesse novo cenário revolucionário, e quais os 
passos iniciais para se desenvolver a liderança 4.0.

Boa leitura!
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O NOVO 
PROFISSIONAL 
DA INDÚSTRIA



A indústria 4.0, uma transformação orientada pela 
tecnologia, pode mudar a forma como muitas organizações 
dão sentido às informações e agem de acordo com elas para 
tomar decisões, que podem impactar as operações, oferecer 
maior valor ao cliente e melhorar o desempenho do negócio.

O novo papel da liderança é construir equipes, manter as 
pessoas conectadas e engajadas e impulsionar uma cultura 
de inovação e de melhoria contínua. Conforme a disrupção 
digital atinge todas as indústrias, as habilidades da liderança 
4.0 precisam acompanhar o mesmo ritmo.

Portanto, pode-se dizer que a quarta revolução é, também, 
sobre agilidade. A força de trabalho, especialmente as 
equipes técnicas, digitais e de engenharia, precisarão ser 
capazes de analisar dados e responder rapidamente a suas 
previsões e decisões em toda a empresa.

Nesse contexto, a tendência é que muitas equipes não 
sejam fixas, mas formadas a partir das habilidades 
necessárias para um projeto multifuncional. Isso exigirá 
habilidades organizacionais e de delegações excepcionais 
dos líderes, que precisarão entender onde esses talentos 
estão e como distribuir tarefas de acordo com a competência 
de cada um.

Esses gestores 4.0 precisarão liderar de uma forma que as 
organizações nunca viram antes, adotando uma maneira 
nova de trabalhar e de engajar pessoas. Do mesmo modo, 
colaboradores serão incentivados a desenvolverem suas 
habilidades para se tornarem funcionários multifuncionais.

Mas, para que isso ocorra, os executivos precisam preparar 
o terreno para a inovação, derrubando barreiras e 
capacitando sua força de trabalho. É preciso oferecer aos 
funcionários a oportunidade de se aventurarem fora de suas 
carreiras profissionais tradicionais e personalizarem seus 
cargos para se alinharem com seus conjuntos de 
habilidades, interesses e objetivos de carreira em evolução.

Nesse contexto, fornecer um ambiente industrial mais 
aberto, com maior transparência de informações e confiança 
na experiência, alterando o conteúdo padrão e processando 
mecanismos de trabalho de privados para públicos é um dos 
caminhos para a liderança 4.0.

Naturalmente, esse é um comportamento ainda em 
desenvolvimento, conforme indica o coordenador do Grupo 
Gestão em Automação em TI da Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo (Poli-USP) Eduardo Dias.

“Esse líder da indústria 4.0 praticamente não 
se tem ainda no mercado, são poucos hoje 
que já apresentam essa expertise”, enfatiza.
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LIDERANÇA 
E CONFLITO 
GERACIONAL



Os baby boomers, cujo estilo de liderança era baseado em 
uma “cadeia de comando”, estão se preparando para entregar 
a gestão a uma nova geração: o líder da geração do milênio.

Os millennials têm suas próprias características, 
comportamentos, prioridades e desafios de trabalho. Mas as 
gerações mais experientes podem aceitar menos essa 
realidade, mesmo com o entendimento de que inovação, 
tecnologia e mudança são inevitáveis para sustentar o 
progresso dos negócios.

"Vieses pessoais, preferências de estilo de trabalho, 
comportamentos enraizados e falta de limites claros geram 
conflitos entre as múltiplas gerações. Entretanto, a partir do 
momento que se entende a singularidade de cada geração, é 
mais fácil respeitar a diversidade e ajustar-se a uma 
variedade de estilos de trabalho, promovendo a fluidez do 
fluxo de processos laborais multiníveis e entre 
departamentos", afirma Fabiane Nascimento, consultora de RH.

Conforme a demografia muda, o mesmo acontece com a 
composição da força de trabalho. Existe uma mudança 
fundamental nas prioridades dos trabalhadores da geração 
do milênio - uma geração que deve atingir 50% da força de 
trabalho até 2020.

Hoje, esses jovens, de modo geral, valorizam a flexibilidade, 
um equilíbrio justo entre a vida profissional e a pessoal, 
desenvolvimento pessoal, feedbacks honestos e 
reconhecimento. Eles também são a primeira geração na 
força de trabalho a ser nativa digital.

Como visto, a indústria também mudou. Postos de trabalhos 
individuais deram espaço para ambientes colaborativos, nos 
quais funcionários e equipamentos inteligentes trabalham lado 
a lado e de modo interativo. Até mesmo as hierarquias dentro 
das empresas estão sendo substituídas por novas abordagens 
de relacionamento entre empregador e empregado.

No entanto, diante de tantas mudanças, algo que 
permanece estático são os principais objetivos da liderança: 
levar a organização adiante e fomentar o seu sucesso. Para 
conquistar isso, as empresas precisam investir tempo e 
energia para atrair novos talentos e nutrir o desenvolvimento 
profissional de seus colaboradores e a harmonia entre os 
times - de qualquer faixa etária.

"Cada vez mais, a geração do milênio está adquirindo 
papéis de liderança mais cedo, e em uma fase mais jovem 
em comparação com outras gerações. Entretanto, aqueles 
jovens que desejam se tornar líderes de sucesso terão de 
encontrar maneiras de criar um ambiente coeso, sem 
depender da equipe compartilhar o mesmo espaço físico 
diariamente", ressalta a consultora de RH.

Mas as prioridades mutáveis da força de trabalho e a 
resposta que elas exigem podem ser resumidas em uma 
palavra: colaboração. A liderança 4.0 precisa aprender a 
trabalhar de forma colaborativa, com diferentes gerações, ao 
invés de promover suas habilidades individuais e estimular 
competições internas não saudáveis para os times.
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LIDERANÇA 4.0: 
COMO SE 
DESENVOLVER?



O estilo da liderança 4.0 deve acompanhar as 
megatendências sociais da diversidade, individualização, 
digitalização e globalização, bem como as demandas dos 
funcionários por mais responsabilidade, autonomia de 
decisão, segurança, flexibilidade e integração na empresa.

A atual cultura de estilos de liderança, caracterizada por 
posições de poder e hierarquias, está se mostrando cada 
vez mais ultrapassada. Nesse contexto, não caberá a uma 
boa liderança o estilo autoritário e impositivo, sem abertura 
para o diálogo, a colaboração e uma estrutura mais 
horizontalizada de criação e operação.

“Fazem parte desse rol de competências dos líderes o 
desenvolvimento de capacidades como espírito 
colaborativo, querer aprender e desenvolver novas 
habilidades, ter orientação à inovação, boa comunicação e 
capacidade de solucionar problemas complexos”, aponta o 
gerente-executivo de Educação Profissional e Tecnológica 
do SENAI, Felipe Morgado.

Ainda, as demandas atuais demandam dinamismo, trabalho 
em rede e, também, a cooperação ativa e empática dos 
gestores com suas equipes. No entanto, naturalmente não 
há uma receita pronta e perfeita de estilo de liderança para 
todos os negócios, já que toda indústria vai operar de 
maneira diferente, com suas características próprias e com 
times de perfis diversos.

Nesse sentido, as organizações podem ajudar na 
identificação e no desenvolvimento dos líderes da próxima 
geração, adotando uma abordagem de liderança baseada em 
competências. Embora algumas delas sejam vitais para todas 
as companhias, uma indústria precisa definir os atributos de 
liderança que são distintivos de uma determinada empresa 
para a criação de vantagem competitiva.

Algumas dessas principais competências de liderança 
comuns e a maneira como elas podem ser desenvolvidas 
serão abordadas a seguir.

3.1. Inteligência social

A inteligência social é muito ampla, mas pode ser vista como 
a compreensão das situações sociais, bem como a dinâmica 
e a capacidade de operar de maneira eficiente em diversas 
situações sociais.

Para isso, é preciso se expor a diferentes tipos de pessoas, 
situações sociais, juntamente com o trabalho, para o 
desenvolvimento da percepção social e, também, para a 
capacidade de envolver outras pessoas em uma ação.

3.2. Habilidades interpessoais

Aqui, o aspecto da eficácia social é mais orientado para a 
construção de relacionamentos. Para o desenvolvimento de 
habilidades interpessoais, é importante se tornar um ouvinte 
ativo e atento, sabendo trabalhar a conversação e mostrando-se, 
na prática, aberto a críticas, sugestões e ao diálogo.
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3.3. Inteligência emocional

A inteligência emocional é a capacidade do indivíduo de se 
comunicar em um nível capaz de alcançar uma compreensão 
de situações emocionais e também ficar em sintonia com as 
emoções dos outros.

Para desenvolver a inteligência emocional, é importante 
praticar a leitura das dicas não-verbais dos funcionários, 
especialmente as dicas relacionadas às suas emoções. É 
preciso também aprender a ter controle sobre suas próprias 
emoções, evitando comportamentos impulsivos e nocivos no 
ambiente laboral.

3.4. Resolução de conflitos

Essa é uma habilidade que ajuda a evitar ou resolver os 
conflitos de natureza interpessoal. Quando os membros de 
uma organização estão em conflito, os líderes geralmente são 
chamados com o propósito de julgar. No entanto, a 
capacidade de evitar ou resolver as situações de conflito que 
são suas também está envolvida nisso.

3.5. Tomada de decisão

A capacidade de tomar boas decisões ou de liderar um 
processo de boa tomada de decisão está entre as principais 
competências dos líderes 4.0. As maneiras de tomar decisões 
podem ser melhores ou piores, mas o bom líder sabe quando 
a decisão deve ser tomada e quando os colegas e 
subordinados têm de ser consultados e também trazidos para 
o processo de tomada de decisão.

A melhor maneira de aperfeiçoar essas habilidades é por meio 
de estudo, cursos, simulações e, principalmente, experiência.  
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CONSIDERAÇÕES 
FINAIS



As indústrias de manufatura estão cada vez mais envolvidas 
na quarta revolução industrial. Para ter sucesso nesse novo 
cenário, os líderes e gerentes devem colocar em prática um 
novo pensamento estratégico para explorar oportunidades de 
negócios e responder a ameaças de empresas concorrentes, 
orientando e motivando times nessa nova jornada.

O desafio da liderança 4.0 ficou mais claro. A quantidade de 
habilidades exigidas na nova liderança é mais evidente, assim 
como existe uma consciência de que os atuais sistemas 
educacionais precisam se adaptar também para preparar 
trabalhadores de todos os níveis para enfrentarem os desafios 
da indústria do século XXI.

Ao passo que a tecnologia avança, as qualidades da liderança 
4.0 definirão a estabilidade futura das organizações. Líderes 
que incorporam as características de sucesso não só estão 
melhorando seus próprios resultados e crescendo mais 
rapidamente do que seus colegas, como também são 
visionários na maneira como lideram a indústria para o futuro.

Conforme a compreensão sobre o tema amadurece, a 
tendência é de que se perceba que esse movimento não é 
apenas sobre o que há de mais novo em tecnologia, mas em 
mudar o pensamento e o comportamento produtivo para tirar 
o melhor proveito desses avanços, gerando diferencial não 
necessariamente a partir de maquinário, mas a partir do 
capital humano. E isso só é possível com uma liderança que 
esteja preparada para tomar a frente desse movimento.
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