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Resumo: Diversas abordagens administrativas e pesquisas aconteceram dando embasamento e 

abrindo caminhos para a chegada da 4° Revolução Industrial a chamada Industria 4.0. As atuais 

organizações vivem em seus ambientes internos o momento de reconhecer que o conhecimento tem 

valor imensurável e é imprescindível para alcançar a tão desejada excelência em produtividade. 

Aliando-se as estratégias competitivas, as novas tecnologias como por exemplo, a Realidade Virtual 

e a Gestão do Conhecimento. O conceito de Gestão do Conhecimento surge com mais relevância 

propondo o reconhecimento dos indivíduos como parceiros estratégicos, mostrando como se faz 

necessário unir de forma interdisciplinar todas as áreas. Com características relacionadas à 

Administração, Ciência da Computação, Informação e Educação. Cada vez torna-se mais nítido que 

as organizações e o conhecimento estão unidos em conjunto com os indivíduos. O conhecimento é 

uma mistura de tudo que envolve os indivíduos tanto internamente dentro das empresas como 

externamente em suas vidas sociais, resultando em conhecimento tácito ou explicito. Que contribui 

de diferentes formas dentro das organizações. O indivíduo passa a ser um componente essencial na 

construção das estratégias competitivas, uma peça de vital importância. A Industria 4.0 vem para 

impulsionar a produtividade tornando o processo mais ágil, flexível, com custos zero, e 

principalmente personalizando seus produtos trazendo os clientes para participar do processo 

produtivo, conectando sistemas, maquinas e pessoas. A metodologia utilizada no presente artigo foi 

de caráter exploratório, através de pesquisas bibliográficas, buscando dados e informações acerca 

do tema proposto. O objetivo geral de promover a compreensão do desenvolvimento da Gestão do 

Conhecimento dentro deste novo contexto da Industria 4.0. Os resultados demonstram a importância 

da Gestão de Pessoas para amenizar os possíveis riscos das mudanças organizacionais. Além de 

mostrar que as empresas brasileiras terão que se adequar para a concretização e implantação da 

Indústria 4.0. 

 

Palavras-chave: Gestão de Conhecimento; Realidade Virtual; 4° Revolução Industrial; Gestão de 

Pessoas. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Através das análises acerca do ambiente das organizações, fica translucido que está 

completamente relacionado a transformação advinda da 4° Revolução Industrial com toda sua 

competitividade com as estratégias que serão utilizadas nas tomadas de decisões. Nota-se a 

importância do conhecimento como bem intangível, impulsionando a eficiência do processo como 

um todo, que aliado aos conceitos tecnológicos, como por exemplo a Realidade Virtual, torna-se mais 

compreensível. Existem várias pesquisas a respeito da Gestão do Conhecimento dentro dos inúmeros 

contextos do mundo dos negócios. Está presente pesquisa foi de caráter exploratório, realizado através 

de pesquisa bibliográfica, com o objetivo de promover a compreensão do desenvolvimento da Gestão 
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de Conhecimento dentro deste novo contexto da Industria 4.0. Os resultados demonstram a 

importância da Gestão de Pessoas para amenizar os possíveis riscos das mudanças organizacionais. 

Sendo assim as organizações necessitam se organizar para promover o crescimento de seu 

colaborador para ter total aproveitamento de seus conhecimentos afim de fortalecer suas estratégias. 

Diante desses fatos relevantes chega-se a questão central deste artigo: Como a gestão de 

conhecimento será utilizada dentro da Industria 4.0 em meio a tanta automação? Com relação ao 

cenário brasileiro, a Industria 4.0 mostra-se como um caminho natural a ser seguido, mas ainda está 

apenas começando a se apresentar, começando a engatinhar. Entretanto é cada vez mais notável a 

conscientização de que esta nova Revolução traz consigo tecnologias digitais, a digitalização de 

processos aumentando as vantagens competitivas.  

O artigo tem como objetivo geral compreender como a Gestão do Conhecimento poderá ser 

utilizada, como se desenvolvera em meio a automação neste novo contexto da Industria 4.0. E como 

objetivos específicos descrever de que forma a Gestão do Conhecimento está relacionada à Indústria 

4.0.  

O artigo apresenta caráter exploratório, com a premissa de fazer levantamento de informações 

para analises e para fundamentar hipóteses sobre o tema. Para Burns e Bush (2006) a pesquisa 

exploratória resulta da coleta de informações de maneira informal e sem muita estrutura, não se 

limitando a um paradigma central, mas se alinhando tanto a abordagens qualitativas ou quantitativas. 

Então foi feita uma revisão bibliográfica, para destacar a abordagem e investigação sobre o tema. 

 

2. GESTÃO DO CONHECIMENTO: HISTÓRICO, CONCEITO E IMPORTÂNCIA 

 

Com o passar dos anos, ocorreram muitas evoluções no ambiente da indústria. Desde a primeira 

Revolução Industrial o cenário interno e externo das organizações passou por diversas 

transformações. Ajudando na construção do conhecimento adquirido dentro das organizações 

(LEORNADI; BASTOS, 2014). A primeira Revolução Industrial aconteceu no século 18 com o 

surgimento da produção mecanizada e o uso de máquinas a vapor. A segunda Revolução Industrial 

veio somente no final do século 19 com o desenvolvimento da energia elétrica e a produção em massa. 

Em 1969 ocorreu a terceira Revolução Industrial houve então a crescente exploração e utilização de 

tecnologia de informação e dos eletroeletrônicos. 

Em meados de 1990 aconteceram diversas abordagens administrativas com características básicas 

como Era da Informação e a Influência da Tecnologia; Qualidade total; Competitividade; Gestão de 

Conhecimento; Gestão do Capital Intelectual; Gestão do Capital Humano; Ativos Intangíveis; 

Competências Organizacionais e Individuais; Estratégias Organizacionais, entre outras. Tendo como 

principais pesquisadores Porter, Mintzberg, Chiavenato, Ruas, Ulrich, Prahalad, Hamel, Deming, 

Juran entre outros. (Gestão de Pessoas Gilson José Fidelis, 2014) também nesta mesma época foi 

possível ser reconhecido a importância das pessoas como parceiros estratégicos. A Gestão do 

Conhecimento (CG) se mostra com uma estrutura multidisciplinar englobando profissionais de 

diversas áreas especialmente da Administração, Ciência da Informação, Computação e Educação. 

Sendo também marcada por conceitos da área de Tecnologia da Informação e formas de comunicação 

(BEM; RIBEIRO JUNIOR, 2006). 
Muitas transformações ocorreram no modo de pensar, de produzir e de pesquisar. Houve a 

necessidade de olhar de uma forma diferente para o mercado, para a empresa, para os trabalhadores 

e para a sociedade em geral. Admitir o conhecimento como recurso econômico impõe novos 

paradigmas a forma de valorizar uma organização, pois gera benefícios intangíveis que alteram seu 

patrimônio. 

No meio empresarial, muito tem se falado sobre a importância das pessoas nas organizações. É 

comum o pensamento de que seres humanos não devem ser tratados como despesa. No mínimo, 
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devem ser vistos como ativos da empresa. No entanto, este ativo produz a partir de movimentos 

intangíveis – o pensamento, o raciocínio, a síntese e analise, e assim torna-se difícil contabilizar, 

dimensionar potenciais e dar uma face econômica/financeira ao Recurso Humano. O envolvimento 

das pessoas pode gerar compromisso mútuo na realização dos objetivos. “ (...) um dos maiores 

impulsionadores dessas grandes mudanças a que estamos assistindo é a confluência de diferentes 

tecnologias, incluindo o desenvolvimento de semicondutores, computação, software e 

telecomunicação” (OLIVEIRA et. al., 2008, p.45). 
Conhecimento é uma mistura fluida de experiência condensada, valores, informação 

contextual e insight experimentado, o qual proporciona uma estrutura para a avaliação e 

incorporação de novas experiências e informações. Ele tem origem, é aplicado na mente dos 

conhecedores. Nas organizações, ele costuma estar embutido não só em documentos ou 

repositórios, mas também em rotinas, processos, práticas e normas organizacionais 

(DAVENPORT & PRUSAK,1998, p. 6). 

 

Afinal, uma organização nada mais é do que a reunião de indivíduos. Tanto o indivíduo quanto a 

organização necessitam para a movimentação da máquina organizacional para seu pleno 

funcionamento, do alimento vital que é o acumulo, compartilhamento e efetivação do conhecimento. 
Organização implica certo grau de interdependência de tal forma que situações descontinuas 

ou imprevisíveis em algum lugar da empresa tem consideráveis implicações para o 

funcionamento das demais partes. Uma habilidade em lidar com essas incertezas dá ao 

indivíduo, grupo ou subunidades consideráveis poder no todo organizacional (MORGAN, 

1996, p. 176). 
 

Para Nonaka e Takeuchi (1997) em termos restritos o conhecimento só é criado por indivíduos; 

uma organização não pode criar conhecimento sem indivíduos. A organização apoia os indivíduos 

criativos ou lhes proporciona contextos para a criação do conhecimento. A criação do conhecimento 

organizacional, pois, deve ser entendida como um processo que amplia o conhecimento criado pelos 

indivíduos, cristalizando-o como parte da rede de conhecimentos da organização.  

Constata-se, pois, que a organização e o conhecimento estão atrelados um ao outro em conjunto 

com os indivíduos. A quarta Revolução Industrial está baseada no uso de sistemas físico-cibernéticos, 

caracterizado pela integração e controle remotos de produção. Este conceito surgiu pela 1° vez em 

2011, na feira de Hannover, na Alemanha. 

A sociedade deseja e aspira cada vez mais por uma melhora constante na qualidade de vida o que 

motiva a indústria a sempre buscar por inovações, oferecendo qualidade e produtos personalizados 

para os consumidores e consequentemente criando um ambiente melhor para os funcionários (WANG 

et al., 2016; SOLIMAN; YOUSSEF, 2003).  

A Industria 4.0 vem exatamente para auxiliar este ambiente de produção com mudanças nos seus 

processos de operações (SANDERS et al., 2016).  Com um planejamento em tempo real dos planos 

de produção com auto otimização dinâmica, embora com muitas inovações sendo fundamentado em 

cima do modelo de produção Toyota clássico (BAUERNHANSL et al., 2014). 

Segundo Trstenjak e Coric (2017), os funcionários têm que adequar a esta nova realidade e procurar 

por aprendizagem para melhorar seu desempenho, pois com as melhorias tecnológicas e humanas, 

espera-se mais produtividade, qualidade, menor tempo de fabricação do produto e redução no preço. 

Com a personalização em massa exige-se uma fabricação totalmente flexível.  

       
3. GESTÃO DO CONHECIMENTO E A INDÚSTRIA 4.0 

 
Diante da Gestão do Conhecimento faz-se necessário esclarecer sobre sua teoria e como surgiu. 

Para Davenport e Prusak (1998), o conhecimento é uma mistura da experiência condensada, valores, 

informação contextual e insight experimentado, capazes de proporcionar uma estrutura adequada para 
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a avaliação e incorporação de novas experiências e informações e sua origem se aplica na mente dos 

conhecedores. Dentro das organizações é algo embutido em rotinas, processos, práticas e nas normas 

organizacionais. O conhecimento existe nas pessoas, faz parte da complexidade e imprevisibilidade 

humana. 
Organização implica certo grau de interdependência de tal forma que situações descontínuas 

ou imprevisíveis em algum lugar da empresa têm consideráveis implicações para o 

funcionamento das demais partes. Uma habilidade em lidar com essas incertezas dá ao 

indivíduo, grupo ou subunidades consideráveis poder no todo organizacional (MORGAN, 

1996. p. 176).  

 

Polanyi (1996) distinguiu, em caráter epistemológico, o conhecimento em dois grandes grupos: 

conhecimento tácito e conhecimento explícito. O autor considerava como conhecimento tácito aquele 

que é pessoal, especifico ao contexto, e assim difícil de ser formulado e comunicado. Já o 

conhecimento explícito, ele se referia aquele passível de codificação, transmissível em linguagem 

formal e sistemática. O reconhecimento de que a parte explicita de conhecimento representa uma 

fração do conhecimento individual aponta a verificação de que existem inúmeros formatos de 

conhecimento que não podem ser expressos, definidos ou transferidos.  

Davenport e Prusak (1998) defendem que a informação é um dado que faz a diferença. A partir 

disso, o conhecimento também se torna parte diferenciada, ou seja, aquilo que pode trazer 

contribuição para a empresa. Somente um trabalhador bem formado poderá fazer com que os dados 

que lhe são apresentados, ou que lhe são disponibilizados, se transformem inicialmente em 

informação e posteriormente em conhecimento. As empresas se voltam para o conhecimento como 

forma de sobrevivência e de modernização, muitas com consciência e outras apenas por modismos. 

A partir do momento que o indivíduo é considerado não apenas um elemento da cadeia de 

produção, mas um arquivo vivo, de conhecimento de processos operacionais e de relacionamentos 

internos e externos, observa-se que o conhecimento que este colaborador possui (se formou durante 

toda sua vida tanto por sua passagem por várias empresas como também por sua vida social) tornando-

se um instrumento muito importante e porque não dizer o mais importante e delicado nas novas 

estratégias de Gestão de Recursos Humanos. 

Existe o seguinte contexto de um lado o ser humano que se conscientiza da necessidade de 

evolução na forma de capacitação e formação adequada para a nova escalada profissional e como 

consequência uma produção digna. Do outro lado, as empresas, que buscam está intrinsecamente 

ajustada com o mercado e as novas tendências, com as ciências de todos os parâmetros que são 

essenciais para a manutenção de suas estabilidades e de tudo aquilo que elas precisam para suas 

operações. A velocidade das mudanças na economia e na sociedade globalizada afetara as empresas 

e a sociedade como um todo. 

A Gestão do Conhecimento prevê que, com confiança e credibilidade, as ações internas e externas 

das organizações possam oferecer a todos ligados a produção, seja de forma direta ou indireta, um 

desenvolvimento sustentável. Os sistemas de gestão de conhecimento, em tese, permitem que os 

trabalhadores sejam alocados em posições adequadas, eliminando assim a sobrecarga do potencial de 

um profissional. Nas organizações a quantidade de conhecimento é imensurável, instante após 

instante, todo esse conhecimento é readaptado, recomposto, gerando novos cenários do 

conhecimento. 

A 4ª Revolução Industrial chamada de Indústria 4.0, o conceito foi apresentado pela primeira vez 

na feira de Hannover, na Alemanha, já fazendo parte de uma estratégia do governo europeu em 

desenvolver tecnologias de ponta. Tardiamente em 2013, no Brasil, começa a acontecer as primeiras 

investigações de tecnologia. Nos Estados Unidos passou a se chamar Industria Inteligente. 

Esta nova Manufatura Avançada propõe conectar máquinas, sistemas e pessoas ao processo 

produtivo, visando maior personalização de produtos, mais eficiência na utilização dos recursos, 
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menos erros, controle de insumos, uma melhor distribuição logística, economia de energia, aumento 

da segurança e da qualidade de vida, fim do desperdício, conservação ambiental e transparência nos 

negócios. Do ponto de vista econômico, os conceitos da Industria 4.0 impulsionaram a produtividade 

tornando as industrias mais eficientes, ágeis, flexíveis e aptas as mudanças desse ambiente 

competitivo. 

As tecnologias da Indústria 4.0 se dividem em dois tipos: aquelas permitem o negócio crescer e 

aquelas que aumentam a produtividade sem riscos. Para acompanhar o crescimento e evolução as 

empresas adotaram algumas soluções e conceitos, como Internet das Coisas, Big Data, Realidade 

Virtual, entre outras. 

Internet das Coisas permite que as pessoas e organizações se interliguem entre si e com o mundo, 

nela os dados são fornecidos entre os objetos garantindo que os processos industriais sejam 

conduzidos de forma mais controlada com isso o papel das pessoas vai ser cada vez mais reduzido. 

Big Data com os dados sendo considerados a matéria-prima do século XXI vão sendo armazenados 

em sistemas seguros analisados e transformados em informação relevante, sistemas que podem ser 

controlados em tempo real, com mais flexibilidade e substituição da maquinaria. Realidade Virtual 

este conceito passa a ser dirigido a muitas áreas, os ambientes virtuais podem ser usados no processo 

industrial, seja para planear, projetar ou fabricar; todo processo pode ser simulado e verificado e 

apenas ser concluído quando a versão final estiver pronta. 

 
4. CONCLUSÃO 

 

A indústria brasileira tem um longo caminho até se adequar, segundo especialistas elas ainda estão 

na fase “2.0”. Muitos profissionais envolvidos na área atestam que muitas das empresas nacionais 

ainda se encontram no segundo período da evolução tecnológica e a caminho do terceiro. É necessário 

um maior investimento em equipamentos de tecnologia moderna para alcançar o patamar desejado. 

Outros defendem que o Brasil está pronto para deixar para trás algumas etapas e se inserir no contexto 

da Indústria 4.0 como forma de elevar a produtividade e promover o crescimento da economia.  

No cenário atual das organizações, o compartilhamento de conhecimento tem se mostrado de 

suma importância, mas de difícil concretização, embora o senso comum identifique facilmente o que 

é compartilhar conhecimento, ainda não há consenso empírico sobre o seu significado. Com o advento 

da Indústria 4.0 fica nítido a comunicação entre máquinas e humanos e entre as próprias máquinas 

essa interação influencia o estabelecimento da chamada Gestão do Conhecimento 4.0. 

Os clientes terão inúmeras vantagens na indústria 4.0 podendo participar de todo processo 

produtivo. As empresas passam a interagir mais com seus clientes como já aponta a Gestão do 

conhecimento 4.0 estabelecendo canais de comunicação. A indústria 4.0 impulsiona as pessoas a 

buscar novos conhecimentos a se tornarem profissionais multidisciplinares.  
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