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RESUMO

Já passados dois séculos desde a transcrição do motor a vapor para a produção em massa, o processo de industrialização passou por outras duas 
revoluções: uma no final do século XIX, baseada na energia elétrica e divisão do trabalho, e uma no final do século XX com o advento da 
tecnologia da informação. Surge uma nova onda de mudanças, ou como chamaram os alemães na feira de Hannover, em 2011, a Quarta 
Revolução Industrial (IV RI), que também foi tema do Fórum Econômico Mundial (FEM) em Davos em 2016. Estima-se, em relatório publicado 
pelo FEM, a perda de mais de sete milhões de empregos, mecanizados e rotineiros, que podem ser facilmente substituídos por softwares. 
Trazendo este cenário para o Brasil, percebe-se que o risco também é grande, levando em consideração que nos últimos anos a maioria dos 
empregos criados exige baixa qualificação (SABOIA, 2014). Levando em consideração essa constatação, a atual pesquisa visa fazer uma análise 
sobre como o Brasil será afetado pelas mudanças trazidas pela IV Revolução Industrial, principalmente no âmbito da competitividade, aonde o 
Brasil vai ficando para trás nas comparações internacionais. A análise baseia-se em perguntar se o Brasil está ou não preparado para as mudanças 
que inevitavelmente estão por vir. Esta pergunta é analisada com comparações entre relatórios internacionais sobre a tendência do mercado de 
trabalho e as condicionantes deste mercado no Brasil. Além de comparação entre países que já possuem um estado avançado na IV RI e o que o 
Brasil precisa para alcançá-los. Segundo o relatório do FEM, os sete milhões de empregos ameaçados são dos tipos que envolvem rotinas bem 
determinadas, que normalmente são ocupados por pessoas menos qualificadas. Considerando esta afirmativa, percebe-se que há no Brasil uma 
grande oferta de mão de obra pouco qualificada, enquanto a tendência mundial é por demanda de mão de obra altamente qualificada. Isso 
prejudica a competitividade do Brasil de forma contundente.  No relatório de competitividade global emitido pelo FEM, o Brasil aparece em 
septuagésimo quinto lugar, atrás de todos os seus parceiros do BRICS, além de perder também para alguns vizinhos – Chile (35), Colômbia (61), 
Peru (69) e Uruguai (73). É importante mencionar, aqui, a inovação, um dos fatores mais influentes da IV RI. Um estudo do IBGE sobre inovação 
Tecnológica, de 2011, destaca que as indústrias brasileiras estão inovando menos. Na pesquisa feita em 2008, das empresas pesquisadas, 38,1% 
haviam inovado. Ou seja, haviam feito novos processos ou produtos.  Já em 2011 esse número caiu para 35,6%. A mesma pesquisa também 
mostra que 72,1% das empresas apontam que a falta de pessoal qualificado é o grande problema para trabalhar em inovações. O que pode 
explicar a falta de inovação brasileira é a falta de cientistas e pesquisadores. Um relatório da UNESCO mostra que o Brasil possui poucos 
pesquisadores. Para cada mil pessoas na força de trabalho, o Brasil possui 1,33 pesquisadores, enquanto no EUA são 9,40 e na Coréia do Sul, 9,17. 
Além disso, o investimento em P&D também foi desproporcional. Enquanto a economia cresceu 27% entre 2002 e 2008, o gasto com P&D 
cresceu apenas 10%, segundo dados da UNESCO. A atual pesquisa conclui que o Brasil não está preparado para a IV RI e para isso deve melhorar e 
ampliar seu sistema de educação, público e privado, assim como fez a Coreia do Sul. O que se passou por lá não foi milagre econômico, e sim um 
constante e eficaz investimento em educação. O percentual de jovens matriculados no ensino médio, em 1994, era de 70% na Coréia do Sul 
(MASIERO, 2000). No Brasil, em 2016, esse índice é de 61,4%, segundo o anuário sobre a educação brasileira, do movimento Todos pela 
Educação. Portanto, é perceptível que o movimento do Brasil em relação ao futuro depende unicamente de apostar em uma população mais bem 
qualificada, para que as outras reformas (Ambiente de negócios, infraestrutura e até mesmo a política) possam acontecer.
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