Indústria 4.0: você está preparado?
Janeiro de 2018

Introdução

Como os executivos brasileiros avaliam que
Indústria 4.0 poderá beneficiar seus clientes,
funcionários, empresas, comunidades e a
sociedade como um todo?
A Deloitte entrevistou mais de 1.600 executivos
C-level em 19 países — incluindo 102 executivos
do Brasil – para analisar como as empresas estão
se preparando para a Quarta Revolução
Industrial. Os executivos brasileiros se destacam
de seus pares globais em relação à: capacidade
das suas empresas de influenciar questões
sociais; uma forte crença de que a força de
trabalho terá uma tendência ao trabalho em
tempo integral; um maior foco em questões de
RH e talento; e a capacidade de abordar desafios
tecnológicos da Indústria 4.0.
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Impacto Social

• Mais otimistas com o futuro da sociedade:
Os brasileiros estão mais otimistas com a sociedade que
será criada a partir da Revolução Industrial 4.0, com
93% dos participantes indicando essa tendência, contra
87% entre os executivos da amostra global da pesquisa.
Eles acreditam que Indústria 4.0 conduzirá à igualdade
social e à estabilidade econômica.
• Mais confiança no papel de empresas abertas:
A maioria dos executivos da amostra global acredita
fortemente que os negócios — tanto as empresas de
capital aberto (74%) quanto as privadas (67%) — terão
um papel dominante da sociedade; os governos ficam em
segundo plano. Os brasileiros estão ainda mais confiantes
no papel das empresas abertas (87%).
• Mais influência sobre as questões sociais:
Os participantes brasileiros acreditam que suas
organizações são mais capazes de influenciar em
questões sociais do que os executivos globais.
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Impacto Social
Em que nível sua organização se considera capaz de influenciar as seguintes questões?
(Entrevistados que responderam “em um nível significativo”)

Brasil

Global

60%

48%

39%
36%

38%

30%
24%

23%

25%

19%

18%

17%
14%

Oferecer o
melhor produto/
serviço possível
aos clientes

Entregar
resultados
financeiros sólidos
no longo prazo
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Se tornar um
agente de mudança
para um mercado
equilibrado e justo

Atender
mercados mal
atendidos/
acessibilidade/
viabilidade

Entregar resultados
financeiros sólidos
no curto prazo

Mobilidade
social e geográfica

12%

Educação/
treinamento/
aprendizagem
contínua

12%

10%

Sustentabilidade
ambiental
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Estratégia
• Mais atenção ao impacto nos talentos e na sociedade:
Os executivos brasileiros não estão muito focados em
discutir novos modelos de negócios e produtividade, se
comparados aos entrevistados da amostra global do
levantamento. Porém, estão mais inclinados a discutir
questões sobre talentos, RH e o impacto que novas
soluções terão na sociedade.
• Mais preocupação com a segurança cibernética,
menos com geopolítica:
Ao olhar para as áreas que mais impactarão suas
organizações nos próximos cinco anos, os executivos
brasileiros estão mais preocupados com os riscos
cibernéticos, em relação à média dos executivos globais,
mas estão menos preocupados com a estabilidade
geopolítica.
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Estratégia
No decorrer de um ano, quais tópicos sua empresa discute mais frequentemente?
(Até 5 opções)

57%
50% 49%

50%

49%

Brasil

56%
48%

49%

48%

46%

Global

42%

39%

39%

38%
35%
32%

31% 30%

31%

29%

24%

28%
22%

17%

Impulsionar o
crescimento
da receita
bruta

Adotar novas
e modernas
tecnologias
em toda a
empresa

Desenvolver/ Aumentar a
criar novos produtividade
produtos e
serviços

Copyright © 2018 Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Preparar-se
para o
impacto
que as
novas
soluções
terão na
sociedade

Introduzir
novos
modelos de
negócio

Aumentar a
velocidade de
lançamento
no mercado

Incomodar os Responder ao
concorrentes
risco
cibernético

Talentos
ou RH

Reduzir os
custos
operacionais

Proteger os
ativos
existentes
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Estratégia
Quais das seguintes questões terão o maior impacto em sua organização nos próximos cinco anos?
(Até 3 opções)

44%
40%

40%

41%

Brasil

37%

30%

31%

30%

32%
29%

30%

29%
25%

24%

Global

27%

24%
21%

22%

21%

9%

Surgimento
de novos
negócios
ou modelos
de entrega

Ambiente
regulatório em
constante
mudança
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Aumento da
ameaça de
risco
cibernético

Tecnologias
inteligentes e
autônomas

Limites
indefinidos
entre os
mundos físico e
digital

Panorama
econômico/de
negócios em
evolução

Clientes mais
poderosos e
com maior
conhecimento
de tecnologia

Limites
indefinidos
entre as
indústrias

Impacto incerto
na força de
trabalho

Possível
instabilidade
geopolítica
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Talentos e Força de Trabalho

• Hora de endereçar mudanças tecnológicas na empresa e nos
profissionais: 31% dos empresários brasileiros indicaram que a força
de trabalho é um tópico de discussão frequente, comparado com 17%
das respostas de executivos da amostra global – para os quais esse
aparece como um assunto menos prioritário. Sem surpresa, 98% dos
executivos brasileiros acreditam que estão fazendo tudo o que podem
para preparar seus funcionários para a Indústria 4.0 — um dos índices
mais altos do mundo.
• Tendência a empregos de tempo integral: 60% dos executivos
brasileiros acreditam que a tendência é ter funcionários com contratos
em tempo integral, ao invés de contratos temporários. Eles também
acreditam – mais que seus pares globais – que as leis trabalhistas e
contratos atuais continuarão a funcionar (65% versus 44%).
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Talentos e Força de Trabalho
Qual das seguintes afirmações sobre o impacto da Indústria 4.0 na força de trabalho é mais verdadeira?
(Selecione uma para cada conjunto)

98%

86%

2% 14%

Estamos fazendo tudo
que podemos para criar
uma força de trabalho
para a Quarta Revolução
Industrial

40%

61%

Os relacionamentos da
nossa organização com
nossa força de trabalho
terão uma tendência a
trabalhadores por
contrato, temporários
e/ou ad hoc

35%

56%

Precisaremos de uma
Não estamos suficientemente
focados na criação de uma reformulação completa dos
contratos sociais /
força de trabalho para a
trabalhistas
Quarta Revolução Industrial

60%

39%

Os relacionamentos da
nossa organização com
nossa força de trabalho
terão uma tendência à
trabalhadores regulares,
em tempo integral
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49%

56%

As habilidades que
exigimos de nossos
funcionários irão evoluir
muito mais rapidamente
do que hoje

65%

44%

As leis e contratos
trabalhistas atuais, de
maneira geral,
continuarão a funcionar

51%

44%

As habilidades que exigimos
de nossos funcionários irão
evoluir relativamente da
mesma forma que hoje

65%

35%

65%

35%

Precisamos de uma
Nosso sistema
reformulação
completa
de ensino atual continuará a
do sistema de ensino
funcionar e preparar os
indivíduos para a Indústria 4.0

71%

61%

29%

A maioria de nossa força de
trabalho pode ser treinada
para ter as habilidades que
necessitamos

39%

Precisaremos contratar
pessoas novas/diferentes
para ter as habilidades
que necessitamos

Brasil

Global
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Tecnologia

•

Tecnologia vista como um grande diferencial: 39% dos respondentes
brasileiros consideram a tecnologia um diferencial competitivo, comparado
com 20% obtidos nas respostas globais. Esta variação é importante, pois a
abordagem dos executivos quanto à tecnologia parece ser um indicativo de
quão preparadas as empresas acreditam estar para a Indústria 4.0 e como
elas abordam a adoção de novas tecnologias.

•

Mais dispostos a endereçar desafios de novas tecnologias: Executivos
brasileiros acreditam que estão mais dispostos a endereçar diversos desafios
tecnológicos da Indústria 4.0. Por exemplo, 42% dos respondentes acreditam
viabilizar um ecossistema com participantes diversos para entregar mais
valor aos clientes, contra 33% obtidos nas respostas globais. 22% dos
executivos brasileiros afirmam usar tecnologias avançadas para resolver
desafios urgentes em suas empresas (contra 20% dos respondentes globais).

•

Tecnologia não é um driver de eficiência dos profissionais: Apenas
29% dos executivos brasileiros acreditam dominar tecnologias avançadas
para ter mais eficiência, comparados a 47% dos executivos globais.
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Tecnologia
Qual a capacidade da sua organização para enfrentar os seguintes desafios tecnológicos hoje?
(Entrevistados que responderam “altamente capaz”)
47%

Brazil

Global

42%

33%
29%

28%

29%

29%
26%

25%
20%

24%

24%

22%

20%
15%

16%

14%

13%
7%

Possibilitando a
mobilização
de um ecossistema de
participantes maior e
mais
diversificado para
entregar valor
aos nossos clientes

Utilizando tecnologias
de ponta para
possibilitar que
nossos funcionários
sejam mais eficientes
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Redefinindo os
relacionamentos
com nossos clientes

Incorporando
tecnologias de
ponta em nossas
operações
para promover de
maneira eficaz a
circulação de
mercadorias e
serviços em toda
nossa cadeia de
suprimentos

Explorando o
ecossistema
de infraestrutura
pública e privada, de
forma
a aproveitar
efetivamente o
potencial de
tecnologias de ponta

Desenvolvendo
Utilizando tecnologias
internamente as
de ponta
competências certas
para resolver os
para implementar e
desafios
usar tecnologias
organizacionais
de ponta de forma
urgentes
holística em toda
a organização

Aproveitando as
Planejando e
capacidades de
abordando os efeitos
tecnologias de ponta que as mudanças
para impulsionar
causadas pela
a manufatura
tecnologia
inteligente
têm na nossa
estrutura
organizacional e
funcionários

8%

Desafiando os nossos
pressupostos básicos
sobre o que é
necessário para o
sucesso do negócio
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Metodologia
Esta pesquisa é baseada em uma pesquisa com 1.603 executivos globais — 102 dos quais baseados no Brasil — realizada pela Forbes Insights
no segundo semestre de 2017. Os entrevistados representam 19 países das Américas, Ásia e Europa e fazem parte de todos os principais
setores da indústria. Todos os entrevistados eram executivos C-level, incluindo CEOs/presidentes (16%), com o restante uniformemente dividido
entre COOs, CFOs, CMOs, CIOs e CTOs. Todos os executivos representam empresas com faturamento de US$ 1 bilhão ou mais, sendo que mais
da metade (53%) vem de empresas com faturamento de mais de US$ 5 bilhões.
Sobre esta publicação
Esta publicação contém apenas informações gerais, e nenhuma das entidades da Deloitte Touche Tohmatsu Limited, suas firmas-membro, ou
suas afiliadas estão, por meio desta publicação, prestando serviços contábeis, financeiros, de investimento, legais, fiscais ou outros serviços ou
aconselhamento profissional. Esta publicação não é um substituto para tais aconselhamentos profissionais ou serviços, nem deve ser usada
como base para qualquer decisão ou ação que possa afetar suas finanças ou seu negócio. Antes de tomar qualquer decisão ou qualquer ação que
possa afetar suas finanças ou seu negócio, você deve consultar um conselheiro profissional qualificado. Nenhuma das entidades da Deloitte
Touche Tohmatsu Limited, suas firmas-membro ou suas respectivas afiliadas serão responsáveis por qualquer perda sustentada por qualquer
pessoa que depender desta publicação.
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