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RESUMO 

 

A pesquisa teve como objeto de estudo a ciência cognitiva como auxílio na 
representação do conhecimento na era da indústria 4.0. O objetivo geral da pesquisa 
foi desenvolver parâmetros para a criação de um modelo dinâmico de organização da 
informação tecnológica baseando-se na análise cognitiva para uma organização e 
representação do conhecimento que atenda às especificidades da indústria 4.0. A 
pesquisa abrangeu uma abordagem teórico-metodológica com abordagem quali-
quantitativa que enfatiza a descrição, a indução, a teoria fundamentada e o estudo 
das percepções pessoais, tendo apoio quantitativo na análise estatística. O referencial 
documental sobre a representação do conhecimento na área industrial teve como 
base os Microtesauros publicados pelo Senai Departamento Nacional (DN). A 
pesquisa bibliográfica voltada à construção do referencial teórico teve seu corpus 
formado por textos das áreas da ciência da informação e da ciência cognitiva, que tem 
a proposta de elucidar as questões relacionadas à representação, disseminação e 
difusão do conhecimento, à luz da ciência cognitiva que dá embasamento à análise de 
materiais tanto impressos como não impressos, e sobre a Quarta Revolução Industrial 
que também é conhecida como Indústria 4.0, dentre outros referenciados na tese. É 
uma pesquisa de natureza teórica com abordagem qualitativa. Adota um 
procedimento teórico metodológico de análise de conteúdo, com abordagens dos 
aspectos qualitativos, e pelas técnicas de pesquisa descritiva, exploratória e 
bibliográfica. Os sujeitos da investigação foram os docentes e Bibliotecários das 
Unidades do Senai Bahia e de outras regiões do Brasil. Os instrumentos de coleta de 
dados empregados foram o questionário fechado com múltiplas escolhas, a 
ferramenta utilizada foi o Google Forms. Os resultados das análises das informações 
coletadas evidenciaram que é importante avaliar a utilização de um instrumento de 
organização da informação tecnológica de qualidade que satisfaça às necessidades 
da empresa e seja capaz de oferecer serviços personalizados para atender à sua 
demanda na organização destes dados; deve ser planejado utilizando os princípios 
da Indústria 4.0. O modelo proposto foi constituído em espiral, por representar um 
movimento cíclico e contínuo das ações necessárias para o desenvolvimento de um 
sistema de organização e representação da informação tecnológica da área industrial. 
O modelo busca combinar boas práticas e tendências referentes à otimização dos 
processos, utilizando um conceito que dinamize as fases pré-determinadas, de 
maneira contínua, viabilizando seu planejamento, atualização e avaliação dos 
serviços. A tese defendida é de que as tecnologias advindas da indústria 4.0 possam 
contribuir com a inovação esperada na evolução dos softwares indicados para a 
utilização de sistemas de representação e organização da informação, auxiliando na 
elaboração e funcionalidades das ferramentas utilizadas na área, sendo elas: as 
taxonomias, ontologias, folksonomia e tesauros que, na visão da indústria 4.0, devem 
ser pensadas de maneira integradas, podendo aproveitar a potencialidade de cada 
uma, tornando um sistema que tenha como principais características a integrabilidade, 
conectividade, cognitividade e interoperabilidade fomentada pela revolução 
tecnológica. 

 

Palavras-chave: Organização do conhecimento; categorização do conhecimento. 
indústria 4.0; ciência cognitiva; informação tecnológica.  



 
 

ABSTRACT 

 

The research had as its object of study cognitive science as an aid in the representation 

of knowledge in the era of industry 4.0. The general objective of the research was to 

develop parameters for the creation of a dynamic model for the organization of 

technological information based on cognitive analysis for an organization and 

representation of knowledge that meets the specificities of industry 4.0. The research 

encompassed a theoretical-methodological approach with a quali-quantitative 

approach that emphasizes description, induction, grounded theory and the study of 

personal perceptions, with quantitative support in statistical analysis. The documentary 

framework on the representation of knowledge in the industrial area was based on the 

Microthesaurus published by Senai Departamento Nacional (DN). The bibliographical 

research aimed at the construction of the theoretical framework had its corpus formed 

by texts in the areas of information science and cognitive science, which have the 

proposal to elucidate issues related to the representation, dissemination and 

dissemination of knowledge, in the light of cognitive science that it supports the 

analysis of both printed and non-printed materials, and on the Fourth Industrial 

Revolution, which is also known as Industry 4.0, among others referenced in the thesis. 

It is a theoretical research with a qualitative approach. It adopts a theoretical 

methodological procedure of content analysis, with approaches to qualitative aspects, 

and descriptive, exploratory and bibliographic research techniques. The subjects of the 

investigation were the professors and librarians from the Senai Bahia Units and from 

other regions of Brazil. The data collection instruments used were the closed 

questionnaire with multiple choices, the tool used was Google Forms. The results of 

the analysis of the collected information showed that it is important to evaluate the use 

of a quality technological information organization instrument that meets the company's 

needs and is capable of offering personalized services to meet its demand in the 

organization of these data; should be planned using the principles of Industry 4.0. The 

proposed model was constituted in a spiral, as it represents a cyclical and continuous 

movement of actions necessary for the development of a system of organization and 

representation of technological information in the industrial area. The model seeks to 

combine best practices and trends related to process optimization, using a concept 

that streamlines the pre-determined phases, in a continuous way, enabling its 

planning, updating and evaluation of services. The thesis defended is that the 

technologies arising from industry 4.0 can contribute to the expected innovation in the 

evolution of software indicated for the use of information representation and 

organization systems, helping in the development and functionality of the tools used in 

the area, namely: the taxonomies, ontologies, folksonomy and thesaurus that, in the 

view of industry 4.0, must be thought of in an integrated manner, taking advantage of 

the potential of each one, making a system whose main characteristics are integrality, 

connectivity, cognitivity and interoperability fostered by the technological revolution . 

Keywords: Knowledge organization; categorization of knowledge; industry 4.0, 

cognitive science, technological information. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A organização da informação, no meio digital, é discutida por vários profissionais da 

informação, em diversos países. Contudo, é um desafio, para qualquer indexador, 

utilizar termos representativos da informação, em uma determinada área do 

conhecimento, se forem considerados os diversos aspectos sociais e as variações 

linguísticas. Observa-se que tal desafio é ainda maior, ao se pensar na atualização 

desses termos de maneira compartilhada: em tempo real e disponibilizada 

globalmente. 

Na área industrial, é importante almejar que a troca de informações, inclusive fora dos 

limites das organizações, seja gerenciada de forma integrada com as funções de: 

desenvolvimento de produtos e serviços; produção; vendas; logística e operações. A 

indústria passa por um período de transformação, então chamado de Indústria 4.0, 

também conhecida como manufatura avançada, que nada mais é do que a integração 

entre sistemas de produção e instalações inteligentes. Na Indústria 4.0, assim, se gera 

a convergência digital entre indústria, negócios, funções e processos internos.  

Ao observar a descrita evolução, percebe-se que mudanças nos sistemas 

informacionais são necessárias, para se alcançar mais eficiência na organização e 

representação da informação, permitindo, de tal forma, a oferta de suporte aos 

processos ocorridos no contexto do sistema de produção. Da mesma maneira, é 

relevante identificar: a melhor metodologia para se representar o conhecimento 

gerado e, também, como o conhecimento será apropriado, pelos sujeitos participantes 

do processo de geração, comunicação, disseminação e uso da informação, no 

ambiente industrial. Isso se dá porque o conhecimento representa, de maneira 

simbólica, o real, e é considerado, assim, o elemento principal para garantir a 

competitividade entre os sujeitos e entre as empresas: por meio do acesso, 

apropriação e uso da informação.  

A interação entre o profissional da Ciência da Informação e os profissionais da área 

industrial, em processos de comunicação integrados e compartilhados, resultará na 

formação de uma rede de colaboração (nos aspectos empresariais, sociais e 

institucionais), que: culminará na elaboração de um modelo de representação da 



17 

informação e permitirá a adequação de um Sistema de Organização do Conhecimento 

(SOC), para atender às novas demandas da Indústria 4.0. 

O uso das tecnologias sociais viabiliza a disponibilização, aos profissionais atuantes 

na área da indústria, do acesso a termos e conceitos com aprimorados mecanismos 

de representação e recuperação da informação e do conhecimento, permitindo a 

geração de novas ideias, para o desenvolvimento de tecnologias da área industrial, 

assim como para dar suporte aos processos de significação empreendidos pelos 

sujeitos cognoscentes. 

Nesta pesquisa, a área da indústria foi escolhida devido ao envolvimento profissional 

da pesquisadora. No cumprimento de suas funções como bibliotecária do Campus 

Integrado de Manufatura e Tecnologia (CIMATEC), vinculado ao Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (Senai), percebeu-se que a organização da informação 

tecnológica é uma demanda real oriunda da área industrial e, assim, identificou-se 

lacunas no conhecimento científico, no que tange à estruturação de SOCs voltados à 

área industrial.  

Alguns colaboradores da área de couro e calçados, ao desenvolverem atividades de 

pesquisa, demonstraram interesse por acessar um sistema de gestão do 

conhecimento que permitisse consultar termos e conceitos da área, de maneira 

atualizada, em tempo real, e disponível para todos os colaboradores, alunos e 

parceiros, de maneira rápida e fácil.  

Após o atendimento a tal demanda, identificou-se que a única ferramenta de 

representação do conhecimento existente na área industrial são os Microtesauros, 

publicados pelo Senai em 1999, que compõem terminologias previstas para atender 

às diversas áreas da indústria, como, por exemplo, a área de alimentos, couro e 

calçados, engenharia mecânica e eletrotécnica, entre outras. Tal instrumento só está 

disponível em meio físico, sendo necessário o deslocamento do pessoal à biblioteca, 

para consultar publicações, que, por serem obras de referência, só podem ser 

acessadas para consulta.  

A questão descrita foi a principal motivação para o início de um estudo sobre a 

representação do conhecimento da área industrial, pois, vivendo em tempos de uma 

indústria com demandas de tecnologias tão avançadas e que proporciona mudanças 
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de paradigmas na história da humanidade, a área da representação do conhecimento 

tem sua trajetória muito aquém, com a utilização de ferramentas, que podem ser 

consideradas ultrapassadas: o acesso só é possível em meio físico, em uma consulta 

restrita e que não pode transpor os muros da biblioteca, ficando limitada apenas 

àqueles que conhecem o material, pois muitos sequer ouviram falar. 

A pesquisadora, em dissertação defendida em 2016, na área de Ciência da 

Informação (CI), abordou em um dos capítulos o tema “organização e representação 

da informação no meio digital”, no qual destacou a importância de se representar as 

informações, tanto de cunho descritivo quanto temático, para a busca e a recuperação 

da informação acumulada nos diversos suportes. A supracitada abordagem foi 

utilizada, pois buscou fundamentar o estudo desenvolvido à época e que abordou a 

implantação de Repositórios Institucionais (RI), quando já se observava a importância 

do uso de ferramentas híbridas disponíveis em meio digital, para facilitar a atividade 

do indexador no momento de publicar um trabalho no RI, pois sua principal função é 

o controle terminológico para assegurar a recuperação da informação relevante ao 

usuário. 

A presente pesquisa torna-se relevante para a área da organização e representação 

da informação, pois é uma temática que precisa ser pesquisada, principalmente, no 

que diz respeito à informação tecnológica. A Indústria 4.0 é um tema muito recente e, 

por isso mesmo, cabe ser pesquisado em profundidade pela ciência da informação. A 

evolução industrial é um fator preponderante para a adoção de novas tecnologias, em 

todas as áreas do conhecimento, transformando tanto a maneira de executar o 

trabalho quanto os processos, assim como o modo de agir do profissional. 

Para Schwab e Davis (2019), devemos ver as tecnologias como algo que vai além da 

simples ferramenta ou de uma força inevitável, identificando maneiras de oferecer ao 

maior número de pessoas a capacidade de impactar positivamente a sua família, 

organização e comunidade, influenciando e orientando os sistemas que nos rodeiam 

e moldam nossas vidas. Os autores citam algumas tecnologias emergentes da Quarta 

Revolução, que são construídas sobre o conhecimento e os sistemas das revoluções 

anteriores, como inteligência artificial (IA) e a robótica, a fabricação aditiva, as 

neurotecnologias, as biotecnologias, a realidade virtual e aumentada, os novos 
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materiais, as tecnologias energéticas, bem como as ideias e as capacidades cuja 

existência ainda não conhecemos. 

Observa-se ainda a necessidade de se conscientizar os profissionais da área 

industrial sobre a importância da organização do conhecimento técnico, de maneira 

compartilhada, viabilizando a comunicação de novas ideias e a integração do 

conhecimento, por meio de um sistema de representação, assim como auxiliar a 

organização do conhecimento da área industrial de forma colaborativa, para 

compartilhar ideias complexas que venham a auxiliar a manutenção e a atualização 

dos termos e conceitos utilizados pela área, de forma consensual entre a comunidade 

de prática. 

Assim, contribuir para a formação de uma rede do conhecimento, com a proposta de 

um modelo de representação do conhecimento no formato baseado nas premissas da 

Indústria 4.0 (interconectividade; produtividade colaborativa; armazenamento de 

dados nas nuvens; globalização e integração) propicia a criação de uma rede de forma 

multidisciplinar e compartilhada, entre os profissionais e pesquisadores da área.  

A ideia é que o modelo exerça uma função comunicativa e possibilite a interação entre 

os sujeitos envolvidos no processo de geração e compartilhamento do conhecimento, 

bem como garanta a disponibilização da informação que tenha um rigoroso critério de 

qualidade e confiabilidade. 

A elaboração do modelo de representação do conhecimento servirá de base para a 

adequação de um instrumento de indexação da informação, que poderá ser concebido 

por uma equipe multidisciplinar, envolvendo os colaboradores do SENAI CIMATEC, 

os profissionais da Ciência da Informação (CI) e da Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC). Tal iniciativa possibilitará a delimitação dos termos utilizados para 

a indexação e, também, servirá de fonte de informação para os profissionais e alunos, 

tendo em vista que abarcará a representação do conhecimento dos setores de 

fornecimento de serviços e insumos, máquinas e equipamentos, além dos setores de 

produção, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização (atacado 

e varejo), serviços de apoio (assistência técnica, crédito etc.) da área Industrial. 

Em relação à Indústria 4.0, o SENAI disponibiliza uma série de serviços e soluções 

tecnológicas, em diversas áreas de competência, com intuito de ajudar as empresas 
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interessadas em iniciar o processo de mudança na adoção de novas formas de 

produzir e fazer a transformação digital. O CIMATEC apoia as indústrias no processo, 

com o que há de ponta em termos de inovação tecnológica. 

O SENAI disponibiliza, ainda, uma plataforma denominada SENAI 4.01, para que 

empresários interessados no tema possam fazer um diagnóstico gratuito do estado 

tecnológico das empresas. O Sistema também lançou um guia com cinco passos para 

as pequenas e médias empresas seguirem, para se inserirem na Indústria 4.02: 

ESTÁGIO 1 – OTIMIZAÇÃO: Aumente a produtividade do chão de 
fábrica e dos seus funcionários, ao mesmo tempo em que o 
desperdício é reduzido, elevando a sua margem de lucro. Capacite as 
lideranças no tema Indústria 4.0 e se prepare para a segunda etapa. 

ESTÁGIO 2 – SENSORIAMENTO E CONECTIVIDADE: Agora que 
você já ajustou o seu processo produtivo, é necessário sensoriar suas 
principais linhas de produção. Seus técnicos serão capacitados para 
analisar dados em tempo real, aprender com o seu chão de fábrica e 
tomar rápidas decisões. 

ESTÁGIO 3 – VISIBILIDADE E TRANSPARÊNCIA: Como os dados 
do processo já estão sendo captados por sensores, é hora de torná-
los visíveis em uma nuvem e integrados aos demais indicadores da 
empresa e de toda a sua cadeia de valor. 

ESTÁGIO 4 – CAPACIDADE PREDITIVA: Agora que sua empresa já 
começou a aprender com o seu processo produtivo, é hora de 
introduzir tecnologias como big data e inteligência artificial para auxiliar 
em possíveis testes e prever diferentes cenários. 

ESTÁGIO 5 – FLEXIBILIDADE E ADAPTABILIDADE: Nesta fase, os 
sistemas e tecnologias implantados possuem capacidade de 
identificar e resolver problemas, além de responder de forma flexível 
às demandas dos clientes por novos produtos e serviços. 

O surgimento da Indústria 4.0 transforma a produção industrial, inserindo novos 

processos, produtos e modelos de negócios. Como consequência, os sistemas 

convencionais de produção se tornarão gradualmente obsoletos. O SENAI considera 

que esse é um movimento universal e que todas as empresas, independentemente 

do seu porte e setor de atuação, precisarão se adaptar, para permanecerem 

                                            
1 https://senai40.com.br/  
2 O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) entende que a chamada Indústria 4.0 é a 
grande oportunidade para a indústria brasileira ser mais produtiva, por meio de tecnologias digitais que 
vão ajudar as empresas a aprenderem e serem mais ágeis. https://senai40.com.br/wp-
content/uploads/2018/09/RODA%204.0%20DOBRAVEL%20-%20FINALm.pdf  
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competitivas. De tal modo, é necessário considerar as questões relacionadas com a 

representação do conhecimento no âmbito da Indústria 4.0. 

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

A primeira questão problematizada está relacionada à perspectiva social em relação 

ao conceito e uso das ferramentas para a representação do conhecimento e suas 

potencialidades tecnológicas. Quando falamos em tesauros, a maioria das pessoas 

não sabem ou nunca ouviram falar a respeito do assunto. Enquanto isso, as 

ontologias, folksonomias e Taxonomias são mais conhecidas entre os pesquisadores 

e até mesmo entre os bibliotecários, porém, muitos não conhecem com profundidade 

o tema ou nunca utilizaram nenhuma das citadas ferramentas de representação do 

conhecimento. 

A segunda questão refere-se aos critérios utilizados para a criação das ferramentas 

importantes para a organização e a representação do conhecimento. Ao desenvolver 

minhas atividades como bibliotecária do Centro universitário Senai Cimatec e me 

deparar com uma demanda de acesso a tal tipo de ferramenta, surgiram os seguintes 

questionamentos: 

 Quais parâmetros são necessários para implantação de um sistema de 

organização e representação do conhecimento que atenda às demandas 

geradas pela Indústria 4.0 e que permita aos colaboradores do Senai Bahia e 

do Departamento Nacional (DN) utilizarem tal sistema de maneira 

compartilhada e dinâmica?  
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1. 2 OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver parâmetros para a criação de um modelo dinâmico de organização 

da informação tecnológica, baseando-se na análise cognitiva para uma 

organização e representação do conhecimento que atendam às especificidades 

da Indústria 4.0. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para atingir o objetivo geral, foram traçados, neste estudo, os seguintes objetivos 

específicos: 

 Analisar o perfil dos colaboradores do Campus Universitário e das escolas 

técnicas do Senai Bahia e, também, dos bibliotecários do Senai DN, em relação 

ao uso de ferramentas de representação do conhecimento para apoio à 

pesquisa, visando atender às demandas da Indústria 4.0; 

 

 Destacar os critérios utilizados na ciência cognitiva e que irão corroborar para 

a representação e a interpretação conceitual da informação tecnológica; 

 Esboçar os parâmetros para um modelo dinâmico de representação da 

informação tecnológica considerando-se as premissas da Indústria 4.0. 
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2 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A Ciência da Informação (CI) situa-se na área das ciências sociais aplicadas, com 

várias abordagens, métodos e técnicas de pesquisa. Para Minayo (2001, p.14), nas 

ciências sociais, o objeto de estudo possui “consciência histórica”: o sentido do 

trabalho intelectual não é dado apenas pelo investigador, mas também pelos seres 

humanos, os grupos e as sociedades envolvidas no contexto pesquisado que dão 

significado e intencionalidade às ações e construções do conhecimento. 

A metodologia é delineada para traçar o “caminho do pensamento e a prática exercida 

na abordagem da realidade”. (MINAYO, 2001, p. 15). Sendo assim, para alcançar os 

objetivos traçados, optamos por seguir uma abordagem teórico-metodológica com 

abordagem quali-quantitativa, que enfatiza a descrição, a indução, a teoria 

fundamentada e o estudo das percepções pessoais, tendo apoio quantitativo na 

análise estatística. 

De acordo com Triviños (2000), toda pesquisa pode ser ao mesmo tempo quantitativa 

e qualitativa: a pesquisa se desenvolve em interação dinâmica, retroalimentando-se, 

reformulando-se constantemente de maneira que no mesmo instante a coleta de 

dados deixa de ser coleta e passa a ser análise de dados. 

Minayo (2001, p. 22) acrescenta:  

A abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos significados das 
ações e relações humanas, um lado não perceptível e não captável 
em equações, médias e estatísticas. O conjunto de dados 
quantitativos e qualitativos, porém, não se opõem. Ao contrário, se 
complementam, pois a realidade abrangida por eles interage 
dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia. 

Quanto ao tipo, a pesquisa pode ser caracterizada como descritiva e exploratória, para 

poder observar e descrever os fatos com maior exatidão. Para Triviños (2000), os 

estudos descritivos têm o objetivo de aprofundarem a descrição de determinada 

realidade e observar as variáveis. Gil (2016) considera a finalidade de uma pesquisa 

em três categorias, sendo a exploratória, destinada a conhecer melhor o problema ou 

formular hipóteses. 
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Enquanto isso, a pesquisa bibliográfica é voltada à construção do referencial teórico e 

teve seu corpus formado por textos das áreas da ciência da informação e da ciência 

cognitiva, que têm a proposta de elucidar as questões relacionadas à representação, 

disseminação e difusão do conhecimento, à luz da ciência cognitiva, que dá 

embasamento à análise de materiais, tanto impressos como não impressos, bem como 

das diferentes linguagens, como: gestos, fala, jogos, escritas e sentimentos, assim 

como autores que abordam o tema sobre a Quarta Revolução Industrial, suscitando, 

assim, uma argumentação filosófica e conceitual para a aplicação, quiçá ampliação da 

pesquisa.  

Para atingir os objetivos propostos, utilizou-se o método hipotético-dedutivo, que se 

realiza, segundo Gil (2016, p. 30): 

quando os conhecimentos disponíveis sobre determinados assuntos 
são insuficientes para a explicação de um fenômeno, surge o 
problema. Para tentar explicar a dificuldade expressa no problema, 
são formuladas conjecturas ou hipóteses. Das hipóteses formuladas, 
deduzem-se consequências que deverão ser testadas ou falseadas. 
Falsear significa tentar tornar falsas as consequências deduzidas das 
hipóteses. Enquanto no método dedutivo procura-se a todo custo 
confirmar a hipótese, no método hipotético-dedutivo, ao contrário, 
procuram-se evidências empíricas para derrubá-las. 

Durante o percurso metodológico proposto, observou-se o esforço de promoção de 

uma relação entre a teoria de linguagem e a teoria cognitiva, visando alcançar um 

novo modelo de constituição e transmissão do conhecimento em um SOCs. A 

temática foi delimitada à realização do estudo de caso, tendo-se escolhido o recorte 

temático da área Industrial para o escopo do SOC.  

Para Yin (2005, 29), o estudo de caso pode ser delimitado a uma ou a várias unidades, 

caracterizando-o como único ou múltiplo, aplicado a indivíduos, organizações, processos, 

programas, bairros, instituições, comunidades, países e, até mesmo, eventos. 

A pesquisa foi realizada no Centro universitário do Senai CIMATEC, situado à Av. 

Orlando Gomes, Piatã, em Salvador, Bahia, por nele haver pesquisadores da área 

industrial, que demonstraram interesse em colaborar para aprimorar a ferramenta de 

representação do conhecimento existente na área, podendo compor uma equipe com 

professores, coordenadores de curso e bibliotecário. 
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O universo estudado foi a área industrial, que constitui a rede de prática da área. Foi 

observado que os aspectos a serem estudados podem ser identificados a partir da 

análise dos Microtesauros industriais publicados em 1999, e avaliamos quais critérios 

da Indústria 4.0 poderiam ser adotados para elaboração de um SOC.  

 

2.1 MÉTODOS E TÉCNICAS 

 

Na pesquisa qualitativa, a coleta de dados é um processo que progride de maneira 

dinâmica. Segundo Triviños (2000), um sujeito pode expressar, em uma entrevista, 

ideias capazes de expor novos achados, possibilitando retroalimentar a pesquisa de 

maneira constante. O autor afirma que, na pesquisa qualitativa, se pode utilizar 

métodos ou técnicas como: entrevista semiestruturada; entrevista aberta; observação 

livre; análise documental; pesquisa de campo; questionários, entre outras técnicas. 

Para a coleta de dados, utilizamos a aplicação do questionário semiestruturado, 

elaborado no Google Forms e enviado por o email. 

Para Minayo (2001, p.15), nas ciências sociais, são utilizados instrumentos e teorias 

capazes de fazer uma aproximação da riqueza que é a vida dos seres humanos em 

sociedade, mesmo que de forma incompleta, imperfeita e insatisfatória. Para isso, ela 

“aborda o conjunto de expressões humanas constantes nas estruturas, nos 

processos, nos sujeitos, nos significados e nas representações.” A decisão de aplicar 

um questionário se deu para entender a compreensão dos sujeitos envolvidos em 

relação ao uso de ferramentas de representação do conhecimento para apoio à 

pesquisa e para entender se tais ferramentas atendiam às demandas da Indústria 4.0, 

para eles. 

Ao se retomar o objetivo geral da pesquisa: desenvolver parâmetros para a criação 

de um modelo dinâmico de organização da informação tecnológica, baseando-se na 

análise cognitiva para uma representação do conhecimento que atenda às 

especificidades da Indústria 4.0, a partir da definição de técnicas e métodos, 

apresentados no quadro 1, vinculados aos objetivos específicos. 
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Quadro 1– Objetivos versus estratégias metodológicas. 

Objetivos Descrição Técnicas e métodos 

OBJ 1 Analisar o perfil dos colaboradores do Campus 
Universitário e das escolas técnicas do Senai 
Bahia e dos bibliotecários do Senai DN, em 
relação ao uso de ferramentas de 
representação do conhecimento, para apoio à 
pesquisa, visando atender às demandas da 
Indústria 4.0. 

Questionário fechado com 
múltiplas escolhas e análise 
quantitativa das estatísticas em 
relação ao uso de ferramentas de 
representação do conhecimento. 

OBJ 2 Destacar os critérios utilizados na ciência 
cognitiva, que irão corroborar com a 
representação e interpretação conceitual da 
informação tecnológica. 

Levantamento bibliográfico e 
análise de conteúdo dos dados. 

OBJ 3 Esboçar os parâmetros para um modelo 
dinâmico de representação da informação 
tecnológica, considerando-se as premissas da 
Indústria 4.0. 

Levantamento bibliográfico e 
análise documental. 

Fonte: elaborado pela pesquisadora em 2021.1 

OBJ 1. Identificou-se o perfil dos colaboradores, em relação ao uso das ferramentas 

de representação do conhecimento, utilizadas para apoio à pesquisa, estando dentro 

da realidade atual da Indústria 4.0. Para a coleta de dados, o instrumento empregado 

foi o questionário fechado com múltiplas escolhas, e a ferramenta utilizada foi o 

Google Forms, um aplicativo de gerenciamento de pesquisas, lançado pelo Google, 

disponível gratuitamente.  

Tal ferramenta pode ser utilizada para pesquisar e coletar informações, por meio de 

questionários e formulários de registro no formato online. As respostas foram 

coletadas de maneira automática com informações e gráficos, além de permitir criar 

uma lógica de ramificação de perguntas3. Foi solicitado apoio aos coordenadores de 

curso para encaminhar o link de acesso ao questionário para os 150 professores que 

atuam no centro universitário e aos 200 professores das escolas técnicas do Senai 

Bahia.  

Também foi enviado o link por emails aos 3 bibliotecários das unidades do Senai Bahia 

e para o grupo do WhatsApp, com 54 bibliotecários das unidades do Senai DN. Ao 

coletar os dados dos questionários, obtivemos 31 respostas e foi realizada uma 

                                            
3 Para criar um questionário com perguntas aberta ou de múltipla escolha o google disponibiliza o 
google forms de modo gratuito, basta acessar o link disponível em: https://www.google.com/intl/pt-
BR/forms/about/ e fazer o cadastro ou acessar pelo G-mail. 
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análise qualitativa e quantitativa, identificando os pontos que responderam aos 

objetivos traçados. 

OBJ 2. Foi realizado o levantamento bibliográfico, identificando artigos de autores que 

tratam da temática, observando a relação existente entre a Ciência Cognitiva e a 

Ciência da Informação. Essa relação é pouco abordada na área da CI. Por tal motivo 

foram localizados apenas alguns artigos que tratam do tema. Após analise de 

conteúdo, destacaram-se os critérios utilizados na ciência cognitiva que irão 

corroborar na representação e interpretação conceitual da informação tecnológica e 

identificação dos pontos necessários, para verificar a usabilidade e a funcionalidade a 

serem adotadas no sistema de organização do conhecimento ideal, para atender à 

nova realidade industrial. 

OBJ 3. Realizou-se o levantamento bibliográfico em artigos, livros e trabalhos 

apresentados em eventos e, também, a análise documental que foi determinante para 

esboçar um modelo dinâmico de representação da informação tecnológica, 

considerando-se as premissas da Indústria 4.0. Foram avaliados os Microtesauros 

publicados pelo Senai DN em 1999, para indicar o uso como fonte de coleta dos 

termos e conceitos, que serão aproveitados para alimentar o sistema de organização 

da informação tecnológica e conservar a evolução histórico-conceitual da área. 
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3 PROCESSO COGNITIVO PARA REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO  

 

A ciência cognitiva é uma ciência da mente, que se ocupa em delinear questões sobre 

as habilidades motoras, perceptivas e mentais, ao serem colocadas em ação pelo 

leitor imerso. Elas são habilidades que se distinguem daquelas empregadas por um 

leitor de livro e um espectador de imagens (SANTAELLA, 2004, p. 4). 

A cognição é um termo de origem latina cognoscere, que significa “conhecer.” 

(COGNIFIT, 2019)4. A cognição está diretamente relacionada com o conhecimento: é 

o acúmulo de informações que adquirimos, com o passar do tempo, por meio da 

aprendizagem ou das experiências. Conforme Lima (2007), a cognição humana é 

essencialmente organizada, como uma rede semântica, na qual os conceitos são 

ligados pelas associações. Segundo Santos (2012, p. 20): 

A cognição não pode ser descrita como um fenômeno intrínseco ao 
cérebro com o meio ambiente, uma relação que ocorre na medida em 
que o organismo atua em um meio ambiente. A aposta da nova 
robótica é que comportamentos inteligentes e formas mais sofisticadas 
de cognição possam vir a aparecer desta interação com o meio 
ambiente. 

A interação do ser humano com o meio ambiente permite gerar um conhecimento 

novo dando origem a novos conceitos. Para Dahlberg (1978), conceito “é a unidade 

de conhecimento que surge pela síntese dos predicados necessários relacionados 

com determinado objeto e que, por meio de sinais linguísticos, pode ser comunicado.” 

Dahlberg considera que, para se estabelecer o conceito, é necessária a presença de 

três elementos: o referente ou objeto, suas propriedades e o termo. É o conceito que 

estabelece a relação entre o termo e o objeto/referente, elencando seus predicados 

associados a elementos linguísticos. 

Evedove e Fujita (2013) afirmam que nas ciências cognitivas o ato de conhecer é 

produzir e reproduzir a informação, enquanto, na Ciência da Informação, o processo 

de conhecer dos sujeitos é investigado à medida em que a informação precisa ser 

observada de acordo com o comportamento humano ao acessá-la, e posteriormente 

ao representá-la, pois o sujeito ao incorporar em seu repertório modifica seus estados 

                                            
4 Cognifit. O que é a cognição? Significado e definição. 2019.  
https://www.cognifit.com/br/cognicao.  
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cognitivos, resultando no novo conhecimento. A área da representação temática da 

informação trabalha diretamente com os aspectos de significação, signo, símbolo, 

sinal, significante, significado e referência. 

Fetzer (2000, p. 17) destaca que a ciência cognitiva é indispensável, porque os 

estados mentais preenchem um papel essencial nas explicações científicas do 

comportamento humano. Para o autor, essa ciência utiliza-se de técnicas científicas 

para explorar questões sobre a natureza das mentes, como tipos essenciais de 

sistemas de processamento de dados, de informação e de conhecimento. 

Evedove e Fujita (2013) observam que a razão pela qual se dá a interdisciplinaridade 

entre a Ciência da Informação e as Ciências Cognitivas, baseia-se no fato das 

Ciências Cognitivas compreenderem os meios essenciais de se assimilar, raciocinar 

e pensar o conhecimento humano. Consoante com tais concepções, a ciência 

cognitiva está diretamente vinculada à teoria representacional da mente, enquanto a 

ciência da informação se refere à teoria da informação, que se ocupa tanto do fluxo 

informacional quanto do comportamento do usuário quando ele deseja recuperar a 

informação.  

A CI Busca compreender como o sujeito sente, percebe, trata, representa, organiza, 

categoriza e usa a informação disponibilizada em sistemas informacionais. O 

processo de categorização estaria no bojo das questões de interesses das áreas da 

ciência da informação e da ciência cognitiva, no que tange à estratégia de se 

classificarem as coisas, fatos e fenômenos existentes, que são objetos da cognição. 

A categorização está fundamentada no conhecimento de mundo de quem a realiza e 

na interação com o ambiente, realizada por indivíduos e comunidades socioculturais. 

Segundo Santos (2012), a cognição, à luz do processo das informações, é vista como 

um sistema cuja essência é a manipulação, a estocagem e a transformação das 

informações. Os quatro principais conceitos da teoria da informação são: teoria 

matemática da comunicação, formulada por Shannon e Weaver (1949); o da visão 

cognitiva de Bertram C. Brookes e desenvolvida por Nicholas J. Belkin; o da ideia de 

informação como coisa, que reintroduz o conceito de documento na área de Michael 

Buckland e o que considera informação como conhecimento registrado e transmitido 

por meio de um suporte, conceito de Le Coadic. Os quatro estão relacionados ao 
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desenvolvimento de distintas teorias, como a análise de domínio, o sociocognitivismo, 

a hermenêutica e a semiótica. 

Embora a ciência cognitiva se dedique às questões da mente, cérebro, pensamento e 

consciência, ela também se debruça sobre as questões ligadas aos sistemas de 

linguagem, de representação e aos símbolos, para poder codificar, armazenar e 

utilizar a informação. Na ciência cognitiva, a linguagem é a habilidade para expressar 

os pensamentos e sentimentos, por meio da palavra falada. A citada ferramenta é 

utilizada para comunicar, organizar, categorizar e transmitir informações sobre nós e 

sobre o mundo, por meio da representação simbólica.  

A linguagem e o pensamento se influenciam reciprocamente, bem como se 

desenvolvem em conjunto e estão fortemente associados. A representação é a 

capacidade de codificar e decodificar o conteúdo informacional, independentemente 

do suporte por meio do qual esteja disponível. Em relação ao símbolo, Santaella 

(1996, p. 42) explica que: 

não é uma coisa singular, mas um tipo geral. E aquilo que ele 
representa também não é um individual, mas um geral. Assim são as 
palavras. Isto é: signos de lei e gerais. A palavra mulher, por exemplo, 
é um geral. O objeto que ela designa não é esta mulher, aquela 
mulher, ou a mulher do meu vizinho, mas toda e qualquer mulher. O 
objeto representado pelo símbolo é tão genético quanto o próprio 
símbolo. 

Segundo Peirce (2015, p.73), um símbolo 

não pode indicar uma coisa particular qualquer; ele denota uma 
espécie de coisa. É não apenas isso como também, em si mesmo, 
uma espécie e não uma coisa singular. [...] A palavra vive na mente 
dos que a usam. Mesmo que estejam dormindo, ela existe em suas 
memórias. Assim, pode-se admitir, se houver razão para assim 
proceder, que os universais são meras palavras. 

Pode-se inferir que o signo é a reprodução simbólica do pensamento do sujeito, 

utilizada para transmitir uma determinada informação de maneira rápida e provisória, 

criada quando se dá o processo de aquisição e transmissão do conhecimento, e pode 

interferir no comportamento de busca e uso da informação. De acordo com Paletta 

(2016), tais comportamentos 

são modelados pelo estilo cognitivo do indivíduo e por fatores que 
geram o encontro do usuário com os sistemas de informação ou as 
consequências de tal confronto. É preciso atentar para o fato de que 
não é possível mais se limitar à tarefa de localizar fontes de 
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informação, não levando em consideração as tarefas de interpretação, 
formulação e aprendizagem envolvidas no processo de busca da 
informação.  

Para o autor, “a sociedade da informação necessita de uma ciência que estude as 

propriedades da informação e os processos de sua construção, comunicação e uso”. 

Assim, pode-se perceber o viés de pesquisa que a ciência da informação tem e como 

ele se aproxima das questões estudadas pela ciência cognitiva, como pode-se ver em 

Novo (2007), ao afirmar que a representação tem um caráter complexo intrínseco ao 

processo do pensamento humano, que trabalha a todo momento com o raciocínio 

dedutivo e indutivo sobre o objeto a ser representado.  

De acordo com Santos (2012, p. 22), um ponto importante recai sobre a escolha da 

melhor representação para a cognição. O autor afirma que um problema de pesquisa 

seria o processo de pensamento identificado com o raciocínio lógico, representado 

como um processo dedutivo e hierárquico. Santos (2012, p. 21) considera ser ela uma 

“influência da Lógica e da Psicolinguística”, em que o pensamento pode ser visto tanto 

como um processo dedutivo, quanto como uma representação da linguagem. 

Segundo Araújo (2014), a ciência da informação desenvolveu-se por meio de 

diferentes subáreas que podem variar muito, conforme o ponto de vista. O autor 

identifica seis subáreas: os fluxos da informação científica; a representação e 

recuperação da informação; os estudos de usuários da informação; a gestão da 

informação e do conhecimento; a economia política da informação e os estudos 

métricos da informação. No último tipo de estudos descritos, nos atemos ao estudo 

da subárea da representação da informação, buscando um diálogo entre a ciência da 

informação e a ciência cognitiva, em torno do fenômeno informacional.  

O foco do conceito de informação apresentado por Buckland (1991) volta-se, assim, 

para o indivíduo que transforma o que percebe em informação, determinando como 

caráter pessoal e subjetivo se a informação é válida para ele. De tal forma, centra-se 

também no contexto, o que o autor denomina de circunstâncias, pois quando vemos 

algo como um tipo de coisa, ou como parte de uma coisa, estamos categorizando. Tal 

questão acontece, especialmente, por conta das características originadas das 

semelhanças e distinções entre conceitos, que dependem do contexto ao qual 

pertencem. 
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Pressupondo que o processo informacional é individual, o que regula a subjetividade 

em validar (ou não) determinados dados como informativos, é o consenso crítico, um 

acordo entre as partes envolvidas no processo informacional e comunicacional, o 

princípio pelo qual se podem criar, por exemplo, as coleções, as bases de dados, os 

arquivos e as bibliotecas. A “informação como coisa” não aparenta ser um conceito 

de informação em si, mas uma das características do conceito de informação, 

significando o que Buckland (1991) apresenta como um conceito de informação 

dividido em três esferas: informação como processo, informação como conhecimento 

e informação como coisa. 

Segundo Buckland (1991), a informação-como-processo se dá quando alguém é 

informado e aquilo que conhece é modificado. Como processo, a informação muda o 

conhecimento de alguém e é situacional. Ele afirma que o termo “Informação” é 

também usado para denotar aquilo que é percebido na “informação-como-processo.”  

A informação como conhecimento tem uma de suas formas quando reduz as 

incertezas. Ao caracterizar a informação como coisa, Buckland (1991) considerava 

que a informação deveria ser vista como algo tangível. Por isso, o termo também é 

atribuído às coisas, como, por exemplo, os documentos, livros ou qualquer objeto que 

possua valor informativo: pode ser algo ao qual o sujeito cognoscente possa atribuir 

um significado por meio de uma representação simbólica e assim facilitar o 

reconhecimento do referido objeto. 

Já Le Coadic (2004) afirmava que a informação podia ser transmitida por meio de uma 

mensagem inscrita em um suporte (impresso e digital), utilizando um sistema de 

signos, que é um elemento da linguagem e associando um significante a um 

significado (alfabeto, palavra, imagem, som, sinal de pontuação). Enquanto 

documento, ele é considerado pelo autor como um termo genérico, que designa os 

objetos portadores de informação. Diferentemente do que era defendido por Buckland. 

Gonzáles de Gómez (2003, p. 32) considerou que: “o que se denomina informação 

constitui-se a partir das formas culturais de semantização de nossa experiência do 

mundo e seus desdobramentos em atos de enunciação, de interpretação, de 

transmissão e de inscrição”: a apreensão da informação vai variar conforme o 

indivíduo, pois isso vai depender do conhecimento tácito de cada um e de sua 

capacidade de apreender o sentido da informação veiculada.  
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Para Evedove e Fujita (2013), a informação é considerada um componente propulsor 

do conhecimento humano. Sendo assim, pode-se considerar que a informação auxilia 

o sujeito a adquirir o conhecimento, por meio de um processo interpretativo 

demarcado pelo limite social pré-concebido.  

Coelho Netto (1980, p. 119) afirma que nos estudos da Teoria da informação faz-se 

uma distinção entre informação e significado, sendo a significação vista como algo 

dependente do juízo interpretativo, valorativo, da opinião e subjetividade de cada 

indivíduo: a compreensão do sujeito vai depender do processo cognitivo.  

Para Moura (2006), a compreensão dos processos de significação tornou-se um dos 

principais desafios da CI. A autora afirma que “pensar na informação do ponto de vista 

semiótico pode enriquecer a nossa compreensão desse fenômeno e contribuir para o 

aprimoramento das ações desenvolvidas pelos profissionais da CI”.  

É imprescindível que a organização e a representação do conhecimento sejam feitas 

com uso de sistemas que foram idealizados, visando atender às questões ponderadas 

tanto pela área da Ciência da informação quanto da Ciência cognitiva.  

A seguir, abordaremos a importância dos sistemas de organização do conhecimento 

e as ferramentas utilizadas para dar suporte à atividade. 
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4 SISTEMAS DE ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

A organização do conhecimento é um processo que envolve tanto a descrição física, 

quanto a de conteúdo dos objetos informacionais. O produto do processo descritivo é 

a representação da informação, entendida como um conjunto de elementos 

descritivos, que representam os atributos de um objeto informacional específico 

(BRASCHER; CAFÉ, 2008, p. 5).  

Novo (2007) observa que 

não são somente as propriedades internas do objeto, como as 
questões de semelhanças que os denotam que podem tão somente 
demarcar a sua representação. Depende ainda, além de suas relações 
simbólicas, da questão da interpretação estabelecida pelo 
pensamento e pela linguagem, que deve, acima de tudo, facilitar a 
comunicação e as articulações entre significado e significante. 

A criação e organização do conhecimento são atividades próprias da espécie humana, 

que utilizam efetivamente aspectos cognitivos e comunicacionais para a realização 

das atividades. De forma geral, entende-se que organizar é “Dispor de forma ordenada 

uma série de itens, [...] adquirir determinada estrutura ou conformação [...] [...] reunir 

indivíduos ou elementos [...] [...] estruturar-se de forma metódica [...] [...] constituir-se 

em um grupo ou em um organismo”. (MICHAELIS, 2019, online). 

Em relação à Organização do Conhecimento, algumas iniciativas surgiram com o 

propósito de se dedicar a discussões sobre a OC e os sistemas dela, como a Library 

of congress Classification (LCC)5. Considerada a primeira iniciativa dentro da área, 

surgiu no final do século XIX e início do século XX, para organizar as coleções de 

livros da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos.  

A Networked Knowledge Organization (NKOS)6 é um relevante espaço de pesquisa, 

que se dedica à discussão do modelo funcional e de dados para habilitar sistemas e 

                                            
5 Library of Congress Classification. Atualmente, é um dos sistemas de classificação de bibliotecas mais 
utilizados no mundo. O sistema divide todo o conhecimento em vinte e uma classes básicas, cada uma 
identificada por uma única letra do alfabeto. disponível em: https://www.loc.gov/catdir/cpso/lcc.html. 
 

6 Networked Knowledge Organization. Trabalham com Sistemas de organização de conhecimento / 
serviços (KOS), que modelam a estrutura semântica subjacente de um domínio. Incorporados como 
serviços baseados na Web, eles podem facilitar a descoberta e a recuperação de recursos. Eles atuam 
como roteiros semânticos e possibilitam uma orientação comum por indexadores e futuros usuários 
(seja humano ou máquina). Disponível em: http://nkos.slis.kent.edu/  
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serviços de organização do conhecimento (KOS), promovendo Workshops que deram 

origem a grupos que se reúnem, para discutir sobre o tema, em busca de soluções 

para os desafios encontrados em diferentes necessidades de recuperação da 

informação. Assim, busca apresentar estruturas funcionais que atendam às 

demandas. 

No Brasil, o espaço de discussão sobre a Organização do Conhecimento é promovido 

pela International Society for Knowledge Organization (ISKO)7, que proporciona aos 

pesquisadores encontros anuais para tratar do tema no âmbito internacional, sendo 

Brasil, Portugal e Espanha. A missão da ISKO é a de incentivar o desenvolvimento de 

trabalhos conceituais sobre a organização do conhecimento em todas as formas, para 

qualquer propósito, como, por exemplo, banco de dados, bibliotecas, dicionários e 

Internet.  

Para alcançar os objetivos, a ISKO traça as seguintes ações: 

• promover a pesquisa, o desenvolvimento e aplicações de sistemas 
de organização conceituais do conhecimento que promovam o estudo 
dos aspectos filosóficos e semânticos da estrutura do conhecimento; 

• proporcionar os meios de comunicação e redes em organização do 
conhecimento para os seus membros;  

• funcionar como ponto de rede entre instituições e sociedades 
nacionais que trabalham com questões relacionadas à organização 
conceitual e à dinâmica do conhecimento. (ISKO, 2019). 

O crescimento da produção do conhecimento desperta nos pesquisadores da ciência 

da Informação a necessidade de criarem métodos, técnicas e sistemas, que 

assegurem a recuperação da informação, de maneira cada vez mais eficaz. Para a 

recuperação da informação, pressupõe-se que seja utilizado um sistema que tenha 

uma estrutura satisfatória para a OC.  

Os profissionais que desenvolvem a atividade devem estar atentos, para que a 

indexação atenda às especificidades e exaustividade dos conteúdos, visando atender 

às necessidades dos usuários, sujeitos cognoscentes, pois desejam que a busca 

recupere a informação de maneira rápida e que atenda às necessidades.  

                                            
7 International Society for Knowledge Organization. É a principal sociedade científica responsável pela 
área de Organização do Conhecimento. Disponível em: http://isko-brasil.org.br/?page_id=5.  
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Para que a indexação de termos e conceitos seja considerada boa, é preciso que a 

recuperação da informação tenha um alto índice de desempenho e proporcione um 

resultado com a quantidade relevante de documentos para o usuário. O SOC 

compreende uma estrutura que possui esquemas usados para organizar a informação 

e viabilizar a gestão do conhecimento. Paletta (2016) salienta que a gestão do 

conhecimento “envolve práticas de aquisição de conhecimentos externos e interação 

com outras organizações e de compartilhamento e utilização do conhecimento no 

interior da instituição”. 

Os supracitados processos estão em constante evolução, principalmente no que 

tange à utilização de técnicas (classificação, indexação, catalogação) de sistemas de 

organização do conhecimento. Sobre classificação, sabemos que é uma técnica que 

possibilita ao profissional agrupar e organizar diferentes itens por classes. A ação tem 

como principal propósito normalizar a linguagem dos documentos para facilitar a 

recuperação da informação.  

Na indexação, o profissional identifica as informações fazendo uma leitura estratégica, 

principalmente as do ponto de acesso, do sumário, resumo, da lombada etc. retiradas 

do documento analisado para representação e posterior recuperação. A catalogação 

é um processo que consiste em fazer a descrição bibliográfica, instrumentalizada por 

normas, regras, padrões e formatos bibliográficos, que favorecem a recuperação e o 

intercâmbio de informações pelos usuários. 

Em um mundo sem barreiras à produção do conhecimento, 
mobilidade, e capacidade de cooperação em rede, passaram a ser 
conceitos chaves para todos os profissionais que atuam com a gestão 
da informação e para as organizações que competem em um mercado 
cada vez mais globalizado (PALETTA, 2016, p. 61). 

A organização do conhecimento deve se enquadrar em um mundo globalizado, no 

qual haja cooperação entre os profissionais e usuários, sem barreiras para a produção 

do novo conhecimento e compartilhamento. Os profissionais que atuam na linha de 

frente do desafio devem estar abertos para as mudanças e vislumbrarem um futuro 

cada vez mais conectado e sem barreiras. 

O universo do conhecimento se mantém em um movimento cíclico e contínuo de 

atualizações, um processo mental entre estímulos e respostas, que transforma a 

informação, associada ao contexto de cada indivíduo, mostrando a maneira de ver o 
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mundo. A fim de compreender e conhecer, o homem começou a classificar e 

categorizar as coisas, ideias, fatos e fenômenos de maneira automática: o processo 

foi influenciando as atividades do indexador, tornando-se essencial considerar tais 

habilidades intelectuais. 

Novas perspectivas e novos desafios precisam ser encarados por profissionais da 

informação, como uma maneira de se manterem nesse círculo do conhecimento em 

constante movimento, em uma busca por atualizações, de modo que estejam aptos a 

representar e ordenar o conhecimento de forma coerente, para atender às 

necessidades informacionais dos indivíduos e das organizações, facilitando acesso, 

uso e compartilhamento. 

 

4.1 CATEGORIZAÇÃO 

 

Para que um sistema de organização do conhecimento seja efetivo, é necessária a 

existência de alguns elementos fundamentais à sua criação, como categorias, 

conceitos, termos e assuntos. Cada elemento tem um papel fundamental ao 

funcionamento do sistema. Nomear, definir e categorizar são práticas antigas. 

Aristóteles foi um dos mais antigos pensadores a abordar o processo de 

categorização, ele atribuía predicados ao ser. De tal modo, pode-se compreender que 

o homem sempre se preocupou com as referidas atividades, para desenvolver a 

habilidade de compreender, identificar e, assim, conseguir explicar o ambiente em que 

vive.  

Para Lima (2003), “A categorização passou de um processo cognitivo individual a um 

processo cultural e social de construção da realidade, que organiza conceitos 

baseando-se parcialmente na psicologia do pensamento.” A autora considera que 

conceitos e categorias são a base para a organização e representação do 

conhecimento. 

Ao se categorizar, é preciso levar em conta as informações do mundo ao qual se 

pertence, e as respostas que temos da análise dizem respeito à experiência de vida. 

Assim, não pode ser um processo automatizado, pois precisa utilizar a percepção, 
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para conseguir identificar uma categoria e extensões: é um processo cognitivo que 

relaciona o ser individual ao ser social, para criar uma ordem das coisas ao seu redor.  

A figura 1 representa a categorização, ela está no cerne da atividade cognitiva. Silva 

e Lima (2011, p. 307) citam algumas informações que contribuem para a execução da 

atividade. 

Figura 1 - Elementos das definições de categorização 

 

Fonte: Adaptado de Silva e Lima (2011, p. 307) 

Lima (2007) cita três funções da categorização do ponto de vista cognitivo, que são: 

a)  Classificar, permitindo que a mente faça contato com o mundo; 

b) Dar apoio a explanações e assegurar prognóstico em relação ao futuro; 

c) Dar sustentação à mente, pois não há necessidade de armazenar todos os 

fatos e relacionadas possibilidades. 

Segundo Lima (2003), para organizar o conhecimento de qualquer área, desde 

representação até a recuperação, primeiro é necessário estudar os conceitos que 

compõem o campo do conhecimento e relações. Para a categorização, o contexto é 
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tão importante quanto às descrições individuais de uma classificação, pois a 

classificação pode ser mais limitada.  

A autora afirma que o processo de categorização estaria no bojo das questões de 

interesses das áreas da CI e da CC, no que tange à estratégia de se classificar objetos 

da cognição, como coisas, fatos e fenômenos existentes, que são objetos da 

cognição. A figura 2 ilustra o processo de cognição ao categorizar o conhecimento. 

Figura 2 - A cognição por trás da Categorização 

 

Fonte: Adaptado de Lima (2007) 

Para elaborar as categorias, é necessário primeiro analisar o domínio, tendo como 

base os recortes conceituais, que permitem determinar os conceitos, de acordo com 

a formação da combinação dos significados e as similaridades e diferenças 

respectivas, pois: o contexto influencia o modo pelo qual percebe-se e identifica-se a 

informação. O passo seguinte será definir as categorias e hierarquias de categorias 

do domínio estudado, para organizar o conhecimento e, assim, facilitar a recuperação.  

Na categorização, o reconhecimento das similaridades e diferenças observadas leva 

à criação de um conhecimento novo, por meio do agrupamento de entidades (LIMA, 

2003). De tal modo, pode-se inferir que as categorias e subcategorias são uma ótima 

opção para se organizar o conhecimento para uma recuperação eficaz, pois a maneira 

de se estruturar a informação garante ao usuário uma melhor compreensão dos 

conceitos e da organização da relação entre eles. 

O Indiano Ranganathan (1897-1972) foi o precursor no campo da teoria da 

classificação com valiosas contribuições8 para a Biblioteconomia, especialmente para 

                                            

8 Ranganathan publicou muitos artigos e mais de 50 livros, dentre eles 9 obras se destacam e são 
referenciadas pelos profissionais da área: 
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as teorias da classificação e indexação, e suas afirmações se perpetuam até os dias 

atuais. Ranganathan era professor de matemática. Interessado em biblioteconomia, 

ingressou na Escola de Biblioteconomia na College University, em Londres, para 

aprimoramentos e especialização no curso. O grande objetivo era aprimorar os 

esquemas de classificação, que ele considerava muito limitados, e buscava uma 

solução para a limitação dos sistemas existentes.  

Inicialmente, Ranganathan concebeu cinco leis da biblioteconomia, estabelecida em 

1928 e publicada em 1931, sendo elas:  

1. Os livros são para usar. 

2. A cada leitor seu livro. 

3. A cada livro seu leitor. 

4. Poupe o tempo do leitor. 

5. A biblioteca é um organismo em crescimento 

Targino (2010) chama atenção para a relevância das cinco leis para a biblioteconomia 

ao afirmar que essas leis, 

persistem como essenciais até os dias de hoje para quem consegue 
visualizar, na biblioteconomia, chance inigualável de exercer a 
cidadania e lutar pelo acesso universal, oportunizando a todos 
informações compatíveis às suas demandas informacionais e, 
portanto, lhes favorecendo a chance de exercitar direitos e deveres. 

Ranganathan visualizava a biblioteca como instituição social, um organismo vivo. As 

leis do autor promoveram uma quebra de paradigmas, pois antes se considerava a 

biblioteca como um depósito de livros velhos, e, com tais leis, ela passa a ser vista 

como um espaço vivo, dinâmico e em crescimento, feita para socializar, de modo a 

permitir a criação de novo conhecimento, assim como permitir alterar e formar o 

acervo, para atender múltiplos usuários.  

Não se pode olhar para nenhuma das leis com foco apenas no livro, pois a informação 

hoje é acessada por vários meios e os usuários têm diferentes necessidades 

                                            
1. Five Laws of Library Science (1931); 2. Colon Classification (1933); 3. Classified Catalogue Code 
(1934); 4. Prolegomena to Library Classification (1937); 5. Theory of the Library Catalogue (1938); 6. 
Elements of Library Classification (1945); 7. Classification and International Documentation (1948); 8. 
Classification and Communication (1951); 9. Headings and Canons (1955). 
https://www.britannica.com/biography/S-R-Ranganathan  
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informacionais. Precisamos estar atentos, para podermos adotar tais princípios na 

atualidade. Prado (2016, p. 174) indica alguns pontos importantes das cinco leis de 

Ranganathan como, por exemplo, o acesso à informação e a preservação da 

informação, que podem ser trabalhados dentro dos princípios das leis em questão, 

pois tais leis corroboram com o acesso e disseminação da informação, tanto nas 

mídias sociais quanto nas bases e páginas de pesquisas online. E o uso de 

dispositivos móveis e conexões à Internet são facilitadores e tornam a informação 

mais acessível a todos, de forma ágil e eficaz. 

Outro ponto muito relevante das leis é em relação ao estudo do usuário e respectiva 

comunidade. Ranganathan traz o olhar para as necessidades, passando a avaliar e 

conhecer o perfil dos usuários, para então poder ofertar produtos e serviços 

customizados. A pesquisa de usuário pode permitir avaliar as ferramentas digitais que 

a biblioteca disponibiliza e a arquitetura da informação (acesso, acessibilidade, 

funcionalidade, facilidade de manuseio, navegação e outros), como também pode 

identificar ferramentas, que podem ser oferecidas para facilitar o acesso de novos 

serviços. 

De acordo com Prado (2016, p. 174), 

compreender a cada livro o seu leitor e a cada leitor o seu livro, é mais 
que unicamente indicar a melhor leitura, é ter a informação correta, no 
momento apropriado para o público que mais a necessita, indiferente 
do suporte. Um preparo prévio da biblioteca, com produtos e serviços 
bem estipulados, é altamente importante para colocar estas leis em 
prática. 

Não menos importante é a lei que fala sobre o tempo do leitor: hoje em dia, mais do 

que nunca é necessário se preocupar em não fazer o usuário perder tempo. A 

sociedade vive conectada à rede de computadores e cada dia mais exige serviços e 

produtos ligados à Internet e que sejam acessados de maneira ágil e eficaz. São 

catálogos, plataformas, livros digitais, entre outros serviços e produtos que permitem 

à comunidade acessar remotamente de suas casas, sem a preocupação de prazo de 

uso ou de processos burocráticos para a consulta. 

As bibliotecas e os bibliotecários ainda enfrentam limitação em relação ao uso das 

tecnologias digitais, pois os citados profissionais não detêm o conhecimento técnico 

para o desenvolvimento de softwares e aplicativos móveis, com uso de câmeras e 
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impressoras digitais, ficando muitas vezes, por isso, reféns de profissionais de outras 

áreas, que venham desenvolver sistemas para os serviços a serem disponibilizados.  

Porém, eles têm o conhecimento suficiente para a organização e representação da 

informação em tais ambientes, e precisam estar atentos às oportunidades de atuação 

nas áreas tecnológicas, que, muitas vezes, são abraçadas por profissionais de outros 

domínios, principalmente os profissionais de TI. O uso das tecnologias deve ser visto 

como fator preponderante para o atendimento da lei: “Poupe o tempo do leitor”, pois 

a Inteligência artificial facilita muito tal processo, como o uso do Big data, para mostrar 

os dados estruturados e não estruturados de determinada comunidade.  

Os dados em questão podem ser obtidos por meio do registro de navegação do 

usuário, que é o rastro deixado no momento da pesquisa, indicando interesses e 

necessidades e que podem e devem ser utilizados para conhecer mais o usuário e, 

assim, favorecer a inovação da área, disponibilizando novos serviços e produtos. 

Segundo Prado (2016, p. 176), “poupar o tempo do leitor pode significar também estar 

onde ele está. E onde mais os nossos leitores estão atualmente? Na Internet.” Do 

referido modo, é necessário pensar que os serviços oferecidos na Internet precisam 

atender às necessidades do usuário de maneira eficaz. E os que ainda não estão 

disponíveis na Internet precisam ser adequados à referida realidade: é necessário 

oferecer serviços digitais, com informações consistentes e atualizadas, que permitam 

a interação entre a comunidade e sejam elaborados de maneira planejada, para 

permitir um funcionamento contínuo. 

Com isso, se chega à última lei, “a biblioteca é um organismo em crescimento”: a 

biblioteca não pode ficar estagnada no tempo, ela deve acompanhar a evolução da 

sociedade, crescer, inovar e buscar oferecer produtos e serviços que atendam à 

demanda atual dos usuários, além de ampliar trabalhos junto à comunidade e, assim, 

conseguir vislumbrar a necessidade de criar outros serviços antes inimagináveis à 

área, tornando-se um organismo vivo e em frequente crescimento. 

Ranganathan também introduziu na área de organização e representação do 

conhecimento um modelo de Classificação, conhecida como classificação de dois 

pontos ou Classificação em Facetas, composta por subdivisões de assuntos em 

partes componentes: a síntese era a recombinação das partes, para classificar 
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adequadamente um documento. São identificados três pontos importantes que 

formalizam a classificação facetada:  

1. Introduz três níveis distintos para a elaboração das classificações: o plano 

da ideia, o plano verbal, e o plano notacional. 

2. A abordagem analítico-sintética, para a identificação dos assuntos. 

3. O estabelecimento de dezoito princípios, considerados como um 

instrumento para avaliação de sistemas de classificação. 

Ranganathan considerava o sistema de classificação facetadas como um sistema 

dinâmico e em constante crescimento, pois os novos ramos poderiam derivar de 

qualquer ponto, se tornando um movimento infinito e flexível. As contribuições do autor 

ainda são amplamente utilizadas em bibliotecas de pesquisa em todo o mundo e 

afetaram a evolução de sistemas mais antigos, utilizados para a representação do 

conhecimento, como a Classificação Decimal de Dewey (CDD) e a Classificação 

Decimal Universal (CDU). 

Ranganathan também criou as cinco categorias fundamentais para a área da 

representação, sendo elas: personalidade, matéria, energia, espaço e tempo. As 

categorias tempo e espaço estão de acordo com o que geralmente entendemos pelos 

referidos termos. A categoria Energia é um pouco mais difícil, sua manifestação é a 

ação do espaço ou tempo. A Matéria é mais difícil ainda do que a Energia, as 

manifestações dela são de duas espécies – material e propriedade. Por fim, a 

categoria Personalidade é a que evidência maior dificuldade, pois pode ser qualquer 

entidade que não seja uma manifestação de tempo ou espaço, energia ou matéria 

(CAMPOS; GOMES, 2006). 

Para melhor compreensão, seguem alguns exemplos de análise de domínio da área 

industrial, usando as categorias de Ranganathan, de acordo com o modelo 

apresentado por Campos e Gomes (2006). 

 Para a indústria automotiva: motor automotivo, carroceria (personalidade); 

componentes (partes); descarbonização, aderência do pneu, acabamento 

do veículo (processos); os profissionais envolvidos (agentes); e assim por 

diante. 
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 Para a indústria do couro e calçados: calçados, máquinas (personalidade); 

técnicas de edificação (técnicas); couro, pele, tinta (materiais); os 

profissionais envolvidos (agentes); tingimento em máquinas, secagem do 

couro, impermeabilização do couro (processos); e assim por diante. 

Para Dahlberg (1978), existem espécies de conceitos, divididos em conceitos de 

objetos, conceitos de propriedades e conceitos de processos que podem ser 

acrescentados a outros, de acordo com a categoria a que o predicado do objeto 

pertence. A autora segue a mesma linha de pensamento de Ranganathan, 

considerando a categoria processo a última manifestação a ser analisada na prática 

de categorização, porém, ela foi além das categorias definidas por Ranganathan. 

Dahlberg (1978) menciona sete espécies de conceitos: 

a) Conceitos de objetos (montanha, sociedade, dicionário); 

b) Conceitos de propriedades (cor, calor etc.) 

c) Conceitos de processos (produção, prevenção etc.); 

d) Conceitos de fenômenos (barulho, tráfego etc.); 

e) Conceitos de modos de ser (estar consciente, estar alegre etc.); 

f) Conceitos de relações (necessidade, condição, casualidade etc.); 

g) Dimensões (espaço, tempo, posição). 

Segundo Dhalberg (1978), os supracitados conceitos podem ser elaborados com 

combinações que podem ser aplicadas entre si e relacionadas a diversos assuntos. 

Porém, as combinações com o conceito de processo, colocado em último lugar, 

contraem entre si relações constantes dentro de um universo do conhecimento. 

Em se tratando de universo do conhecimento, Silva (2018) destaca que Ranganathan 

defendia que o tal universo fosse visto como algo infinito, como um espiral, que está 

em movimento contínuo, agregando novos conceitos: seria todo conhecimento 

acumulado pelo homem ao longo da vida, porém, em desenvolvimento constante e 

interminável, que garanta à espécie humana a evolução e, consequentemente, 

assegure progresso social e profissional.  

Tal pensamento de Ranganathan nos faz perceber o quanto ele estava à frente do 

tempo: ele vislumbrava soluções para os problemas que enfrentamos na atualidade. 

A ideia de espiral do conhecimento pode ser observada na figura apresentada abaixo: 
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Figura 3 - Espiral do universo do conhecimento. 

 

Fonte: (RANGANATHAN, 1967 apud CAMPOS, 2001) 

Silva (2018, p.76) em seu estudo também aponta que Ranganathan “defendia a 

multiplicidade de visões de mundo e de necessidades informacionais, além de 

compreender que a natureza do universo do conhecimento é dinâmica”. O autor 

continua a análise sobre a versatilidade de Ranganathan que defendia a elaboração 

de sistemas de classificação, de modo a acompanhar a evolução do conhecimento, 

de maneira dinâmica, infinita e multidimensional e, assim garantir sua atualização, 

disseminação e acessibilidade.  

A figura abaixo mostra de maneira mais detalhada o método científico criado por 

Ranganathan que propicia a atualização constante do conhecimento, do 

desenvolvimento de assunto e da relação com a atividade de classificação (CAMPOS, 

2001). Diferentemente dos esquemas criados até a década de 30, que pela dificuldade 

de incluir novos assuntos, tornavam-se obsoletos e de difícil atualização.  
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Figura 4 - Espiral do desenvolvimento de assunto 

 

Fonte: (RANGANATHAN, 1967 apud CAMPOS, 2001) 

Ao analisar a figura do espiral do desenvolvimento de assunto elaborado por 

Ranganathan, observa-se que ao constituir novos assuntos o sistema utilizado deve 

permitir veicular as informações e todas as etapas em que os fatos ocorrem, sejam 

eles: novos problemas (new problem); pesquisa fundamental (fundamental research); 

pesquisa aplicada (applied research); projeto piloto (pilot project); nova máquina (new 

machine); novo material (new material); novos produtos (new products) e utilização 

(utilization), de maneira cíclica, e possibilitar que a atualização seja permanente. 

No contexto do Universo do Conhecimento de Ranganathan, Campos (2001) afirma 

que: “a informação se daria quando uma ideia é comunicada por outros ou obtida a 

partir do estudo pessoal e da investigação”. Sendo assim, a autora entende que: “o 

conhecimento é definido como a totalidade de ideias conservadas pela humanidade; 

assim, neste sentido, o conhecimento pode ser sinônimo de Universo de Ideias”. Para 

ela, o referido universo deve estar organizado de forma a possibilitar a criação de 

novas ideias, unindo pessoas, independentemente da localização geográfica e 

quebrando as barreiras da distância e do idioma.  
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Sendo assim, podemos considerar que as ferramentas de representação da 

informação devem possibilitar a análise rápida das informações para facilitar a tomada 

de decisões. 

Campos (2001) reconhece que o universo do conhecimento não pode ser apenas um 

local no qual as ideias conservadas estão agrupadas, mas, além disso, é considerado: 

“local onde existe um movimento que propicia um repensar constante sobre a 

apreensão das observações feitas pelo ser humano, a partir do mundo que o cerca”.  

O descrito lugar deve ser um ambiente com acessibilidade a todos, de maneira 

democrática, de fácil acesso, disponível em um formato online, de modo a oferecer 

uma interface amigável. Ao pensar em um modelo ideal para a organização do 

conhecimento, Lima (2007) considera uma solução híbrida, que combine o aspecto 

central com um processo de identificação do conceito e possa ser considerada mais 

eficiente para uma organização por categoria. 

Para atender às demandas atuais de informação, precisamos de um ambiente que 

disponibilize o conhecimento ao alcance de nossas mãos. É necessário acompanhar 

a evolução do fluxo do conhecimento, que a cada dia se torna mais rápido. As 

ferramentas utilizadas para a organização do conhecimento precisam oferecer um 

modo de coletar, organizar e analisar dados, de maneira que se adequem à realidade 

de um mundo altamente interativo e seja capaz de oferecer serviços personalizados 

e atender às demandas dos usuários, que a cada dia está de maneira mais virtual e 

menos presencial, interagindo de maneira instantânea e compartilhada entre os pares. 

4.2 TIPOS DE SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

Para assegurar a eficácia na representação e recuperação da informação, é 

necessário considerar um universo que se retroalimenta de maneira dinâmica, infinita 

e multidimensional. Atualmente, são utilizados instrumentos para estruturar e 

organizar o conhecimento, nos quais o tesauro, a taxonomia, as ontologias e a 

Folksonomias são importantes, para auxiliar a tarefa de controle terminológico e, 

assim, garantir a recuperação da informação desejada pelo usuário.  
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A seguir, abordaremos cada um dos instrumentos de organização e representação do 

conhecimento. São eles modelos apropriados para a representação da informação, 

que além de objetivar a recuperação de conteúdos informacionais, auxilia na 

compreensão de um determinado domínio do conhecimento e estruturação de um 

vocabulário controlado. 

 

4.2.1 Tesauro  

 

O tesauro é uma ferramenta empregada principalmente para o controle terminológico, 

por meio do uso de conceitos, sinônimos, quase sinônimos, homógrafos, para 

representar conteúdos de documentos e, assim, proporcionar uma eficácia ao 

processo de recuperação da informação de um determinado domínio do 

conhecimento, com o objetivo de relacionar palavras de acordo com o respectivo 

significado, não deixando de levar em consideração as variações linguísticas. 

Também é considerado, na área de Ciência da Informação, como o tipo de vocabulário 

controlado mais clássico (MACULAN, 2014). 

Entre o período dos anos 1950 e início dos anos 1960, os tesauros tinham apenas o 

arranjo alfabético, que era incapaz de representar bem as relações úteis entre os 

termos. A partir da década de 1970, a Unesco apresenta uma definição para o tesauro 

que o considera ser: 

um vocabulário controlado e dinâmico de termos relacionados 
semântica e genericamente cobrindo um domínio específico do 
conhecimento... É um dispositivo de controle terminológico usado para 
traduzir da linguagem natural de documentos, indexadores ou 
usuários para uma linguagem de sistema de sistema mais restrita 
“(linguagem da documentação, linguagem da informação), bem como 
para traduzir a linguagem do sistema de volta, em linguagem natural 
(UNESCO, 1971). 

Assim, o tesauro pode ser definido em termos da função ou estrutura. Em termos de 

função, é um dicionário de sinônimos, utilizado para controle terminológico e traduz a 

linguagem natural a uma linguagem de sistemas. Em termos de estrutura, é 

considerado como um dicionário de sinônimos, um vocabulário controlado e dinâmico 



49 

de termos semântica e genericamente relacionados, que abrangem um domínio 

específico do conhecimento. 

Apesar da descrição bibliográfica não fazer parte de um dicionário de sinônimos 

formalizado e embora esses termos sejam geralmente necessários para a 

identificação ou localização do documento indexados, a UNESCO (1971) declara que 

esses termos poderiam, de fato, ser incluídos a um dicionário de sinônimos, como um 

subconjunto estruturado da linguagem natural, e descreve o conteúdo dos 

documentos, obras de arte ou coleções de dados. A linguagem necessária para 

descrever o objeto do documento - termos não sujeitos como nomes de autores, 

autores corporativos, periódicos, museus, locais etc. Trata-se da descrição 

bibliográfica. 

Um dicionário de sinônimos específico deve refletir com precisão o 
conteúdo de informações do corpo dos documentos ou outros itens de 
uma coleção à qual o dicionário de sinônimos se aplica. Ele deve 
conter termos e referências cruzadas apropriados ao assunto, levando 
em consideração o idioma da coleção de documentos e o idioma e as 
necessidades de informação dos usuários (UNESCO, 1971). 

Com base na natureza do controle terminológico, a UNESCO (1971) considera dois 
tipos principais de tesauro: 

(a) tesauros que realizam controle terminológico por termos 
preferenciais: dicionário de sinônimos em que apenas um dos termos 
que denota um conceito é permitido para indexação e recuperação, e 

(b) tesauros que executam controle terminológico permitindo que 
todos os termos que denotam um conceito sejam usados para 
indexação e recuperação, mas que atribuem esses termos a outra 
representação não ambígua do conceito (por exemplo, número do 
conceito, notação). Esse tipo de tesauro é mais fácil cancelar 
sinônimos anteriores e relação de conceito se um termo mudar de 
significado. 

Lancaster (2004) apontava que o tesauro é uma ruptura em relação ao cabeçalho de 

assunto, tomando por unidade a palavra técnica, ou o termo. Porém, o autor percebeu 

que algumas palavras utilizadas sozinhas não são suficientes para representar um 

conteúdo informacional; ele já considerava a importância do complemento com outros 

tipos de conteúdo, para melhor compreensão do sujeito. 

Campos (2001) conceitua o tesauro como sendo um vocabulário controlado que 

garante a univocidade dos termos com notações específicas. Assim, diretrizes e 

normas se referem à pré-coordenação e fatoração, abordagens linguísticas que 
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favorecem a forma lexical. A autora afirma que o tesauro constrói as relações 

hierárquicas e relações associativas, e permite que haja um controle de ambiguidade, 

e controle de sinônimos.  

De acordo com Sales e Café (2008), o tesauro é “uma linguagem documentária 

caracterizada pela especificidade e pela complexidade existente no relacionamento 

entre os termos que comunicam o conhecimento especializado”. Segundo os autores, 

é importante ressaltar que os tesauros 

são vocabulários controlados formados por termos (descritores) 
semanticamente relacionados, e atuam como instrumentos de controle 
terminológico. Os tesauros podem estar estruturados 
hierarquicamente (gênero-espécie e todo-parte) e associativamente 
(aproximação semântica), e, são utilizados principalmente para 
indexar e recuperar informações por meio de seu conteúdo (SALES; 
CAFÉ, 2008). 

O mecanismo de busca empregado inicialmente pela interface do tesauro era por meio 

da navegação hierárquica e alfabética. Eram inicialmente elaborados com base na 

teoria da classificação, que fornece as bases para a ordenação das classes e a 

apresentação sistemática do tesauro, além da tradicional ordem alfabética. 

Posteriormente, adotou-se a teoria do conceito, em que contemplam as redes de 

conceitos e as novas relações, uma metodologia fundamentada nas questões que 

envolvem o conceito e as categorias. A Teoria do Conceito “possibilitou um método 

para a fixação do conteúdo do conceito e para seu posicionamento em um sistema de 

conceito” (CAMPOS, 2001).  

Dahlberg (2008) afirma que a inclusão de uma teoria conceitual, distingue quatro tipos 

de relacionamentos, originados pelos tipos de características “que são os elementos 

dos conceitos a serem derivados das afirmações sobre as propriedades dos 

referentes”. Tal base teórica é explicada consistindo em: 

(1)  Teoria do nível integrativo, seguindo uma abordagem evolutiva de áreas 

analíticas, e integrando, também, em cada nível os aspectos contidos na 

sequência dos níveis; 

(2)  Distinção entre categorias de forma e categorias de sentido; 

(3)  Aplicação de uma característica da teoria de sistemas (nomeadamente o plano 

de posição do elemento); 
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(4)  Inclusão de uma teoria do conceito. 

Umas das iniciativas para atualização do tesauro foi feita pelo Centro Nacional de 

Folclore e Cultura Popular (CNFCP) do IPHAN, patrocinado pela Unesco, que, em 

2003, iniciou o projeto de elaboração do Tesauro de Folclore e Cultura Popular 

Brasileira. Para Campos et al. (2008), tal tesauro pode ser classificado como “tesauro 

conceitual, pois além de possuir parte alfabética e sistemática, ele agrega aos termos 

e suas relações definições conceituais referendadas por um grupo de especialistas do 

domínio”.  

Assim, o citado tesauro tem a estrutura composta de termos e relações e de notas 

explicativas. Foram utilizadas relações entre os termos, e classificadas dentro as 

opções abaixo, citadas por Campos, (2008):  

• Relação de Equivalência - entre termos sinônimos ou quase 
sinônimos;  

• Relação Hierárquica – superordenação e subordinação entre dois 
termos;  

• Relação Partitiva - entre termos onde um é o todo e o outro é a 
parte;  

• Relação Associativa - entre termos com proximidade de significado. 
Esta relação é usada para denotar relações como: causa/efeito, 
produto/processo, material/produto; 

Observa-se que o modelo buscou trazer aspectos tecnológicos que tornassem o 

tesauro inovador, com recursos multimídias, tais como: trechos de vídeos ou som, 

fotografia, artigos: objetos digitais muito importantes para fazer inferências ao folclore. 

Também facilita as buscas e uma melhor visualização dos relacionamentos entre os 

termos do tesauro.  

O tesauro foi, por décadas, considerado um modelo tradicional de representação do 

conhecimento: um formato que não possibilitava a integração entre a comunidade de 

prática, de forma a garantir que pudesse haver uma atualização constante, e da 

interatividade entre as comunidades de práticas. Ainda hoje, a atualização precisa 

passar pelo crivo da revisão dos pares e, assim, aguardar a publicação, o que retarda 

a atualização. Para Moreiro (2018), as principais vantagens do tesauro são: menor 

distorção e função reguladora, além de propiciar a univocidade com o controle de 

sinonímias e polissemias. 
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O único estudo localizado, que fala sobre os requisitos necessários à adoção de 

softwares para a construção de tesauro, foi o feito pelos autores Campos et al. (2006). 

É um estudo comparativo de softwares, levando em consideração as utilizações dos 

tesauros utilizados à época. Os autores chamam a atenção para a importância de 

levar em conta, tanto os aspectos metodológicos quanto os operacionais: ao se buscar 

um software para tesauros, é necessário observar os aspectos referentes não apenas 

às características do tesauro, mas também sobre a interface do sistema, e os 

requisitos necessários para uma boa funcionalidade do sistema. 

O estudo buscou avaliar os requisitos que se espera que sejam atendidos por um 

software de tesauro, sendo avaliados alguns softwares localizados na Internet, sendo 

eles, (TermChoir, Multites, TheSmain, TermTree, Synaptica e TemaTres) todos 

versão 2005. Campos et al. (2006, p. 80) concluíram que não existe a preocupação 

no software de se explicitar o conhecimento tácito que o construtor do tesauro deve 

possuir. Os autores apontaram que as ferramentas avaliadas “não estão preparadas 

para representar ou guiar o processo de modelar o domínio de conhecimento 

abordado pelo tesauro”.  

A pesquisa concluiu que o foco das ferramentas está concentrado em automatizar as 

tarefas operacionais, como: “criar o termo, associar a este uma relação, armazenar 

em banco de dados, emitir relatórios”, esquecendo-se de abordar a concepção do 

tesauro, o pensar no tesauro e assim expressar a modelagem do domínio, de modo a 

guiar as categorizações dos termos com base nos conceitos, tornando as ferramentas 

mais inteligentes, integradas e funcionais, atendendo cada vez mais às demandas que 

se manifestam com a evolução tecnológica fomentada pela quarta revolução 

industrial.  

Diante do descrito contexto, percebe-se que as tecnologias surgidas com a Indústria 

4.0 podem contribuir para a inovação esperada à evolução dos softwares indicados, 

tanto para elaboração dos tesauros, como para outros sistemas de representação do 

conhecimento. 

 

4.2.2 Taxonomia 
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A taxonomia tem origem na ciência biológica, inicialmente, responsável por classificar 

os seres vivos que habitam a terra. Seu uso, na Ciência da Informação, tem como 

principal função padronizar as terminologias utilizadas para possibilitar a troca de 

informação, além da função secundária de organizar as informações não estruturadas 

em um sistema de informação. É um modelo tradicional de representação da 

informação, que, segundo alguns autores, dificultam a atualização dos termos 

utilizados, por não possuírem um formato flexível. 

Com isso, afirma-se que a taxonomia é um sistema de representação do 

conhecimento, considerado, por muitos autores, como um vocabulário controlado 

utilizado para classificar as informações de maneira hierárquica. A norma ANSI/NISO 

Z39.19 (2005) define taxonomia como: “uma coleção de termos de vocabulário 

controlado organizados em uma estrutura hierárquica”, na qual cada termo está em 

uma ou mais relações do tipo “pai/filho” ou “geral/específico” com relação a outro 

termo na taxonomia. Quanto à estrutura, a norma a define como um vocabulário 

controlado, constituído por termos periféricos e ligados entre si, em hierarquia ou poli-

hierarquia. 

Uma taxonomia, também, é “uma classificação de conceitos ordenados 

hierarquicamente, para a representação de um determinado domínio de 

conhecimento” (NOVO, 2007). A autora destaca: a estrutura classificatória e 

hierárquica da taxonomia possibilita solucionar problemas da modelagem temática de 

um domínio. Para Maculan (2014, p. 67), uma taxonomia: “diz respeito a um conjunto 

de termos geralmente estruturados de forma hierárquica, representando o domínio no 

qual é aplicada, através da estruturação desse domínio a partir de diferentes 

propósitos e critérios”. 

O Professor Dr. José Antonio Moreiro González9 salienta: a taxonomia é uma 

classificação hierárquica em forma de árvore, que estabelece uma relação entre os 

objetos, além de também ser uma categorização de um conjunto de coisas, de forma 

hierárquica, que está presente nos sistemas de classificação, como, por exemplo, nos 

tesauros. Ele considera que a taxonomia também é importante para organizar 

                                            
9 Minicurso sobre análise e representação do conteúdo de textos e imagens: contextos e cognição. 
Ministrado no PPGCI UFBA, em 18/06/18. 
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serviços, produtos e recursos humanos, pois o conteúdo adapta-se aos usos e à 

situação do usuário. 

Maculan (2014) propõe a criação de uma taxonomia facetada, como mecanismo de 

navegação, que ela denomina de TAFNAVEGA: indica uma representação 

sistematizada e semântica de conteúdo, objetivando facilitar a busca e a recuperação 

das informações. 

A classificação facetada é utilizada na organização do conhecimento, de maneira 

sistemática, utilizando a categoria semântica, podendo ser geral ou específica. A 

taxonomia facetada foi pensada para ser utilizada como instrumento de organização 

da informação para ambientes digitais, de modo a padronizar os conteúdos de 

maneira flexível e evitar a ambiguidade de seu conteúdo. 

Com as taxonomias facetadas, a representação da complexidade dos assuntos, por 

meio das múltiplas taxonomias, evitará que uma informação significativa passe 

despercebida pelo usuário (MACULAN, 2014). A autora ressalta que a característica 

de múltiplas taxonomias está presente nas ontologias, que, desde a década de 1990, 

é adotada pela CI, como um importante instrumento de representação do 

conhecimento de um determinado domínio, tendo em vista a recuperação de 

informações. Tal característica permite facilitar a comunicação entre os pares, fornece 

visibilidade ao conhecimento acumulado e propicia a transferência de informação. 

A professora Benildes Maculan é considerada, no Brasil, a pioneira em propor a 

utilização da taxonomia facetada como mecanismo de navegação. Ela considera que 

tal forma de estruturar um domínio, com uma hierarquia taxonômica, abre precedentes 

para a evolução da taxonomia tradicional, para uma taxonomia facetada: uma 

taxonomia facetada apresenta um determinado domínio dividido em facetas, dado que 

em cada faceta existe uma hierarquia, e as possíveis relações entre elas podem 

apontar a multidimensionalidade de um termo, no mesmo domínio.  

 

4.2.3 Ontologia  
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A ontologia está associada à recuperação, ao armazenamento e ao uso da informação 

na web ou fora dela, tendo o uso condizente tanto com a troca ou com a recuperação 

da informação, quanto para moldar uma atividade humana. Com isso, ela é um 

sistema de organização do conhecimento eficiente ao ambiente web.  

Uma evolução da web é a web semântica, que possibilita aos sistemas desenvolvidos 

indagar questões imprescindíveis para um funcionamento mais rápido e dinâmico. 

Tais questões vão desde a identidade até os principais propósitos dos usuários, 

permitindo uma maior interatividade em tempo real, vencendo a barreira do tempo e 

espaço.  

A web semântica ou web de dados é uma das grandes propostas para 
o futuro da Internet, pois será ela que definitivamente organizará todas 
as informações disponíveis na Internet. A web 3.0 permitirá que os 
aplicativos baseados na web sejam open-source e viabilizará a 
interatividade em diversas áreas da web (PALETTA, 2016, p. 69). 

As ontologias têm sua origem na filosofia, “explicação sistemática da Existência”, e na 

ciência da computação, “meio de modelar formalmente a estrutura de um sistema”. A 

ontologia segue os princípios teóricos e metodológicos da taxonomia. Para a ciência 

da informação a ontologia é um instrumento de representação da informação: 

possibilita a categorização da informação visando a organização, sistematização, 

comunicação e construção de novo conhecimento.  

Para Sales e Café (2008), a ontologia é um modelo de representação do conhecimento 

que é utilizado para representar e recuperar informações por meio de estruturas, sendo 

que, com ela, o meio de ação é o informático, pois possui uma linguagem legível por 

máquina, Extensible Markup Language (XML), o Ontology Web Language (OWL) e o 

próprio Hypertext Markup Language (HTML). Assim, ela é comumente expressa em uma 

linguagem baseada na lógica, para que haja uma melhor interação entre computadores 

e homens.  

A figura abaixo apresenta um modelo de ontologia: um modelo de representação 

hierárquico de dados para representar as classes do objeto de um determinado 

domínio., 
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Figura 5 - Modelo de hierarquia de classes da ontologia 

 

Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Figura-4  

De acordo com Schorlemmer (2007), as ontologias são: “informações adicionais que 

complementam os dados e com as quais as relações semânticas podem ser 

deduzidas sem serem explicitamente representadas no conjunto de dados”. O autor 

considera que ela é: “um conjunto de expressões em uma linguagem formal baseada 

na lógica que descreve com maior ou menor detalhe os conceitos e suas inter-relações 

de uma determinada área do conhecimento”. 

Para Gruber (1993), Ontologia é a especificação de um vocabulário representacional, 

para um domínio compartilhado do discurso, permitindo representar definições de 

classes, relações, funções e outros objetos. É uma especificação explícita de 

conceituação, na qual uma ontologia é a explicação sistemática da existência. 

Segundo o autor, para sistemas baseados em conhecimento, o que “existe” é 

exatamente aquilo que pode ser representado: são esquemas conceituais em 

sistemas da base de dados que permitem programas de aplicação e 

interoperabilidade entre as bases de dados. 

De tal forma, uma ontologia é composta de expressões complexas que determinam o 

vocabulário adotado. O principal objetivo é o de permitir um consenso, entre as 

comunidades, quanto ao uso do vocabulário, de forma compartilhada, coerente e 

consistente, criando, assim, uma estrutura formal para representação de conceitos de 
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um determinado domínio do conhecimento, facilitando a pesquisa e a recuperação da 

informação. 

  

4.2.4 Folksonomia  

 

A folksonomia foi criada em 2004 por Thomas Vander Wal. A origem do termo está 

relacionada com o significado das palavras: Folk (povo) + Taxonomy (taxonomia): uma 

taxonomia feita pelo povo. Alguns teóricos utilizam outros termos, como: 

ethnoclassification, collaborative tagging, social bookmarking, social tagging, narrow 

folsonomy, taxonomia popular, classificação social, entre outros.  

Wal (2007) define Folksonomia como: 

the result of personal free tagging of information and objects (anything 
with a URL) for one's own retrieval. The tagging is done in a social 
environment (usually shared and open to others). Folksonomy is 
created from the act of tagging by the person consuming the 
information. The value in this external tagging is derived from people 
using their own vocabulary and adding explicit meaning, which may 
come from inferred understanding of the information/object. People are 
not so much categorizing, as providing a means to connect items 

(placing hooks) to provide their meaning in their own understanding. 

Assim, a folksonomia é uma forma mais recente de representação do conhecimento, 

que permite aos próprios usuários, com base na linguagem natural e uso de uma 

linguagem de marcação, as tags10, descreverem os recursos e compartilharem 

representações por intermédio das ferramentas disponíveis na web social.  

Com isso, a ferramenta permite a marcação livre e pessoal de informações e objetos 

disponíveis na web para a própria recuperação do usuário. É também conhecida como 

colaborativa, sendo considerada uma classificação mais flexível, por ser realizada 

com a colaboração dos usuários do sistema. A marcação é feita em um ambiente 

social, de modo compartilhado e aberto.  

                                            
10 Tags são palavras-chaves que servem como uma etiqueta e ajudam na hora de organizar 
informações, agrupando aquelas que receberam a mesma marcação, facilitando encontrar outras 
relacionadas. 
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Com o crescente uso das tecnologias da informação e comunicação (TICs), houve um 

exponencial crescimento da participação das pessoas em indexações das 

informações no ambiente digital. Tal aumento foi um benefício proporcionado pelas 

novas ferramentas, disponíveis a partir da web 2.0. A criação de redes sociais na web 

possibilitou aos autores maior autonomia, para indexar e disseminar publicações 

utilizando a linguagem natural, mas, por outro lado, tornou-se um problema, pois, ao 

longo do tempo, observou-se que faltavam critérios para garantir a qualidade na 

indexação. 

Na contemporaneidade, para atender a um requisito de flexibilidade e, principalmente, 

por permitir a colaboração em rede, muitos sistemas de organização da informação e 

do conhecimento utilizam a Folksonomia. 

Em tal uso contemporâneo, as informações são agrupadas formando uma “nuvem de 

tags”, a representação gráfica das tags empregadas para representar o conteúdo de 

determinado site. Elas indicam, por meio do tamanho da fonte das palavras ali 

representadas, as mais populares: as palavras destacadas na nuvem de tags podem 

ser avaliadas de acordo com o tamanho, pois, quanto maior for a palavra, mais vezes 

ela foi utilizada pela comunidade, enquanto as palavras menores foram as menos 

utilizadas ou menos citadas, como pode ser visto na figura 6. 

Figura 6- Nuvem de tags. 

 

Fonte: Próprio autor, 2018. 

As tags podem ser relacionadas a diferentes conteúdos, por meio de hiperlinks e 

marcadores disponíveis em: páginas de sites, postagens em blogs, fotos, programas 
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para download, até mesmo nas micromensagens do Twitter e nos sistemas de busca, 

como o Google. 

Alguns sites como Del.icio.us, Furl, Flickr, ESP Games, Yahoo’s My web 2.0, YouTube 

e Wikipédia, dispõem de serviços de Folksonomia que usam rótulos ou tags definidos, 

para organizar e compartilhar informações nas redes. O Del.icio.us é o primeiro e mais 

citado, fundado em 2003, por Joshua Schachter. Segundo Catarino e Baptista (2007), 

o serviço permite ao usuário armazenar e acessar os marcadores favoritos de 

qualquer computador conectado à Internet.  

No Del.icio.us, o usuário pode perceber os marcadores favoritos de toda a 

comunidade e verificar quais os links foram indicados por outros usuários como 

favoritos. A organização destes marcadores é feita a partir de etiquetas adicionadas, 

de forma livre, pelo próprio usuário do recurso. No quadro abaixo, estão alguns 

exemplos de sites que adotam a Folksonomia para compartilhar as informações na 

rede. 

 

 

 

Quadro 2 - Sites que adotam a Folksonomia 

Sites Recursos URL 

Del.icio.us Coleção de links favoritos http://del.icio.us  

Flickr Fotos http://flickr.com 

Furl Coleção de links favoritos http://www.furl.net 

ESP Games Imagens http://www.espgame.org  

YouTube Vídeos  http://www.youtube.com 

Yahoo’s My web 2.0 Links favoritos / bookmarks http://www.myweb2.search.yahoo.com  

Wikipédia Enciclopédia eletrônica http://www.wikipédia.com  

Fonte: (CATARINO; BAPTISTA, 2007). 

A característica mais importante da adoção da Folksonomia é o cunho colaborativo e 

social. Como dito anteriormente, a forma de organizar o conteúdo dos recursos digitais 

disponíveis na web, é feita pelo próprio usuário, por meio da adoção de etiquetas 

compartilhadas com outros usuários e que ficam disponíveis para serem ou não 

utilizadas por outros usuários durante a adoção das classificações de objetos próprios. 
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Simões et al. (2016) consideram que existem vantagens com o uso das Folksonomias 

como ferramenta de controle da diversidade terminológica, que, assim sendo, 

possibilita uma harmonização semântica, uma vez que tais procedimentos 

incrementam os níveis de qualidade na recuperação da informação. 

Catarino e Baptista (2007) citam outras vantagens da Folksonomia, como: 

 Possibilidade de formar, automaticamente, comunidades em torno de 
assuntos de interesse, na medida em que, ao utilizar serviços de 
Folksonomia, o usuário tem acesso aos outros usuários que têm os 
mesmos interesses identificados através das etiquetas; 

 Não há uma regra preestabelecida de controle dos vocabulários. Esta 
característica pode ser vista como uma vantagem na medida em que 
os usuários dos recursos expressam, ao etiquetar estes conteúdos, a 
sua estrutura mental em relação àquela informação;  

 Há uma liberdade de expressão que possibilita abarcar todas as 
formas de ver um mesmo conteúdo, respeitando as diferenças 
culturais, interpretativas etc. 

A principal característica da Folksonomia é a possibilidade do uso de uma linguagem 

livre, gerada tanto pelo criador do conteúdo, como também pelo próprio usuário, 

enquanto os outros sistemas tradicionais de representação do conhecimento têm 

como característica o uso de uma linguagem controlada e elaborada por especialistas. 

Com o fenômeno do Big Data, a web 3.0 terá como objetivo organizar as informações, 

para facilitar ainda mais o acesso e o uso da informação aos seus usuários. A busca 

semântica, como são chamados os buscadores da web 3.0, organiza informações por 

assuntos determinados, algo bem mais complexo do que é usado atualmente em todo 

o mundo.  

Apesar da rede mundial de computadores ainda não ter a web 2.0 consolidada, as 

empresas começam a desenvolver a web 3.0 em busca de um modo ainda mais 

eficiente de organizar e de procurar as informações na Internet, utilizando os 

sistemas inteligentes.  

Contudo, a Indústria 4.0 propõe uma fábrica inteligente. O novo formato exige uma 

tecnologia mais avançada, que permita maior flexibilidade e controle operacional, 

por meio do uso da Internet das Coisas, também conhecida pela sigla IoT de 

(Internet of Things), um conceito que trata da interconexão dos objetos ligados à 
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Internet e conectados a outros aparelhos, e Internet das Coisas Industriais (IIoT) 

que está relacionada à conexão com as máquinas e, assim, viabiliza as ações 

autônomas. Porém, atualmente o termo mais utilizado tem sido Internet de Tudo 

(Internet of Everything – IoE), que engloba tudo que tenha a mesma capacidade 

dos outros dois conceitos (TAKAHASHI, 2017; MANFRIM, 2019). 

Assim, os termos são bem semelhantes. A grande diferença está na abrangência, 

pois a IoT se refere apenas aos aparelhos, (máquinas e equipamentos): todos 

aqueles que possam enviar e receber os dados, por meio de sistemas de 

comunicação. Enquanto a IoE é a evolução da IoT, pois, além dos objetos, também 

relaciona os dados, as pessoas e os processos envolvidos diretamente com os 

dispositivos conectados de maneira inteligente. De tal modo, o termo IoE é 

considerado mais apropriado para as demandas atuais ligadas à Indústria 4.0. 

Uma das novidades da Indústria 4.0 é a mudança no modo de coletar, organizar e 

analisar dados. Tal ação é necessária para s alcançar a mudança proposta e tornar 

realidade as fábricas digitais e, assim sendo, possibilitar a conexão entre 

fornecedores, produtores e consumidores. 

O tesauro, a taxonomia, as ontologias e a Folksonomia, como vimos, são 

instrumentos utilizados para estruturar e organizar a informação e o conhecimento, 

tanto em meio físico quanto em meio digital. Eles têm como principal objetivo, 

portanto, o controle terminológico, para, assim, garantir a recuperação da 

informação desejada pelo usuário.  

É importante avaliar tais instrumentos e identificar quais são os mais adequados 

para se utilizar em processos de digitalização industrial, atendendo às realidades e 

às novas demandas da Indústria 4.0. 

O próximo ponto deste trabalho versará sobre a Indústria 4.0: desafios, propostas 

e mudanças.  
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5 A INDÚSTRIA 4.0 E AS INICIATIVAS DE ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

A Indústria 4.0 é um conceito desenvolvido em 2011, pelo alemão Klaus Schwab, 

diretor e fundador do Fórum Econômico Mundial. Utilizado, inicialmente, para 

referenciar a fabricação avançada, que tem como característica um conjunto de 

tecnologias que permitem a fusão entre físico, digital e biológico, com aspectos de 

interoperabilidade entre os sistemas humanos e as fábricas. Além disso, o processo 

conta com a utilização da Internet e da computação em nuvem, sendo visto por vários 

estudiosos como uma 4ª Revolução Industrial.  

As revoluções anteriores, responsáveis por grandes transformações em processos 

produtivos, estão historicamente subdivididas: 1ª RI, caracterizada pela mecanização, 

que possibilitou o aumento da produtividade, com a utilização do motor a vapor, fase 

na qual a manufatura foi substituída pela maquinofatura; 2ª RI, marcada pela aplicação 

e uso da eletricidade, pela utilização do petróleo como fonte de energia, pela invenção 

de motores elétricos e pela explosão; 3ª RI, que, por sua vez, iniciou-se com a inserção 

da automação e da tecnologia de informação.  

Os avanços tecnocientíficos possibilitaram a introdução da biotecnologia, gerando 

crescimento na área da genética, telecomunicações, eletrônica, transporte, entre outras.  

O uso das redes de comunicações interligadas pela Internet proporcionou uma 

explosão informacional, ocasionada após as mudanças obtidas com o avanço das 

tecnologias de informação e comunicação (TICs). Tais mudanças são representadas 

pela expansão de todos os recursos de tecnologia, para o processamento de 

informações, incluindo softwares, hardwares, tecnologias de comunicação e serviços 

relacionados, e fomentaram transformações não só no processo produtivo, mas 

também nas relações de trabalho, relações sociais e culturais.  

São tais recursos que viabilizam a transmissão de informações instantaneamente, 

reduzem as fronteiras geográficas, dando origem à globalização e, 

consequentemente, oportunizando a eclosão da 4ª RI. Para Bruno (2019), a Internet, 

apesar de não ser uma tecnologia recente, talvez seja a tecnologia disruptiva que está 

por trás das convicções dos adeptos da ideia de uma nova Revolução Industrial.  
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Inovação disruptiva ou tecnologia disruptiva é um termo criado pelo professor da 

universidade de Havard, Clayton M. Christensen em 1997 para explicar os ciclos dos 

negócios. O termo se tornou mais popular, com as Startups, entre os jovens 

empreendedores do vale do Silício, sendo apoderado pelos mecanismos do marketing 

e da publicidade.  

De acordo com a CNI (2017), as Startups são empresas novas, de menor porte, que 

têm competência técnica para o desenvolvimento de soluções parciais e específicas, 

seja para o processo de digitalização dos serviços ou para o controle dos produtos 

dos setores industriais. O segmento tem custos de produção relativamente mais 

baixos, mas com capacitação técnica mais elevada entre todos os segmentos de 

oferta das soluções tecnológicas.  

O livro The Innovator’s Dilemma, do autor Clayton M. Christensen, foi traduzido para 

o português e publicado no Brasil em 2001 com o título “O dilema da inovação”. Em 

2012, a editora M. Books do Brasil relançou o livro com algumas atualizações, 

principalmente do conceito de “Inovação de ruptura”: “aquela que transforma um 

produto que historicamente era tão caro e complexo que só uma pequena parte da 

população podia ter e usar, em algo que é tão acessível e simples que uma parcela 

bem maior da população agora pode ter e usar” (CHRISTENSEN, 2012).  

Na contemporaneidade, o termo Inovação de ruptura é utilizado para promover 

serviços e produtos considerados inovadores em diversos aspectos. Christensen 

(2012) concluiu que as empresas consideraram que investir agressivamente em 

tecnologias de ruptura não é uma decisão financeira racional. Ele citou três bases das 

tecnologias de ruptura:  

1º os produtos são mais simples e mais baratos e normalmente prometem 

menores margens de lucros e não maiores lucros; 

2º geralmente são comercializadas primeiro em mercados emergentes ou 

insignificantes; 

3º os maiores consumidores de empresas líderes não querem, e na verdade 

não podem, inicialmente, usar produtos oferecidos por tais tecnologias. 
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Assim, só pode se considerar uma tecnologia disruptiva aquela que possibilite 

provocar uma ruptura com os padrões preestabelecidos no mercado, sendo 

considerado algo inédito, transformador e revolucionário. 

A figura 7 ilustra de maneira sucinta as principais tecnologias contribuintes para a 

evolução ocorrida na história mundial da indústria, desde a primeira revolução até a 

Indústria 4.0. 

Figura 7 - Evolução da produção industrial. 

 

Fonte: Netscan digital11 

Como vimos, essas revoluções foram promovidas por inovações tecnológicas que 

alteraram significativamente os modos de produzir, consumir e trabalhar, por meio de 

rupturas nos padrões tecnológicos de produção, apenas após terem ocorrido. Bruno 

(2019) considera que a quarta revolução difere das anteriores, por suas inovações 

terem sido identificadas antes mesmo da ocorrência dessas mudanças. O autor afirma 

que: 

                                            
11 NETSCAN DIGITAL. O que a digitalização de documentos e a Indústria 4.0 têm em 
comum? S.d. Blog sobre soluções para gestão documental. Disponível 
em:  https://netscandigital.com/blog/o-que-a-digitalizacao-de-documentos-e-a-industria-4-0-
tem-em-comum/. Acesso em: 20 de jan de 2019. 
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a 4ª RI foi identificada antes de ocorrer porque, afinal, se ainda não 
percebe-se uma alteração profunda nos modos - e nas lógicas - de 
produção e de consumo que vivemos, temos consciência de que as 
mudanças que estão em curso, e que estão se difundindo em períodos 
sempre mais curtos, são radicalmente diferentes dos padrões 
observados no passado. Tais mudanças resultam da disseminação, 
da imbricação e do compartilhamento de tecnologias pervasivas no 
corpo da sociedade, e não somente da difusão de seu uso pela 
indústria. Bruno (2019, p. 19). 

Percebe-se que a indústria ainda está em processo de adaptação e implantação de 

tecnologias que caracterizam a Indústria 4.0. Isto significa que ainda estamos passando 

por essa evolução tecnológica. São poucas as iniciativas de empresas que aplicam 

algumas das ferramentas consideradas essenciais para a implantação da Indústria 4.0.  

Os sistemas produtivos tradicionais “não contemplam ferramentas que possibilitem a 

análise rápida das informações para a tomada de decisões, principalmente no tocante 

às melhorias de produtividade das organizações” (SALTIEL; SILVA; NUNES; 

MENEZES, 2017). O termo Indústria 4.0 define bem a tendência do desenvolvimento 

de fábricas inteligentes, que buscam integrar sistemas virtuais com o uso de 

tecnologias e objetos físicos.  

Nessas “indústrias inteligentes”, máquinas e insumos 
“conversam” ao longo das operações industriais com escala e 
flexibilidade do processo de fabricação, que, assim, ocorre de 
forma relativamente autônoma e integrada. Dispositivos 
localizados em diferentes unidades da empresa, ou mesmo de 
empresas diferentes, também trocam informações de forma 
instantânea sobre compras e estoques, permitindo uma 
otimização logística até então impensável, estabelecendo maior 
integração também entre os elos de uma cadeia produtiva. O 
conceito de Indústria 4.0, contudo, vai além da integração dos 
processos associados à produção e distribuição, envolvendo, 
também, todas as diversas etapas da cadeia de valor: do 
desenvolvimento de novos produtos, como projeto, 
desenvolvimento, testes e até mesmo a simulação das 
condições de produção, até o pós-venda (CNI, 2016, p. 12). 

De tal modo, pode-se considerar que a Indústria 4.0 é a soma de todas as “inovações 

disruptivas derivadas e implementadas em uma cadeia de valor para atender às 

tendências de digitalização, autonomização, transparência, mobilidade, 

modularização, colaboração em rede e socialização de produtos e processos” 

(PFOHL; YAHSI; KURNAZ, 2015).  

Alguns impactos, dentro do referido contexto, estão diretamente relacionados às 

personalizações dos produtos, levando-se em conta as necessidades e as 
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expectativas individuais dos clientes, que são observadas por meio de coleta de dados 

advindos de vários elementos, sensores, elementos IoE e de diversas outras fontes 

conhecidas. Depois, tais dados são processados, com base em algoritmos 

predefinidos, quase em tempo real, para que as tomadas de decisões sejam rápidas 

e otimizadas, com ou sem ajuda direta de seres humanos. E, também, durante o 

desdobramento de pesquisas e soluções voltadas para questões de segurança em 

tecnologia da informação. 

Em relação à segurança dos dados, acrescenta-se, ainda, a preocupação em se 

seguir as definições aprovadas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

(LGPD), Lei n.º 13.853, de 8 de julho de 2019, que altera a Lei n.º 13.709, de 14 de 

julho de 2018. A Lei mais recente dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, 

inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade 

e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.  

A Lei nº 13.853 também cria Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), para 

proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento 

da personalidade da pessoa natural (BRASIL, 2019). Enquanto isso, o acesso às 

informações é regulamentado pela Lei n. 12.527, que dispõe procedimentos a fim de 

garantir o acesso às informações, desde que atendam à segurança e ao controle das 

informações sigilosas. 

A transformação digital ocasionou consideráveis mudanças no perfil do consumidor, 

especialmente marcado pelo alto nível de exigência, pela total adaptação ao digital e 

pelo amplo e fácil acesso à informação. Tais consumidores têm demandado produtos 

cada vez mais complexos e exclusivos; então, a manufatura avançada busca colocá-

los ao centro de todas as atividades para atender às novas demandas, diretamente 

ligadas à comunicação e a uma relação cada vez mais digitalizada e em tempo real. 

De tal forma, para atender às demandas, é importante fundamentar-se nas leis de 

proteção de dados e de acesso às informações.  

A Indústria 4.0 começa a ser materializada a partir dos conceitos da Web 3.0, cujo 

cerne está na democratização da capacidade de ação e de conhecimento. O objetivo 

da manufatura avançada é conectar itens que usamos no dia a dia à rede de Internet, 
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fazendo com que o mundo físico e o digital tenham uma relação cada vez mais 

próxima e em tempo real.  

Para que haja a transformação digital, e assim, alcançar a Indústria 4.0, é necessário 

que as empresas realizem a digitalização dos processos industriais, a fim de 

proporcionarem a flexibilidade da produção.  

A digitalização é um processo cada vez mais presente na vida das 
empresas e das pessoas. Associada às tecnologias da informação e 
comunicação (TICs), a digitalização está presente em aplicações 
como e-books, música em formato digital e até mesmo os aplicativos 
para táxi (CNI, 2016, p. 9). 

O avanço da digitalização tem o poder de revolucionar o cotidiano, com soluções para 

os desafios enfrentados em diversas áreas. A CNI (2016) cita algumas áreas da 

indústria que tiveram avanço na digitalização de processos, como pode ser visto na 

figura 8. 

Figura 8 - Principais áreas com avanço na digitalização. 

 

 

Com a digitalização da indústria, torna-se possível produzir artigos e disponibilizar 

serviços em pequenos lotes de maneira customizada e personalizada, atendendo às 

demandas dos clientes.  

A customização em massa é uma das novas características da atividade industrial 

moderna, pois possibilita a produção de bens customizados, de acordo com as 

preferências/necessidades de diferentes consumidores, em grau de eficiência que só 

era possível com a fabricação massiva de bens e serviços (CNI, 2016; 2017).  

Fonte: (CNI, 2016) 
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A digitalização industrial é o processo pelo qual a empresa passa, modificando o modo 

de coletar, organizar e analisar os dados (A VOZ DA INDÚSTRIA, 2019)12. Entretanto, 

para que isso ocorra, é importante a utilização de uma ferramenta de qualidade que 

satisfaça às necessidades da empresa, capaz de oferecer soluções e serviços 

personalizados para atender à demanda em organização de dados.  

Assim, a nova realidade da indústria é movida por três grandes mudanças: avanço da 

capacidade dos computadores; quantidade de informação digitalizada; e novas 

estratégias de inovação.13 Empresas como a BMW fazem uso de tais estratégias, 

ainda que de maneira parcial. Amato (2019)14 explica que “a integração de máquina e 

células de produção usa intensamente as novas tecnologias da informação para se 

conectar com fornecedores, para administrar, por exemplo, os fluxos de materiais, o 

estoque de peças para entrega em tempo real nas montadoras”. 

Alguns autores, como Bruno (2019), assim como, Santos, Santos e Silva Junior 

(2019), citam os princípios ou atributos norteadores das empresas em projetos de 

implantação da Indústria 4.0: 

● Tempo real: capacidade para coletar e tratar dados de forma instantânea, a 

fim de possibilitar uma tomada de decisão em tempo real e com qualidade; 

● Virtualização: propõe criar uma cópia virtual das fábricas inteligentes, com uso 

de sensores distribuídos em toda a planta. Isso torna possível rastrear e 

monitorar todos os processos remotamente; 

● Descentralização: permitir que a máquina seja responsável pela tomada de 

decisão, por ter a capacidade de se adequar conforme as necessidades da 

fábrica em tempo real e fornecer informações instantâneas sobre cada etapa 

de trabalho; 

● Orientação a serviços: os softwares são conectados com toda a indústria, 

orientados a soluções como serviços; 

                                            
12 A voz da indústria é um canal de conteúdo destinados aos profissionais do setor industrial com 

conteúdo exclusivo e inédito na área da indústria de máquinas e equipamentos com foco na inovação. 
13  Matéria publicada pelo Jornal Correio da Bahia. Disponível em: 

https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/industria-40-e-a-nova-revolucao-do-seculo/  
14 João Amato Neto, professor da Faculdade Politécnica da Universidade de São Paulo, apresentou o 

que há de mais inovador na indústria. Seminário Cidades Inovadoras. Correio da Bahia. 20.09.2015. 
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● Modularidade: os módulos são acoplados e desacoplados conforme a 

demanda da fábrica e oferecem bastante flexibilidade na mudança de tarefas; 

● Interoperabilidade: utiliza-se do conceito de Internet das coisas, em que as 

máquinas e sistemas podem se comunicar entre si.  

Nosalska e Mazurek (2019) apresentam cinco princípios originários da quarta 

revolução industrial, os 5Cs:  

 Cooperação – disseminação, compartilhamento e colaboração dos dados 

disponibilizados no sistema, de maneira dinâmica. Os dados são coletados em 

processos cognitivos, que analisam o comportamento dos usuários em tempo 

real e de maneira automatizada, contribuindo para a constituição e manutenção 

das informações circuladas em ambientes, com auxílio de tecnologias ligadas 

à rede web, como, por exemplo, o uso do Big Data para análise de grande 

quantidade de dados; 

 Conversação – personalização dos produtos e serviços, considerando a 

opinião de usuários. É um princípio baseado em resultados de engajamento e 

interação, favorecidas pelo uso das tecnologias de redes móveis, como, por 

exemplo, o acesso às redes sociais, que possibilitam a transmissão das 

informações em tempo real e com abrangência global; 

Para tal questão, é necessário o uso de ferramentas que possibilitem adotar 

estratégias de atração, muito praticada mediante uso do marketing de conteúdo 

digital, pois os canais de distribuição de conteúdo podem encorajar os usuários 

a tecerem um diálogo com a empresa, por meio do fornecimento de conteúdo 

útil que corresponda às suas necessidades atuais; 

 Cocriação – criação de um novo conceito ou serviço, que é estimulado pela 

comunicação entre as partes interessadas; 

 Cognitividade – criação de perfis dos clientes, com base no histórico de 

navegação na Internet, são as pistas deixadas quando consultamos os sites. 

Os sistemas têm a capacidade de criar perfis baseados nos dados dos 

usuários; tais dados permitem identificar as tendências de novos serviços e 

produtos, que podem ser personalizados de maneira dinâmica e em tempo real; 

 Conectividade – realização da troca de dados coletados pelos sistemas, 

permitida pelo uso da Internet. São as tecnologias digitais, que tornam factível 
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empregar a conectividade e desempenhar o papel de viabilizar os outros quatro 

princípios. 

Os citados princípios, se utilizados pela CI, podem facilitar a interlocução dos 

sistemas, durante a transmissão dos dados temáticos, sendo um fator muito relevante 

para o aperfeiçoamento do vocabulário controlado, principalmente, os de temas 

especiais. Assim, os atributos tecnológicos da Indústria 4.0 podem contribuir para o 

avanço da área de representação temática do conhecimento. 

Considerando o aumento do uso das tecnologias de informação, pode-se afirmar que 

a Indústria 4.0 tornou-se um fator de competitividade no setor industrial, pois, sua 

conectividade junto aos processos produtivos afeta diretamente os clientes e 

consumidores, inclusive por estar integrada às redes sociais, impactando diretamente 

a percepção de valor e participação em tal processo.  

As fábricas 4.0 referem-se à ideia de digitalização e conexão das unidades produtivas, 

permitindo conexão máxima para se fabricar “coisas” e, ainda, se personalizar 

produtos, por meio do uso de sensores, impressoras 3D e/ou de sistemas inteligentes. 

De acordo com Bruno (2019), as tecnologias da 4ª RI “magnificam as potencialidades 

da digitalização. Sensores, sistemas de modelagem e simulação, Internet, algoritmos 

e smartphones trabalham integrados, continuamente”. 

Tais tecnologias permearão todas as áreas da economia, provocando 
múltiplas transformações econômicas e sociais nos próximos anos. 
Um número crescente de dispositivos capazes de se comunicarem 
uns com os outros e coletar dados do ambiente e dos usuários (e.g. 
smartphones, veículos, eletrodomésticos, sistemas de iluminação), 
associado às tecnologias de big data, computação em nuvem e novas 
tecnologias de tratamento de dados, certamente abrirão espaço para 
a criação de novos modelos de negócios e poderá alterar a forma 
como as empresas se relacionam com clientes e fornecedores. As 
tradicionais divisões entre indústria e serviços e as delimitações dos 
setores industriais serão alteradas (CNI, 2016, p. 10). 

As Plataformas Digitais passaram a ser desenvolvidas para facilitar tal integração, 

pois, elas “viabilizam as trocas não monetizadas entre pessoas, sejam elas 

consumidores ou trabalhadores, tornando híbridos os processos de criação, produção 

e uso dos bens, assim como os produtos e serviços”, segundo Bruno (2019). 

Entretanto, deve-se considerar que as informações sejam coletadas para fabricar um 

produto, envolvendo consumidores, designers, fornecedores e produtores, interagindo 
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com o processo de negócio de tal tipo de projeto, produção e avaliação pós-serviço e 

venda, em tempo real.  

Segundo Bruno (2019), as informações coletadas para o processo de fabricação de 

um produto devem ser tratadas e armazenadas em um sistema informacional que 

possa, de maneira adequada, utilizar o mesmo modelo de processo, de modo a 

permitir: a Interconectividade entre os usuários; a produtividade colaborativa da 

informação; armazenamento de dados nas nuvens; e que haja uma globalização e 

integração entre os sistemas, criados de forma multidisciplinar, colaborativa e 

compartilhada entre os profissionais e pesquisadores da área, tornando-se, assim, um 

sistema sustentável e eficiente. 

Bruno (2019) afirma, ainda, que as principais mudanças ocorridas na 

contemporaneidade, no ambiente fabril, foram as formas de reproduzir, distribuir e 

armazenar a produção, além da quase indestrutibilidade do bem digital. Tais formas 

alteram os modos de produzir e consumir não apenas músicas, filmes e livros, mas 

todos os bens produzidos pela indústria.  

Os autores Santos, Santos e Silva Junior (2019), citam que a Comissão Europeia, em 

relatório de monitoramento da transformação digital na Alemanha, deixa claro que a 

Indústria 4.0 tem por principal finalidade: “integrar sistemas ciber-físicos a Internet das 

coisas e serviços (IoTS) de tal maneira que traga produtividade, eficiência e 

flexibilidade nas produções”. 

 

5.1 AS TECNOLOGIAS DA INDÚSTRIA 4.0 

 

As empresas que pretendem ser líderes do setor industrial estão buscando adotar 

tecnologias que permitam a elas posicionar-se no novo cenário da Indústria 4.0. De 

acordo com Fadul (2021), a transformação digital, se enxergada como um processo 

de longo prazo, fará toda a diferença para a implantação da Indústria 4.0 brasileira. 

Da pequena empresa ao grande parque industrial, o que mais faz falta 
no mercado brasileiro de inovação é a compreensão de que a 
transformação da indústria em 4.0 é um processo, um desafio de 
longa duração e que requer planejamento (FADUL, 2021). 
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Algumas tendências para a citada transformação são tecnologias que possuem 

sensores incorporados aos processos de produção, para melhorar o desempenho e 

o rendimento do chão de fábrica, podendo ser controlados remotamente com o auxílio 

de softwares e plataformas digitais ligados à Internet.  

Schwab (2019) considera: “as tecnologias beneficiam-se umas das outras com base 

em descobertas e progressos realizados por cada uma delas”, tornando-se 

impulsionadoras da 4ª R.I. Para os autores Santos, Santos e Silva Junior (2019, p. 

60), o “caráter móvel da atual tecnologia, somado a força colaborativa presente na 

mesma, trará uma sólida conectividade socializadora no mercado, alterando a 

relações de consumo sob diversos aspectos”.  

A voz da indústria (2019)15 listou cinco fatores que exemplificam a importância da 

tecnologia para a competitividade industrial na nova era:  

1. Indústria customizável: uso de tecnologias que tornam a produção flexível, 

podendo atender às tendências de consumo e demandas dos clientes;  

2. Produção Inteligente: possibilita programar máquinas para produção 

customizada e direcionada para atender às exigências do cliente;  

3. Novos modelos de negócios: possuem melhores formas de projetar e criar 

instalações de produção, possibilitam desenvolver novos produtos e permitem 

compartilhar parte da capacidade produtiva ociosa para outra empresa, 

aproveitando a infraestrutura;  

4. Mão de obra capacitada: trabalhadores mais capacitados, executando tarefas 

de controle, manutenção e coordenação de projetos e equipamentos, gerando 

a extinção de antigas tarefas manuais;  

5. Indústria sustentável: a manufatura avançada surge como uma forma de 

produção inteligente e inovadora, que otimiza o processo e ajuda a reduzir 

custos, de forma a encontrar maneiras de lidar com as restrições de energia, e 

com os recursos e os impactos sociais e econômicos. 

                                            
15 A voz da indústria. Entenda a importância da tecnologia na competitividade da indústria. Disponível 

em: https://avozdaindustria.com.br/entenda-a-importancia-da-tecnologia-na-competitividade-da-
industria/.  
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A CNI (2017) e Schwab (2019) citam quatro megatendências da inovação e 

tecnologias da informação, que vão desde a linha de montagem à pós-venda. São 

tecnologias decisivas, para aumentar a qualidade e a produtividade do processo 

de produção: 

1. Nanotecnologia: uso de materiais manipulados em escalas moleculares. Os 

setores que já utilizam tais tecnologias são: têxtil (com cápsulas aplicadas em 

roupas que servem como repelentes para insetos ou calças que hidratam a 

pele) e o setor de cosméticos, com produtos de beleza com princípios ativos 

em cápsulas, que duram mais e liberam componentes em período regulares. 

Schwab (2019) aponta que o avanço dos materiais permite ser cerca de 200 

vezes mais forte que o aço. Comparados ao cabelo humano, podem ser 

milhões de vezes mais finos e atuarem como um eficaz condutor de calor e 

eletricidade; 

2. Impressão 3D: também conhecida como Manufatura Aditiva. Cria objetos 

físicos, por meio de impressão de um modelo ou desenho digital em 3D. São 

normalmente usadas na área têxtil, para confecção de roupas e sapatos, como 

também na área de saúde, com implantes projetados para melhor adaptação 

ao corpo humano; 

3. Biotecnologia: tem a estimativa de melhorar a produtividade industrial em até 

40%, devido à diminuição do consumo de recursos naturais. A biologia sintética 

é uma alternativa que oferece a capacidade de criar organismos 

personalizados, modificando o DNA e causando grande impacto na área da 

medicina, pois torna os processos personalizados e eficazes, melhorando os 

resultados dos tratamentos. Na agricultura, permite a criação de plantas e 

animais geneticamente modificados, assim como pode modificar células de 

seres humanos. Na produção de biocombustíveis, é uma alternativa para uso 

dos recursos naturais; 

4. Blockchain: descrito como “livro-razão distribuído”, é um protocolo seguro no 

qual uma rede de computadores verifica de forma coletiva uma transação, 

antes de registrá-la e aprová-la. A tecnologia permite criar uma relação de 

confiança entre as pessoas que passam a colaborar, mesmo sem se 

conhecerem. Os gestores não precisam ter uma instalação física. É controlado 
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por criptografia, sendo inspecionada por todos os usuários. O exemplo mais 

conhecido é o Bitcoin, moeda digital que por, meio dessa tecnologia, pode 

registrar transações financeiras. 

Para alcançar os benefícios da Indústria 4.0, é necessário pensar na jornada da 

transformação digital, que oferece serviços com forte uso tanto da Inteligência coletiva 

(IC) quanto da Inteligência Artificial (IA), em um movimento que sai do serviço de 

produção centralizada e vai para um serviço concebido e produzido de maneira 

descentralizada.  

A IC está diretamente relacionada às redes virtuais interligadas por ferramentas 

tecnológicas, que atuam sobre a realidade social, política e econômica. Cada vez 

mais, percebe-se a presença da IA no nosso dia a dia. Ela é facilmente encontrada 

em: recomendações recebidas dos itens de comércio eletrônico; aplicativos de 

reconhecimento de voz; imagens e vídeos; como também no reconhecimento da rota 

indicada no mapa de localização; carros autônomos; drones; software de tradução; 

impressoras 3D; biotecnologia, entre outros.  

A maioria das pessoas ainda não compreende a real funcionalidade e até mesmo a 

capacidade da IA, pois acabam se baseando em filmes de ficção científica e pensam 

que ela se refere a robôs que imitam as características humanas e que são feitos 

exclusivamente para executar atividades humanas. Porém, o principal objetivo é: 

“reproduzir a capacidade de aprendizagem e [...] resolução dos problemas dos seres 

humanos” (INSTITUTO SENAI DE INOVAÇÃO, 2018). A Inteligência Artificial 

possibilita o processamento de grande quantidade de informações em fontes 

diferentes, em curto espaço de tempo, de altíssima qualidade, em uma velocidade 

impossível de ser comparada à capacidade humana. Schwab (2019) afirma que: 

A IA fez progressos impressionantes, impulsionada pelo aumento 
exponencial da capacidade de processamento e pela disponibilidade 
de grandes quantidades de dados, desde softwares usados para 
descobrir novos medicamentos até algoritmos que preveem nossos 
interesses culturais. Muitos desses algoritmos aprendem a partir das 
“migalhas” de dados que deixamos no mundo digital. Isso resulta em 
novos tipos de “aprendizagem automática” e detecção automatizada 
que possibilitam robôs “inteligentes” e computadores a se 
autoprogramar e encontrar as melhores soluções a partir de princípios 
iniciais. 
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O Instituto Senai de Inovação (2018, p.7, grifo nosso) citou três elementos que 

considera fundamentais para um sistema baseado em IA:  

Modelo de dados: é a abstração que, com o conjunto de dados e o 
tratamento, permite classificar, analisar e processar os dados de forma 
inteligente, poder de processamento e os dados. Na modelagem dos 
dados, são utilizadas técnicas de aprendizagem de máquina, deep 
learning (aprendizagem profunda), redes neurais e etc. 

Dados: um dos combustíveis da IA. Recentemente, muitas soluções 
em IA fazem uso de Big Data para possibilitar o armazenamento e 
consolidação dos dados.  

Poder de processamento: esse elemento era tido até pouco tempo 
como um dos problemas da aplicação da IA em situações reais. O 
grande avanço computacional, principalmente com o crescimento da 
computação em nuvem, altamente escalável, potente e com valores 
atrativos, viabiliza a aplicação da IA de forma rápida e eficiente aos 
negócios que dela precisam. 

Tais elementos servem para analisar os dados, antecipar ou propor formas 

inteligentes para o desenvolvimento de tecnologias digitais, que serão úteis para a 

aplicação de tarefas e para a solução de problemas reproduzidos em máquinas.  

Assim, destaca-se que as oportunidades de aplicação da IA, para melhorar a 

produtividade e o desempenho dos setores industriais, são observadas quando: uma 

tarefa exige o processamento de muitos dados não estruturados; são tarefas 

repetitivas, estruturadas e que podem ser modeladas com precisão; exige busca de 

padrões em dados e possuem dados para treinamento.  

O Instituto Senai de Inovação (2018, p.  12) afirma: “muitas tarefas potencialmente 

resolvíveis com IA, são necessários dados, modelagens, adaptações e, muitas vezes, 

a colaboração de humanos, que executam a tarefa que será automatizada dia a dia”. 

Portanto, para a evolução industrial, é importante estar atento a quais problemas a IA 

pode resolver e qual será o valor de tal solução, não se esquecendo da importância 

da colaboração das pessoas envolvidas no processo. 

A IA é altamente dependente de dados. Por isso, o setor de Tecnologia 
da Informação deve estar preparado para fornecê-los constantemente, 
sejam eles dados externos (muito importante para análises de 
mercado e de concorrentes) ou internos (fundamentais para o 
autoconhecimento e comportamento de clientes e fornecedores), 
fundamentais para o aprendizado da IA (INSTITUTO SENAI DE 
INOVAÇÃO, 2018, p. 14). 
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A indústria, assim, passa por uma considerável transformação na maneira como as 

fábricas operam. No descrito cenário, é possível observar, em processos industriais, 

o uso de tecnologias, tais como computação nas nuvens, Big Data e Internet das 

Coisas (loT), para melhorar o desempenho dos processos da cadeia produtiva. Tais 

tecnologias estão diretamente ligadas à coleta e análise de grande volume de dados. 

A Indústria 4.0 está diretamente ligada com a IA, pois: “utiliza tecnologias avançadas 

em transmissão e análise de informações, assim como tecnologia de armazenamento 

nas nuvens, sistemas inteligentes de monitoramento e correção de falhas no ambiente 

fabril e modernas tecnologias de automação” (SALTIEL; SILVA; NUNES; MENEZES, 

2017). Os sistemas de computação nas nuvens possibilitam o armazenamento de 

dados em servidores compartilhados e interligados pela Internet, sendo possível os 

acessar em qualquer lugar do mundo, o que amplia a possibilidade de 

interconectividade entre os sistemas, com menor custo, de maneira mais rápida e mais 

eficiente do que em modelos tradicionais. 

O Big Data está diretamente ligado ao grande volume de dados utilizados em alta 

velocidade e com uma grande variedade, disponível na Internet. O Instituto Senai de 

Inovação (2018) utiliza o conceito de Big Data como: “grandes conglomerados de 

informações que podem servir de base para fazer previsões e identificar padrões”. 

Para Soergel (2015), Big Data significa gerenciar conjuntos de dados muito grandes 

e geralmente variados, principalmente, para uso em análise de dados: o Big Data é 

responsável pela coleta, transmissão, processamento e análise de dados em grande 

proporção.  

A análise de tais dados, por sua vez, deve ser feita com técnica sofisticada, para filtrar, 

organizar e estruturar as informações de maneira sistematizada, com uso de métricas, 

análises, mineração de dados, visualização, vinculação etc. para que possa auxiliar 

as atividades de compreensão de problemas e de planejamento de intervenções. A 

computação em nuvem, conhecida também como Cloud Computing, permite o 

armazenamento e processamento dos dados, e o acesso remoto se dá por meio da 

Internet. 

O que todas as tecnologias utilizadas na Indústria 4.0 tem em comum é: “o emprego 

da Internet como plataforma de intercâmbio de informações, permitindo a 

comunicação entre um número ilimitado de dispositivos, dando origem ao que se 
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convencionou chamar IoT” (CNI, 2016, p. 10). A Internet das Coisas (IoT) é 

implementada para auxiliar os negócios em diversas áreas, para que possa resolver 

desafios específicos da indústria.  

Alguns setores fazem uso das descritas tecnologias. Alguns exemplos: automotivo, 

de energia, assistência médica, manufatura inteligente, transporte e até o varejo, que 

conta com o apoio16 de associações como a Associação Brasileira da Internet 

Industrial (ABII). Existem, também, parcerias seladas entre Empresas, Universidades 

e Startups, em busca de um caminho para alcançar a Manufatura Avançada. 

Assim, a Indústria 4.0 se baseia em uma tecnologia consistente na possibilidade de 

comunicação entre os objetos físicos, via Internet, permitindo interação entre as 

pessoas, os objetos e as empresas. Na figura 6, é possível ver a citada conexão, que, 

simultaneamente: permite uma rápida integração, adaptável e flexível; possibilita a 

Internet das Coisas; garante um bom desempenho em escala e a segurança digital. 

Isso só é possível com uso de tecnologias interconectadas em rede, que permitem a 

identificação de cada um. 

 

 

 

 

Figura 9: Indústria 4.0 em Perspectiva 

                                            
16 A Voz da Indústria é o canal que disponibiliza conteúdo da FEIMEC (Feira Internacional de Máquinas 

e Equipamentos) e da EXPOMAFE (Feira Internacional de Máquinas-Ferramenta e Automação 
Industrial), ambas, iniciativas da ABIMAQ (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e 
Equipamentos) e comandadas pelas entidades que representam os segmentos desta importante 
cadeia produtiva. Que pode ser acessado em: https://www.feimec.com.br/a-voz-da-industria-
materiais/parcerias-manufatura-avancada.html.  
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Fonte: (CTIMES, 2015)17 

O site da Feimec18 disponibiliza um infográfico, que cita os impactos que a Internet 

das coisas gera na produção da indústria, sendo eles: 

1. Indústria 100% monitorada – a Internet das Coisas está diretamente 
relacionada ao uso de sensores que podem ser conectados em 
praticamente todo tipo de máquina e produto, estabelecendo uma 
linha de produção totalmente conectada, capaz de oferecer uma visão 
sistêmica das operações realizadas no chão de fábrica e de todas as 
variáveis envolvidas, como a oferta de insumos, a demanda de 
produtos, os níveis de estoque, as condições ambientais, entre outras. 

2. Máquinas autônomas – com a Internet das Coisas, as máquinas 
podem acelerar a produção, disparar pedidos para compra de 
insumos, entre outras decisões importantes. Os sensores podem 
prever, também, a possibilidade de defeitos e realizar paradas de 
manutenção programadas, reduzindo o impacto à produção e 

                                            
17 What Should We Do About Industry 4.0? Disponível em: 
https://en.ctimes.com.tw/DispNews.asp?O=HJZ5IBDJ5HUSAA00NE  
18 Como a Internet das coisas pode melhorar o processo produtivo da indústria.  

https://www.feimec.com.br/a-voz-da-industria-materiais/Internet-das-coisas-industria/obrigado-
Internet-das-coisas-
industria.html?emailID=ritmacsil75@gmail.com&uRN=FEIVPCTIC1548121483680&quickSignupMess
age=undefined&priorityCode=&urlValue=null&downloadLabel=null&downloadImage=null&downloadAlt
Text=null  
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aumentando a vida útil dos equipamentos. O resultado é uma unidade 
produtiva mais eficiente. 

3. Análises com base em dados – implementação da Internet das 
Coisas gera – a partir do monitoramento das operações – dados que 
formam uma importante base de informações para a análise dos 
resultados e a tomada de decisões dos gestores. 

4. Gerenciamento de energia – com a IoT, é possível programar 
máquinas e equipamentos de modo mais preciso para que eles 
identifiquem o momento certo de diminuir o consumo de energia ou 
até mesmo encerrar a operação, sem a intervenção humana direta 
e/ou possíveis riscos de esquecimentos ou desperdícios. 

O Blog Canaltech (2017) afirma que, de acordo com a consultoria Teleco, no mundo 

todo, até 2025, o total de objetos conectados seja entre 100 e 200 milhões. No Brasil, 

a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) informa que “já há cerca de 20 

milhões de conexões máquina-máquina”.  

[...] cada uma das tecnologias-chave só poderá desenvolver e 
transferir suas capacidades se estiver integrada às demais: sensores 
e atuadores, simuladores, smartphones, tecnologias de informação e 
de comunicação, Big Data e Internet, por exemplo integram-se 
simbioticamente para capacitar a Internet das Coisas e dos Serviços. 
É a condição intrínseca de um sistema ciberfísico que se estende para 
além do sistema produtivo quando se pretende integrar, por meios 
econômicos, tecnológicos e biológicos, os usuários e todos os demais 
entes impactados pelas relações de produção e consumo (BRUNO, 
2019). 

Diante de tal cenário, a condição para a ocorrência da 4ª RI é, sem dúvida, a 

integração permanente e contínua entre os sistemas, os usuários e os objetos. 

Segundo a CNI (2016), a Indústria 4.0 tem como principal característica: “integração 

e controle da produção a partir de sensores e equipamentos conectados em rede”, 

permitindo a fusão entre o mundo real e o virtual, o que cria os sistemas ciberfísicos 

e viabiliza o emprego da inteligência artificial.  

Assim, Bruno (2019, p. 11) destaca: produto e usuário se tornam híbridos, simbióticos 

e, por isso, mais capazes de evoluir. Sem o usuário, o produto é apenas uma 

potencialidade de uso, dependente das experiências individuais impostas pelo 

usuário. De acordo com Brandão (2019), a Indústria 4.0 é o caminho para a 

competição de atividades do setor industrial, não só por causa da operação por meio 

de tecnologias digitais, mas, também, para a geração de produtos capazes de atender 

a demandas de produção mais atuais. 
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Quando se fala em Indústria 4.0, alguns pontos de melhoria são elencados: redução 

de custos da produção; redução de funcionários com funções operacionais e mais 

ligados a funções estratégicas; produção mais flexível; melhor controle do processo 

de fabricação; produtos mais personalizados, para atender à demanda do consumidor; 

ganho na competitividade. Porém, também existem alguns pontos negativos: 

preocupações com a espionagem industrial – possível por meio de ciberataques; 

centralização do poder tecnocrata – uma possível ameaça para os países menos 

desenvolvidos; utilização de Fake News em benefício próprio. 

A indústria, portanto, passa por um grande desafio ao implementar novas tecnologias 

para se adequar à atual realidade. No entanto, é necessário formar profissionais 

qualificados para atender às inovações tecnológicas e poder atuar em ambientes mais 

rápidos e híbridos, com potencial de enxugar os custos e aumentar o lucro.  

Para Fadul (2021), “ainda temos um longo caminho para a transformação digital eficaz 

da indústria brasileira, mas hoje já existem institutos de P&D com competência e 

expertise para liderar este processo e elevar nosso patamar rumo à Indústria 4.0”. O 

citado novo ambiente exige profissionais flexíveis, que irão trabalhar cada vez mais 

com pessoas criativas e que realizam avaliação humanizada mais ampla, enquanto 

os robôs farão atividades repetitivas e com esforço físico mais elevado.  

 

5.2 O PERFIL DO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA 4.0 

 

O advento da Indústria 4.0 trouxe transformações no modus operandi dos 

profissionais, pois o avanço dos sistemas industriais de produção passou a exigir uma 

expertise diferenciada de habilidades do indivíduo, no momento da execução de 

tarefas. O processo produtivo está cada vez mais automatizado, baseado em 

tecnologias que permitem grandes transformações e, assim, geram impacto no 

desenvolvimento das atividades e acarretam consideráveis mudanças do perfil 

profissional que atuará na nova realidade.  

João Emílio Gonçalves, gerente-executivo de Política Industrial da Confederação 

Nacional da Indústria (CNI), diz que a nova fase é o resultado da inserção de várias 
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tecnologias digitais, que funcionam de maneira interoperável, para gerar novas 

oportunidades de trabalho. Ele afirma que muitos empresários não sabem que podem 

adotar tais tecnologias de maneira gradativa e por etapas (CNI, 2017). 

A Indústria 4.0, assim, traz um cenário inovador e revolucionário para o processo 

industrial, como um todo, e provoca uma mudança de perfil dos profissionais. Brandão 

(2019) considera: “as transformações da Indústria 4.0 chegam para todo o universo 

do trabalho”, do mesmo modo que ocorreu com as Revoluções Industriais dos três 

períodos anteriores. Para o autor, é necessária especialização para o profissional 

atingir outro patamar, não restrito apenas a uma área ou carreira, mas para articulação 

do conhecimento em muitos setores que exigem profissionais multidisciplinares, para 

atuar nesse novo contexto. 

Ainda segundo Brandão (2019), existem muitas habilidades passíveis de serem 

exigidas de um profissional atuando sob o conceito de Indústria 4.0, que permeia o 

uso de ferramentas e ambientes virtuais, automatizando ou facilitando os processos 

de trabalho. Tais habilidades requerem um alto nível de capacitação profissional. Em 

todas as Revoluções Industriais, sempre houve o medo dos humanos serem 

substituídos pelas máquinas no desenvolvimento de atividades laborais, mas o que 

ocorria era o surgimento de novas profissões e a extinção de outras consideradas 

obsoletas, porque o tipo de serviço tornou-se extinto com o avanço tecnológico e, 

consequentemente, provocou mudança no comportamento das pessoas. Alguns 

exemplos, são as funções de datilógrafo, telegrafista, vendedores de enciclopédia, 

lanterninha de cinema, entre outros. E isso não depende exclusivamente da 

capacitação de profissionais, para se manterem vivos e atuantes em respectivas 

áreas. 

Para Schwab (2019), é possível criar uma empresa com muito menos trabalhadores, 

em comparação com há 10 ou há 15 anos, pois os custos marginais das empresas 

digitais aproximam-se do zero. Oliveira (2016) publicou uma lista com a estimativa das 

profissões que, em 2020, podem ter uma redução em postos de ocupação no mercado 

de trabalho, podendo chegar à extinção. Entendo a preocupação do autor em chamar 

atenção para algumas profissões ameaçadas de extinção, devido aos processos de 

automação e robotização, conforme o Quadro 2. 

Quadro 2 - Previsão para 2020 das profissões ameaçadas de extinção 
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N. Profissões ameaçadas de extinção Previsão para 2020 

1 Consultor financeiro 

Estima-se que mais de 6.000 

profissionais que trabalham com 

atendimento ao público estarão fora do 

mercado de trabalho. 

2 Florista  

3 Assistentes de escritório 

4 Gerentes e superintendentes de serviços 

postais 

5 Operadores de computador 

6 Técnicos de impressão 

7 

Arquivologista 

As atividades que trabalham com 

organização de arquivo irão se tornar 

cada vez mais raras, pois cada vez mais 

os documentos têm nascido digitais, sem 

a necessidade de manter cópias em 

papel. 

8 Montadores de equipamentos elétricos 

ou eletrônicos 

A pouca qualificação dos profissionais é 

uma ameaça para a categoria, que, na 

maioria das vezes, tem apenas o ensino 

médio. 

9 Gerentes de restaurante 

10 Vendedor de porta em porta, jornaleiro 

ou vendedor de rua. 

Previsão de que mais de 13 mil 

profissionais não estarão mais 

desempenhando a atividade. 

11 Digitadores A velocidade para digitar os textos não é 

mais uma exigência para o mercado de 

trabalho. 

12 Processadores de dados Serviços administrativos serão 

duramente atingidos, sendo prevista uma 

redução de quase 7% do mercado de 

trabalho. 

13 Cozinheiros de fast-food Previsão de redução de 19 mil vagas na 

área de atuação.  

14 Operadores de painel de controle O mercado de trabalho não terá mais 

espaço para profissionais que 

supervisionam instalações e 

funcionamento de equipamentos, tendo 

uma redução de mais de 33 mil vagas.  

15 Costureiras  Previsão de redução de mais de 25,8 % 

das vagas, pois são profissionais com 

baixa qualificação. 

16 Carteiros  Previsão de redução de 139 mil 

profissionais, uma redução de 26,5% em 

10 anos. 

17 Operadores de refinarias e de extração 

de petróleo 

O setor terá uma perda de mais de 6 mil 

vagas, representando uma redução de 

mais de 14% 
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18 Técnico de produção da indústria têxtil A área tem a tendência de utilizar cada 
vez mais máquinas inteligentes. Tal 
automatização reduzirá, em média, 6.800 
vagas na área de produção da indústria 
têxtil. 

19 Fazendeiros rancheiros e demais 

gerentes do setor rural 

Tendem a desaparecer, pois não têm 

uma boa qualificação, por serem cargos 

com exigências de curso médio ou 

técnico. 

Fonte: Adaptado de Oliveira (2016). 

Observando a lista, avaliando as justificativas utilizadas pelo autor e comparando com 

o que ocorre na contemporaneidade, pode-se inferir: a maioria das profissões ainda 

tem campo de atuação disponíveis no mercado de trabalho para atender às demandas 

atuais. Pode até ter havido uma redução na quantidade de vagas, mas não as 

estimadas por Oliveira (2016). O que observamos, hoje em dia, é que as execuções 

das atividades, o fazer profissional, mudaram muito após a adoção de novas técnicas 

e auxílio das tecnologias avançadas. 

Inclusive, algumas profissões citadas por Oliveira (2016) ainda estão longe de serem 

consideradas extintas, como, por exemplo, a Arquivologia, considerada,  pelo autor, 

como uma profissão ameaçada de extinção, porém o que vemos é que a área está 

cada vez mais sendo demandada, entretanto, não apenas com as atividades ligadas 

aos documentos físicos, pois cada vez mais a produção de documentos digitais é uma 

realidade enfrentada pelos profissionais da atualidade e isso exige novas habilidades, 

para a organização das informações disponíveis no ambiente digital, pois se não 

houver uma organização dos arquivos disponibilizados na Internet, não haverá a 

recuperação da informação, restando apenas o lixo informacional. 

A arquivistica possui um caráter científico que auxilia no desenvolvimento desta 

atividade, principalmente por considerar os aspectos relacionados à organização 

documental, não importando em qual suporte esteja armazenada a informação, ela 

deve ser tratada e organizada de maneira que facilite a recuperação e disseminação 

da informação.  

A informação arquivistica é muito importante para a tomada de decisão e as unidades 

de arquivo atuam como fonte de informações administrativas e técnicas, sendo que o 

arquivista tem o papel fundamental em tal contexto, pois é o responsável por prover a 

informação para a tomada de decisão e isso depende dos procedimentos relativos à 
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produção, tramitação, avaliação e conservação, utilizados para a organização, 

manutenção e uso das informações produzidas pelas empresas.  

A Lei nº 6.546, (Brasil, 1978) dispõe sobre a regulamentação das profissões de 

arquivista, garantindo o exercício da profissão, sendo atribuições dos arquivistas: 

I - planejamento, organização e direção de serviços de Arquivo; 
II - planejamento, orientação e acompanhamento do processo 
documental e informativo; 
III - planejamento, orientação e direção das atividades de identificação 
das espécies documentais e participação no planejamento de novos 
documentos e controle de multicópias; 
IV - planejamento, organização e direção de serviços ou centro de 
documentação e informação constituídos de acervos arquivísticos e 
mistos; 
V - planejamento, organização e direção de serviços de microfilmagem 
aplicada aos arquivos; 
VI - orientação do planejamento da automação aplicada aos arquivos; 
VII - orientação quanto à classificação, arranjo e descrição de 
documentos; 
VIII - orientação da avaliação e seleção de documentos, para fins de 
preservação; 
IX - promoção de medidas necessárias à conservação de documentos; 
X - elaboração de pareceres e trabalhos de complexidade sobre 
assuntos arquivísticos; 
XI - assessoramento aos trabalhos de pesquisa científica ou técnico-
administrativa; 
XII - desenvolvimento de estudos sobre documentos culturalmente 
importantes. 

Para que o profissional arquivista possa atuar no descrito novo cenário, no qual os 

processos estão cada vez mais automatizados, são requeridas competências 

direcionadas ao conhecimento interdisciplinar e especializado; domínio das 

ferramentas e tecnologias da informação; flexibilidade; adaptação ao novo; atuação 

em coletividade; assim como, possuir capacidade cooperativa.  

Estes requisitos são fundamentais para que o profissional se mantenha capacitado 

para atuar tanto em um arquivo administrativo, histórico, quanto em um arquivo 

pessoal, independentemente do suporte ao qual a informação esteja registrada e 

disponibilizada para o acesso e uso. 

Por outro lado, existem profissões relacionadas no quadro 02, que quase não vemos 

mais no mercado de trabalho, como, por exemplo, os jornaleiros – pois a notícia está 

disponível via Internet e de fácil acesso a todos – e as costureiras particulares – cuja 

automatização está possibilitando cada vez mais aumentar a produtividade e baixar 
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os custos, sendo possível reduzir consideravelmente o número de contratação dos 

profissionais. Observamos que, para as profissões que o autor considerou como 

ameaçadas de extinção, ainda são disponibilizadas vagas no mercado de trabalho, 

porém, para poder continuar existindo no mercado de trabalho, será preciso se 

reinventar. 

A principal ferramenta que proporciona mudanças nas atividades profissionais é a 

Inteligência Artificial (AI). A computação evoluiu e a utilização de softwares e 

hardwares, com uso de padrões mais inteligentes, otimizam a produção e sistemas 

internos. Como vimos anteriormente, um dos principais pilares da Indústria 4.0 é a AI, 

que, por meio da Internet das Coisas, permite a integração de ferramentas e os 

sistemas de nuvem, que correspondem ao armazenamento de arquivos ou banco de 

dados em servidores acessados pela Internet.  

A Internet das Coisas muda o processo produtivo e o perfil profissional na indústria. O 

avanço tecnológico torna a exigir que os profissionais que atuam na indústria busquem 

atualizações, para se adequarem à nova realidade do setor, promovida pela chamada 

Internet das Coisas Industriais (IIoT), que vem promovendo uma integração entre o 

mundo digital e o real. A mudança traz consideráveis transformações ao processo 

fabril, em indústrias de todas as áreas, pois permite se tornar adaptável e flexível, com 

uma integração rápida, segurança digital de riscos, desempenho escalonado e, por 

fim, o auxílio da Internet das Coisas. 

Brandão (2019) afirma que fatores como o grande e rápido aumento de volume de 

dados, computação e conectividade, forçou um avanço nas capacidades analíticas e 

novas formas de integração entre humanos e máquinas de maneira inovadora. O autor 

reforça que os desafios da 4ª RI constituíram-se em integrar o perfil da força de 

trabalho às questões de empregabilidade de pessoas dos países como os do bloco 

latino-americano, pois tal fator é crônico e aumenta com as exigências dos novos 

padrões de produtividade, demandando por profissionais com domínio na área de TI 

– principalmente do gerenciamento de software – pois um dos maiores problemas a 

serem enfrentados pelo mercado de trabalho é a falta de profissionais preparados 

para a nova realidade. 

Algumas importantes características da Indústria 4.0 são: integração, comunicação, 

transparência e agilidade. Elas devem ser consideradas no novo contexto das 
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profissões, por serem a base do sistema produtivo. Toda cadeia produtiva pode ser 

transformada, pois buscam cada vez mais tornar-se ágil e eficiente, reduzindo 

desperdício e garantindo lucro cada vez maior. Portanto, também é exigido que o 

profissional seja cada vez mais eficiente. São qualidades diferentes das exigidas dos 

trabalhos antes feitos de maneira mecânica, e passam a exigir que as tarefas sejam 

executadas de maneira mais criativa, personalizada e eficiente.  

A FIEPR (2020) destaca as habilidades comportamentais do profissional 4.0: 

● Comunicação; 

● Mentalidade digital; 

● Gestão; 

● Resolução de problemas; 

● Trabalho em equipe; 

● Pensamento crítico; 

● Gestão de pessoas; 

● Aprendizagem ativa. 

As principais características que o profissional 4.0 deve ter são: flexibilidade, 

agilidade, domínio da tecnologia, multidisciplinaridade, cooperação, liderança, cultura 

digital e habilidades. São elas os pilares da Indústria 4.0, que exige profissionais mais 

qualificados e novas habilidades, necessárias para atender à demanda, que surge 

com o uso de novas soluções tecnológicas.  

Porém, para Brandão (2019), trabalhar de maneira proativa não é apenas dominar as 

ferramentas, mas também articular o conhecimento, desenvolver novas habilidades, 

desempenhar funções mais complexas e criativas com responsabilidade e visão do 

processo produtivo como um todo. O autor afirma que é preciso estar aberto às 

mudanças, ser flexível para agregar novos conhecimentos e se moldar a novas 

funções, ser curioso e aprender de maneira multidisciplinar e contínua. 

As Tecnologias da Informação em produção eram encontradas na fase anterior, na 

Indústria 3.0, mas, foi a partir da virtualização, possibilitada por sensores de dados 

interconectados, que facilitaram o processo de tomada de decisão sem o intermédio 

do homem, e da facilidade em analisar os dados de maneira rápida, para uma 

produção eficaz e de qualidade, que a evolução para a Indústria 4.0 ocorreu. A FIEPR 

(2020) cita habilidades técnicas e os pilares tecnológicos necessários para atuação 

na realidade da Indústria 4.0, sendo elas:  
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● Big data & analytics: extrair metadados com informações importantes para 

saber, “o quê”, “quando”, “quanto”, “onde” e “para quem” deve-se produzir; 

● Cibersegurança: garantir a confiabilidade no processo, evitando perdas 

financeiras e/ou de informações; é necessário haver segurança contra os 

ataques cibernéticos e as possíveis perdas que isso pode causar; 

● Computação na nuvem: armazenar dados de sistemas ciberfísicos. O uso de 

sensores, transmissores ou identificadores de radiofrequência (RFID) 

possibilita conectar as coisas do mundo físico ao virtual e podem gerar muitos 

dados, informações e conhecimentos, e, assim, gerenciar o andamento dos 

processos tanto na cadeia produtiva quanto para os clientes no andamento e 

rastreamento dos pedidos; 

● Internet das coisas: permitir uma relação entre as coisas, como produtos, 

serviços, lugares entre outros, como também com as pessoas, sendo possíveis 

com o uso de plataformas e tecnologias conectadas.  

● Integração de sistemas: usar sistemas interoperáveis, facilitando a 

comunicação e o processamento dos dados acessados de maneira remota, 

independentemente da localização territorial; 

● Realidade aumentada: disponível em óculos de realidade virtual aumentada, 

bem como em computadores, celulares e laboratórios. Permite várias 

simulações das atividades profissionais e seus ambientes; 

● Simulação: tecnologia que permite simular destinos, ambientes de trabalho de 

risco e funcionamento do chão de fábrica; 

● Sistemas autônomos: sofisticadas tecnologias que combinam sensores e 

sistemas inteligentes de controle computacional para garantir a segurança e 

analisar os dados. Alguns exemplos existentes são os carros autônomos, 

drones, aviões e barcos. 

 

Alguns exemplos das descritas demandas são a necessidade de se saber trabalhar 

com robôs colaborativos, ser capaz de analisar os dados gerados pelo Big Data, que 

recupera um grande número de informações, e definir de maneira eficiente o melhor 

direcionamento para a tomada de decisões. Assim também como é importante saber 

ser flexível e capaz de adaptar-se às mudanças de maneira eficiente e estar 

constantemente atualizado com o conhecimento do processo.  
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Não menos importante é o conhecimento técnico, principalmente aquele direcionado 

à computação, mecatrônica ou às engenharias. Os profissionais que tiverem 

conhecimentos básicos em outras áreas podem ter destaque em seu currículo. 

O profissional com perfil da Indústria 4.0 é aquele que apresenta interesse em 

tecnologia, é inovador e, sobretudo, tem curiosidade para aprender e acompanhar as 

mudanças constantes da indústria. Para Brandão (2019), o profissional não é mais 

apenas um especialista e responsável por uma parte do trabalho. Ele precisa ter uma 

visão do todo, para adotar meios adequados para garantir uma produção eficiente e 

de qualidade. O autor ressalta, ainda, que hoje os profissionais exigem novas 

habilidades adquiridas, além da escola. A formação deve fomentar e consolidar, tanto 

aquelas habilidades associadas ao conhecimento de tecnologias, quanto as que 

propiciam o trabalho interdisciplinar, fundamental à Indústria 4.0. 

Na área da Ciência da Informação, é relevante ressaltar que os profissionais precisam, 

cada vez mais, trabalhar associados a grupos interdisciplinares, com a utilização de 

ferramentas digitais, baseando-se no conceito da Indústria 4.0. Precisam, também, 

desenvolver habilidades relacionadas não apenas à visão técnica, mas, da mesma 

forma, desenvolver um perfil multidisciplinar, colaborativo, com proficiência linguística, 

utilizando modelos de produção crítica, flexível e diretamente direcionada à web. 

Segundo Soergel (2015), os profissionais de informação, nesse novo contexto, 

precisam se adequar à nova realidade e ir além das informações adquiridas nos 

programas de informação, para uma representação mais poderosa, usando entidades 

e relacionamentos de múltiplas vias. É imprescindível hoje ter uma mentalidade digital, 

para atingir as habilidades necessárias e, assim, atender às demandas da nova onda 

4.0 de inovações. 

 

5.3 ALGUMAS INICIATIVAS DA INDÚSTRIA PARA A ORGANIZAÇÃO DO 

CONHECIMENTO 

 

Destacamos aqui três iniciativas da Cadeia Produtiva do Couro e Calçados, da 

Construção Civil e do Setor Têxtil para a organização e a representação do 

conhecimento nos setores da Indústria Brasileira. Foram iniciativas isoladas, 
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desenvolvidas para atender a uma demanda específica da área. Algumas acabaram se 

tornando trabalhos de dissertação e de tese de alguns dos participantes que compõem 

o grupo de trabalho, porém, tais trabalhos não estão disponíveis para consulta online e, 

em alguns casos, os pesquisadores não deram continuidade ao processo. Isso reforça 

a ideia: se o trabalho fosse desenvolvido de maneira colaborativa, teria maior 

possibilidade de continuidade e possivelmente estaria disponível para acesso online. 

 

5.3.1 A cadeia produtiva do couro e calçados 

 

A tese desenvolvida por Emilena Josimari Lorenzon Bianco em 2011 pesquisou os 

domínios especializados da Cadeia Produtiva do Calçado no Brasil. Essa cadeia 

produtiva foi escolhida devido ao envolvimento profissional da pesquisadora com o 

processo de organização de informações e conhecimentos da área. 

Com isso, a pesquisa buscou resolver o problema que a área tem em não possuir uma 

linguagem de indexação específica e exaustiva, para a organização e representação 

das informações. Bianco (2011) identificou que o único instrumento de vocabulário 

controlado existente no setor produtivo era o Microtesauro do Couro e Calçado, 

produzido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, publicado em 

1999 e disponível apenas em formato físico. Ele não é suficiente, para organizar todos 

os conteúdos abordados dentro do referido domínio, na atualidade. 

Bianco (2011) chama a atenção para o fato de que, para definir o ambiente 

informacional da indústria calçadista, deve-se levar em conta que o ambiente 

produtivo é formado por organizações que interagem entre si para alcançar objetivos 

individuais ou coletivos, a fim de conseguirem produzir e comercializar bens, produtos 

e serviços: a cadeia produtiva como um todo. Ela afirma que o público interno e 

externo, que compõe o ambiente informacional, deve interagir produtivamente e, por 

isso, utilizar uma linguagem própria e comum da área. Essa ainda é uma realidade 

longe de ser a adequada dentro da área industrial e, com o advento da Indústria 4.0, 

observou-se que a interação entre o cliente e a empresa está sendo cada vez mais 

demandada. 
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A autora fez uma análise do domínio da cadeia produtiva de calçados e identificou as 

classificações do segmento (componentes, insumos, embalagens, produtos, formas, 

ferramentas, materiais etc.), apontando especialmente para a complexidade de 

interação da indústria, que vai desde a origem da matéria prima até o consumidor final, 

a depender dos interesses da comunidade discursiva: a interação que envolve toda 

cadeia produtiva. 

O procedimento metodológico que Bianco (2011) utilizou, para fazer a análise do 

Microtesauro, foi dividido em sete etapas:  

1. Delimitação do domínio através das áreas de modulação e grau de 
especialização;  
2. Identificação dos usuários da terminologia: comunidades 
discursivas;  
3. Seleção do corpus para análise;  
4. Extração automática de termos no corpus;  
5. Eliminação de termos não relevantes;  
6. Consulta a especialistas, entidades que representam nacionalmente 
os elos que formam a cadeia produtiva do calçado, consulta à literatura 
etc.;  
7. Comparação dos termos levantados com os termos descritos no 
instrumento do SENAI (BIANCO, 2011). 

A análise do domínio foi feita com a seleção de textos eletrônicos coletados em um 

site de notícias especializadas, por serem textos de disseminação instantânea dos 

fatos ocorridos sobre a cadeia produtiva calçadista no Brasil e no mundo. Foi utilizado 

um software livre para a coleta dos termos, feita uma análise terminológica e uma 

comparação entre os termos identificados e os termos existentes no Microtesauro. A 

grande variedade de termos recuperados da Cadeia Produtiva do Calçado representa: 

negócios, tendências, moda, região geográfica de produção, materiais, componentes, 

estilos, produtos, modelos, tipos de calçados, entre outros. Observa-se que a variação 

terminológica é decorrente das características geográficas e culturais, que retratam a 

escolha dos termos. Isso é um fator muito importante a ser observado, pois, com a 

globalização, o acesso se tornou descentralizado, rompendo as barreiras geográficas 

e alcançando pessoas de diversos lugares e culturas. 

A pesquisa confirmou a obsolescência do Microtesauro e a restrição quanto à 

abrangência, especificidade e exaustividade, necessárias para o processo de 

indexação. A tarefa foi executada com a colaboração de profissionais da área de 

Computação, Ciência da Informação e Biblioteconomia, como também teve o apoio 
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de dois técnicos especialistas da cadeia produtiva. Como resultado da iniciativa, foi 

estruturado um Sistema de Inteligência Competitiva (SIC), para o setor de Couro e 

Calçados do Brasil, denominado InfoSIC. O objetivo foi propiciar aos atores do 

segmento coureiro e calçadista maior possibilidade comunicativa, mediante uma Lista 

Terminológica, capacitando-os de maior eficácia nos instrumentos de troca de 

informações estratégicas (SILVA; GRACIOSO; BIANCO, 2014). 

Silva, Gracioso e Bianco (2014) relatam que o desenvolvimento do sistema empregou 

o princípio da folksonomia para a análise de domínio e dos conceitos utilizados pelo 

público leigo e possibilitou uma articulação entre os públicos especializados 

pertencentes à cadeia de couro e calçados. Isso viabilizou aos usuários do sistema 

sugerir termos e conceitos candidatos à inserção na Lista Terminológica em 

construção, permitindo atualização dinâmica e mais rápida que os sistemas 

tradicionais.  

Bianco (2011) conclui a tese expondo a necessidade de se modificar a estrutura 

conceitual do Microtesauro, para se oferecer uma estrutura pensada em atender a 

nova forma integrada, e assim, promover uma troca constante e contínua de 

informações entre as distintas comunidades discursivas. Assim, a autora explicita a 

necessidade de o Microtersauro ser um instrumento de linguagem com alta 

capacidade de atualização imediata e poder, para acompanhar a evolução 

terminológica da área, evitando a obsolescência. 

Assim, os construtos linguísticos estruturados servem para nomear e atribuir conceitos 

às diferentes atividades e objetos relacionados às inúmeras transações existentes 

durante o processo de produção e comercialização de bens, produtos ou serviços. 

Porém, em contato com a autora, por email, ela relata que o sistema foi encerrado em 

2015, devido à falta de interesse da cadeia calçadista em dar continuidade ao sistema 

Bianco (2018).  

Além disso, ela, como profissional da área da Biblioteconomia e Ciência da 

Informação, não estava mais à frente do projeto, não tinha mais vínculo com a 

instituição à qual deu apoio. De tal modo, pode-se inferir sobre a importância de o 

profissional da Ciência da Informação estar à frente do projeto para fomentar a 

participação da comunidade e do público em geral, garantindo que não haja a 

descontinuidade do importante trabalho desenvolvido. 
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5.3.2 O setor têxtil de produção 

 

O livro publicado por Bruno (2016), intitulado “A quarta revolução industrial do setor 

têxtil e de confecção: a visão de futuro para 2030” descreve o processo do projeto e 

revela o resultado que busca a “Visão 2030”, coordenada pela Associação Brasileira 

da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), pelo Comitê Superior da Indústria Têxtil e de 

Confecção Brasileira (CSITCB), pelo Centro de Tecnologia da Indústria Química e 

Têxtil do Senai (Senai Cetiqt) e pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial 

(Abdi). 

Para a produção do conhecimento, o Núcleo de Gestão e Produção de Conhecimento 

(NGPC), no período entre 2014 e 2015, realizou palestras e seminários, para 

desenvolver estudos complementares e reproduzir as narrativas dos quatro elos 

estratégicos para o futuro, a saber: Confecção, Design, Novas Fibras e Novos Canais 

de Consumo, baseando-se nos princípios da Indústria 4.0.  

As atividades constituíram-se em: identificar, categorizar, avaliar, criar e disseminar 

conhecimentos essenciais para a transformação industrial, sendo eles empíricos ou 

teóricos, tácitos ou explícitos, formais ou informais, em diversos formatos, como 

textos, figuras e vídeos, que geraram conteúdos diversos dos diferentes públicos 

envolvidos na evolução do setor. Seguindo a metodologia denominada de Espiral de 

Aprendizagem – baseando-se no espiral do conhecimento dos autores Nonaka e 

Takeuchi – optaram pela elaboração de narrativa, para produzir o conhecimento 

especializado e construir o domínio a ser validado pelo grupo. 

O modelo desenvolvido pelo NGPC buscou prospectar, selecionar, estruturar, 

sintetizar e criar conhecimentos, por meio da pesquisa, no domínio da teoria e da 

prática e submetê-los à validação. Criou-se um processo cíclico, em que a cada bloco 

de conhecimento validado, eram feitos ajustes às ferramentas e métodos, e assim, 

aperfeiçoavam-se os produtos até a validação final. Apenas os conhecimentos 

estruturados validados passaram a integrar o domínio.  

Foram traçadas seis estratégias: Mercado; Tecnologia; Talentos; Infraestrutura 

político-institucional; Infraestrutura física; e Investimentos. Dentre elas, a infraestrutura 
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física é a que se relaciona com a organização do conhecimento, tendo como estratégia 

integrar virtualmente uma rede de valor inovadora, com tecnologias e plataformas de 

informação e comunicação, a fim de promover a colaboração entre os membros da 

cadeia produtiva, empresas do setor ou de setores aliados, universidades e centros 

de pesquisa.  

O principal objetivo da estratégia é estabelecer rotas informacionais, para a integração 

nacional e internacional das cadeias de valor têxtil, enfatizando a integração com ICTI 

e com outras cadeias intensivas em tecnologia. Com o uso e integração de Big Data 

é possível capturar, conectar e compartilhar informações e expertises, criando 

inteligência coletiva e globais. A estratégia indica a importância em implementar e 

promover o funcionamento de plataformas de acesso a informações e conhecimentos, 

para atuar e crescer em rede, de maneira regulada e compactuada, com ênfase em 

princípios da Indústria 4.0.  

Em contato com Flávio da Silveira Bruno, via LinkedIn, foi perguntado se o trabalho 

que ele desenvolveu resultou em algum sistema de organização e representação do 

conhecimento da área têxtil e se estava disponível para consulta online. Ele 

respondeu e informou que não está mais à frente das atividades, pois está afastado 

do setor Têxtil, indicando que procurasse o Sr. Fernando Pimentel, presidente da 

Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), porém não se obteve 

resposta. Ao se verificar o site da Abit, não foi identificado nenhum resultado da 

iniciativa. Aparentemente os trabalhos foram interrompidos com a saída do senhor 

Flávio da Silveira Bruno, atualmente professor da Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro. 

 

5.3.3 Cadeia do setor da construção civil 

 

A Construção Civil cumpre um papel de grande relevância, envolvendo um conjunto 

de atividades importantes para a economia, pois colabora consideravelmente para a 

evolução econômica e social do país (SIMÃO, et. al, 2019). 
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Tristão (2005) desenvolveu uma pesquisa de doutorado, que teve como principal 

objetivo “desenvolver uma metodologia para organizar as informações em setores 

específicos da construção civil.” A pesquisa baseou-se nos princípios teóricos sobre 

sistemas de classificação facetada, para validar a aplicabilidade no setor de cerâmica 

para revestimento. A autora relata que o envolvimento com o tema se deu a partir de 

2002, quando foi convidada a participar do projeto de Desenvolvimento de 

Terminologia e Codificação de Materiais e Serviços para Construção (CDCON). O 

projeto surgiu em resposta ao edital da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) 

no âmbito do Programa de Tecnologia de Habitação (HABITARE).  

A autora, apesar de possuir graduação em Engenharia Civil e mestrado em 

Engenharia de Produção, e ter a tese submetida à Universidade Federal de Santa 

Catarina, no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil – PPGEC, buscou 

aplicar métodos e técnicas da Ciência da Informação, para sistematização das 

informações sobre Cerâmica para Revestimento, tendo como suporte a Teoria da 

Classificação, especificamente, a facetada (TRISTÃO, 2005).  

Do ponto de vista da contribuição prática, os resultados da pesquisa podem ser 

relevantes por constituírem-se em referência e promoverem subsídios ao 

desenvolvimento futuro de sistemas de classificação de documentos industriais e 

comerciais, bem como permitir uma maior especificidade de conteúdo aos bancos de 

dados de produtos, proporcionando o uso de um vocabulário controlado e 

possibilitando a uniformização dos termos e conceitos adotados pela área.  

A autora ressalta a importância do uso de um vocabulário, conceitos e linguagem 

adotados por todos os parceiros, tornando-os acessíveis a todos os agentes do 

processo da construção. Ela aponta que houve dificuldades em relação à terminologia 

comercial, pois há divergências na nomenclatura. Para isso, foi dada preferência ao 

uso das terminologias estabelecidas pelas normas da ABNT. 

Tristão (2005) chama a atenção para a fase de globalização da economia mundial 

que, com o aumento da competitividade no setor da Construção Civil, torna crucial 

anunciar respostas para o problema de comunicação e transferência de dados no 

processo da construção. Aponta também que os computadores são considerados 

como ferramentas usadas para a solução dos problemas específicos da indústria, 

principalmente em relação à transmissão dos dados, ficando a Indústria 4.0 muito 
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mais em evidência, o que tornou o uso das tecnologias indispensáveis para execução 

das atividades desenvolvidas em todo o processo produtivo.  

A autora também salienta que o uso da classificação facetada é recomendado para a 

organização da informação na área da construção civil, pois tem um caráter de 

especialização, possibilitando a descrição dos assuntos com maior especificidade e 

podendo ser expandida para outros sistemas de classificação de diversos produtos 

da área da Construção Civil. Em seu trabalho, a pesquisadora buscou desenvolver 

um modelo de sistema de classificação da informação sobre cerâmica para 

revestimentos, ao observar a necessidade de facilitar o acesso e recuperação da 

informação referente à placa de cerâmica, de maneira adequada ao uso.  

A pesquisadora considerou que o sistema de classificação facetada era o mais 

adequado, para a representação do conhecimento da área, pois descreve, com a 

maior especificidade possível, a necessidade de informação do usuário, permitindo a 

descrição de assuntos complexos e multidimensionais e organizando o conhecimento 

de modo a recuperar a informação de maneira mais efetiva. 

Tristão (2005) conclui afirmando que os objetivos foram atingidos ao apresentar uma 

estrutura para o sistema de classificação facetada, para placas de cerâmicas de 

revestimento. Foi criada uma tabela específica para as placas, na qual estão todas as 

informações referentes às placas de cerâmicas, com uma estrutura que apresenta os 

símbolos notacionais adotados, para codificar as placas e divididas em facetas, 

subfacetas e focos. 
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6 O SENAI E O APOIO PARA A REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO NOS 

SETORES INDUSTRIAIS. 

 

O SENAI foi criado com o objetivo de desenvolver e manter cursos voltados à 

aprendizagem profissional, tendo sido inaugurado em 22 de janeiro de 1942, na cidade 

do Rio de Janeiro, por meio do Decreto-lei nº 4.048 (BRASIL, 1942). Inicialmente, para 

sua subsistência, contava com o valor pago pelos empregados das empresas filiadas à 

Confederação Nacional da Indústria (CNI). A partir de fevereiro de 1944, a arrecadação 

passou a ser de 1% do valor total da folha de pagamento da indústria, por meio do 

Decreto-lei n. 6.246 (BRASIL, 1944). Competia então, ao SENAI, organizar e 

administrar, em todo o país, escolas de aprendizagem para Industriários. 

Ao longo da história, o SENAI se consolidou como Instituição de ensino, pesquisa e 

inovação, criando um sistema forte e em constante crescimento e evolução. É 

considerado um dos mais importantes polos nacionais de geração e difusão aplicada 

ao desenvolvimento da indústria, atua em 28 setores econômicos na formação de 

profissionais, prestação de serviços laboratoriais, pesquisa aplicada e informação 

tecnológica, com iniciativas que ajudam a indústria baiana a se tornar cada vez mais 

competitiva.  

É uma entidade jurídica de direito privado que está diretamente ligada ao SENAI 

Nacional, vinculada à FIEB e dirigida pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), 

a qual, por sua vez, é gerida por um diretor regional que supervisiona todas as 

atividades desenvolvidas pelas unidades operacionais, estando em acordo com as 

diretrizes do Conselho Regional.   

O SENAI Bahia conta com sete unidades, sendo duas em Salvador, o Dendezeiros e 

o CIMATEC; uma em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana, o CETIND; e os 

demais no interior, os SENAI de: Feira de Santana, Ilhéus, Barreiras, Juazeiro e Luiz 

Eduardo Magalhães. Também atua em cinco agências de postos de atendimento, 

distribuídos em diversos municípios da Bahia nas cidades de Camaçari, Vitória da 
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Conquista, Itabuna, Jequié e Teixeira de Freitas, estendendo-se por todo o estado em 

escolas e laboratórios móveis, como pode ser visto no website19 da instituição. 

As listadas unidades funcionam em instalações próprias e desenvolvem atividades 

oferecendo cursos de educação profissional e cursos de aprendizagem e qualificação 

industrial, em níveis técnicos, graduações e especializações (Lato e stricto sensu). 

O SENAI atualmente é reconhecido como o maior complexo de educação profissional 

da América Latina, por oferecer atendimento adequado às diferentes necessidades 

locais e contribuir para o fortalecimento da indústria e para o desenvolvimento 

sustentável do país. Orientado estrategicamente a ocupar posição nacional de 

liderança, enquanto instituição de educação para o trabalho e também para a 

pesquisa aplicada.  

O SENAI DN era responsável por coordenar os projetos e processos da área de 

informação tecnológica. A Unidade de Conhecimento Informação Tecnológica 

(COINF) desenvolveu o Projeto de Tesauros de Formação Profissional Industrial 

(TESFORPI), com objetivo de estruturar uma linguagem para cada área de atuação 

das unidades do SENAI em todo o Brasil. Para o desenvolvimento de tal projeto, foram 

realizados treinamentos, utilizando a metodologia de indexação e tesauros, para 

garantir a uniformidade da linguagem e assegurar a indexação e recuperação da 

informação de maneira eficaz, favorecendo uma infraestrutura capaz de elaborar, no 

SENAI, uma linguagem controlada. 

 

6.1 MICROTESAUROS DO SENAI 

 

Os Microtesauros e Glossários foram organizados por Wanda Schmidt (1999), para 

assegurar precisão na recuperação da informação, facilitando e direcionando, em 

nível sistêmico, o controle do vocabulário da base de dados bibliográficos do SENAI, 

que utilizava um sistema próprio, a base do Sistema de Informação conhecida como 

Base SINF. 

                                            
19 Web site do SENAI. http://www.fieb.org.br/senai/Pagina/2759/Sobre-o-SENAI.aspx  
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Sendo assim, a CNI, em uma realização em parceria com os Departamentos 

Regionais (DN) conduziu os trabalhos feitos de forma colaborativa envolvendo uma 

equipe de especialistas da informação formado por bibliotecários e técnicos dos 

departamentos regionais do SENAI. Segundo Schmidt (1999), o instrumento de 

controle terminológico foi elaborado visando tornar a indexação do conteúdo temático 

de documentos textuais ou bibliográficos mais consistentes e, consequentemente, 

possibilitar a representação da informação das áreas da indústria, e, assim, garantir 

maior precisão na recuperação de informações. 

Esses instrumentos compõem o conjunto de Microtesauros, que abrange 32 áreas 

profissionais, que compõem as terminologias das áreas de: administração e 

organização; alimentos; automação industrial; automobilística; borracha; celulose e 

papel, incluindo artes gráficas e papelão; cerâmica; ciências ambientais; couro e 

calçados; editorial e gráfica; educação profissional; eletroeletrônica; engenharia civil; 

engenharia de segurança; engenharia eletroeletrônica, incluindo energia, eletrônica e 

refrigeração; engenharia mecânica, metrologia, hidráulica e pneumática; engenharia 

metalúrgica; engenharia de segurança; informática; madeira e mobiliário; 

metalomecânica; plástico incluindo borracha; refrigeração; têxtil, moda e confecção. 

O instrumento aqui mencionado foi constituído por dois volumes: o primeiro volume 

apresenta o Microtesauro, contendo termos e conceitos estruturados e em ordem 

alfabética; e o segundo volume mostra um glossário, contendo os termos e seus 

conceitos em ordem alfabética. Vale ressaltar: neste estudo avaliou-se apenas o 

primeiro volume. 

Quanto à estrutura, os Microtesauros tiveram conteúdos semânticos organizados 

conforme relações de equivalência, que remetem a diversos sinônimos ou quase 

sinônimos de um conceito da linguagem natural, não controlada, ao termo 

correspondente, linguagem controlada. As relações genéricas e/ou partitivas, que 

exprimem as relações hierárquicas de superordenação e subordinação entre os 

conceitos, que, conforme Schmidt (1999), constituem a “espinha dorsal” de um 

tesauro, dirigindo e controlando a organização.  

Tratando-se ainda da estrutura dos Microtesauros, foram utilizadas as seguintes 

abreviaturas:  
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TG = Termo Genérico; 

TE = Termo Específico (onde a numeração indica o grau de especialidade); 

TR = Termo Associado; 

NE = Conceito;  

UP = Usado para (sinonímia);  

USE - Remissiva, remete para o termo preferido (sinonímia);  

CAT = categorias;  

c/c = objetos concretos; 

c/cm = abstratos; 

op = processos; 

pr = propriedades; 

Schmidt (1999) elencou oito princípios básicos adotados na estrutura dos 

Microtesauros: 

1. Todos os termos devem ser conceituados;  

2. Cada TE só pode ter um TG;  

3. Os termos que possuírem a mesma grafia, com conceitos diferentes serão 

acrescidos de um qualificador, representado entre colchetes, como por 

exemplo: Produtos químicos [calçado]; 

4. Considerar todos os termos no singular, o plural será utilizado apenas quando 

extremamente necessário no contexto;  

5. As relações partitivas: indicações da parte de um todo (TE), serão considerados 

apenas quando a relação associativa (TR) for fundamental para o contexto;  

6. Os TGs serão sempre divididos em mais de dois, exceto quando previstos, de 

acordo com as necessidades do contexto; 

7. A estrutura expõe os termos em ordem alfabética, seguidos de seus conceitos 

e suas relações;  

8. Os TE e os TR não estarão necessariamente expostos em ordem alfabética na 

estrutura de cada termo. 
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Para ilustrar a estrutura, são apresentados, a seguir, alguns exemplos de dois 

Microtesauros: 

 

Microtesauro de automobilística (SCHMIDT, 1999a, p. 28; 46): 

 

BORNE DA BATERIA  

NE: Componentes da bateria, sendo um positivo e um negativo. O borne positivo 

possui o sinal mais (+) gravado e é de cor mais escura e de diâmetro maior do 

que o borne negativo, que possui o sinal menos (-) gravado. 

TG1: Bateria; 

TG2: Sistema de carga eléctrica; 

TG3: Sistema elétrico; 

CAT: c/c. 

 

Para o termo borne de bateria, foram relacionados três termos genéricos, bateria, 
sistema de carga elétrica e sistemas elétricos, e classificados na categoria de objetos 
concretos. 

 

CRUZETA  

NE: Componente de aço, em forma de cruz, integrante de uma junta universal. 

TG1: JUNTA UNIVERSAL; 

TG2: JUNTA AUTOMOTIVA; 

CAT: c/c/. 

 

O termo cruzeta foi relacionado a dois termos genéricos, junta universal e junta 
automotiva, e, também, foi classificado na categoria de objetos concretos. 
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Microtesauro de couro e calçados (SCHMIDT, 1999b, p. 28; 46): 

 

INSTALAÇÃO NA ÍNDÚSTRIA DO COURO 

NE: CONJUNTO das diferentes instalações físicas relacionadas com a transformação 

da pele em couro. 

TE1 BARRACA; 

TE1 CURTUME; 

TE2 CURTUME DE WET-BLUE; 

TE2 CURTUME DE ACABAMENTO; 

TE1 LABORATÓRIO; 

TE2 LABORATÓRIO FÍSICO; 

TE2 LABORATÓRIO QUÍMICO; 

TE1 PELARIA; 

TE1 RIBEIRA; 

TE1 TRAPICHE; 

TR COURO; 

TR PELE; 

CAT c/c; 

Área CP; 

 

No último exemplo, os termos, em geral, podem apresentar até dois níveis de termos 

específicos. O termo específico 2, por exemplo, refere-se a um termo específico 1 

diretamente, estando subordinado. Alguns termos apresentados podem ser 

desdobrados, apresentando novas relações hierárquicas. Assim, TE2 CURTUME DE 

WET-BLUE está representado com as relações da seguinte maneira: 

 

CURTUME DE WET-BLUE 

 

NE: INDÚSTRIA que realiza as etapas correspondentes à transformação da pele e do 

couro curtido. 

UP PADRÃO DE WET-BLUE; 

TG CURTUME; 
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TR COURO; 

TR PELE; 

TR COURO AO CROMO; 

CAT c/c; 

Área CP; 

 

Os Microtesauros da área industrial publicados pelo SENAI DN são os únicos 

instrumentos de controle terminológico desenvolvidos em língua portuguesa, e, por 

isso, acabam sendo utilizados por muitas instituições que apoiam as cadeias 

produtivas da indústria. Porém, tal instrumento está muito defasado, poucos o 

conhecem e ele só é acessível em formato impresso, dificultando a acessibilidade e a 

atualização.  

Por isso, torna-se importante fazer uma avaliação sobre a estrutura conceitual e 

dinâmica da ferramenta, devido, principalmente, à necessidade de aprimoramento e 

atualização contínua, importantes para tal tipo de instrumento, de forma a atender às 

expectativas da comunidade industrial, que vive transformação, com o advento da 

Indústria 4.0. 
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7 APRESENTAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADO 

 

Os dados apresentados nesta seção foram coletados junto aos docentes do Centro 

Universitário Senai Cimatec e dos bibliotecários do Senai Bahia e Senai Nacional, com 

o intuito de esclarecer sobre a natureza do objeto investigado e subsidiar as 

informações, por meio da análise documental, disponibilizadas no website da 

instituição e das referências bibliográficas consultadas ao longo da pesquisa.  

A análise dos dados objetivou desenvolver parâmetros para a criação de um modelo 

dinâmico de organização da informação tecnológica, baseando-se em uma análise 

cognitiva, para uma representação do conhecimento que atenda às especificidades da 

Indústria 4.0. Para isso, foi necessário analisar o perfil dos colaboradores e bibliotecários 

do Senai DN, em relação ao uso de ferramentas de representação do conhecimento, 

para apoio à pesquisa e para apontar os critérios da ciência cognitiva. O objetivo é 

favorecer a representação da informação e, assim, delinear um modelo dinâmico de 

representação da informação tecnológica considerando-se as premissas da Indústria 4.0. 

 

7.1 PERFIL DOS DOCENTES E BIBLIOTECÁRIOS DO SENAI DN 

 

Como apresentamos ao longo do desenvolvimento e dos estudos realizados nesta 

tese, Ranganathan instituiu cinco Leis fundamentais para a modernidade da 

Biblioteconomia. Um ponto muito importante das Leis é o estudo do usuário, a lei “para 

cada leitor seu livro”, enfatiza a variedade de usuários que a instituição pode alcançar, 

por isso, a necessidade de se avaliar o perfil da comunidade para possibilitar uma 

padronização e a criação de novos serviços; essa avaliação pode mostrar soluções 

que permitam atender às necessidades individuais dos seus usuários, assim como, 

identificar as demandas que surgem com a evolução tecnológica. 

Sendo assim, consideramos importante avaliar o perfil dos profissionais envolvidos no 

processo de ensino e de pesquisa, para identificar a melhor maneira de trabalhar, em 
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relação ao uso de ferramentas de representação do conhecimento, para apoio à 

pesquisa, visando atender às demandas da Indústria 4.0. 

Para avaliação do perfil, foi elaborado um questionário, apresentado no apêndice 

desta tese, enviado por email para os 58 bibliotecários da rede Senai Nacional e para 

190 docentes do Centro Universitário Senai Cimatec: totalizando 248 respondentes. 

 

Gráfico 1 - Relação dos questionários enviados para as instituições 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2020.1 

Após o envio do questionário, obteve-se um total de 33 respondentes, representando 

apenas 13% dos questionários enviados. Embora tenham sido feitas várias tentativas 

junto aos coordenadores de curso do Centro Universitário, para solicitar aos 

professores que respondessem ao questionário, ainda assim o índice de respostas 

obtidas foi o apresentado. 

Em relação aos bibliotecários, a expectativa era grande, pois o tema estava 

diretamente ligado às atividades do profissional em questão e seria muito importante 

identificar tal perfil. O questionário foi enviado para o e-mail dos bibliotecários da Bahia 

e para o grupo de WhatsApp dos bibliotecários do Senai que atuam nas diversas 

unidades existentes no Brasil, porém a participação profissionais foi muito baixa. Isso 

pode ser um indício de que se têm poucos profissionais bibliotecários interessados 

sobre o tema “representação da informação” Corroborando com a professora Hagar 

13%

87%

respondeu não respondeu
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Espanha Gomes20, ao afirmar que o bibliotecário tem o know how para fazer a 

atividade e buscar inovar e acompanhar a evolução tecnológica e precisa se 

posicionar como profissionais da área da organização e representação, pois 

profissionais de outras áreas estão atuando nela. 

 

7.1.1 Características dos usuários 

 

Os usuários foram caracterizados, de acordo com as respostas obtidas nas questões 

de 02 a 04. Buscou-se identificar informações referentes a função, unidade à qual 

pertencem e nível de escolaridade. 

O gráfico 02 apresenta a função dos colaboradores que responderam ao questionário. 

Observou-se que 64% dos respondentes são professores da graduação, porém, 

alguns ocupam a função de docente, tanto da graduação quanto da pós-graduação. 

  

                                            
20 Fala da professora Hagar na aula magna do semestre letivo 2021.1 do Instituto de Ciência da 
Informação - ICI UFBA, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4e2GTdreA5I.  
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Gráfico 2 – Função dos respondentes 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2020.2. 

Um pouco mais de 74% dos respondentes são do Centro universitário Senai Cimatec, 

como pode ser visto no gráfico 3. Em relação aos profissionais bibliotecários que 

atuam em outras regiões do Senai Nacional, a resposta obtida foi de apenas uma 

unidade, a do Senai de Alagoas. Por sua vez, bibliotecários do Senai Bahia, todos 

responderam ao questionário, pois existe uma relação mais próxima com a 

pesquisadora e isso contribuiu positivamente para obter 100% das respostas 

referentes aos questionários enviados. 

Gráfico 3 - Unidade à qual pertencem 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2020.2 

32,3%
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Quanto ao nível de escolaridade dos respondentes, o gráfico 4 mostra: mais de 54% 

são mestres, seguidos de aproximadamente 19% de especialistas e um pouco mais 

de 12% de doutores, portanto, é um público que se compõe por aproximadamente 

90% de pessoas com um nível de escolaridade habituado a fazer pesquisas em bases 

de dados e buscar termos e conceitos para utilizar em textos próprios. 

 

Gráfico 4 – Nível de escolaridade 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2020.2 

 

7.1.2 Perfil profissional dos Docentes e bibliotecários do Senai 

 

A identificação do perfil dos Docentes e bibliotecários do Senai foi possível, após a 

análise das respostas obtidas entre as questões 6 a 16, que buscaram verificar 

informações sobre a experiência na indústria, as ferramentas e fontes utilizadas e 

dificuldades encontradas, para identificar os termos e conceitos da área. 

O gráfico 5 mostra que quase 55% dos respondentes possuem experiência nas 

atividades da indústria, significando que a maioria dos respondentes sabe quais são 

as necessidades do chão de fábrica em relação às demandas informacionais e isso 

certamente os diferencia das respostas dos 45% que não possuem experiência na 

indústria. 

 

Gráfico 5 – Possui experiência na indústria 
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Fonte: dados da pesquisa, 2020.2 

Ao questionar sobre a importância do uso de uma ferramenta online de organização 

e recuperação da informação, que permita ao pesquisador fazer o controle 

terminológico, mapear o conhecimento e definir palavras-chaves da área industrial, 

um pouco mais de 80% dos respondentes consideram que tais ferramentas são 

muito importantes para o desenvolvimento de atividades, o que está representado 

no gráfico 6. 

 

Gráfico 6 - Importância do uso de uma ferramenta online de organização e recuperação 
da informação. 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2020.2 

 

Para a maioria dos respondentes (80.6%), o momento em que eles sentem 

necessidade de consultar termos e conceitos da área industrial, na grande maioria 
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dos casos, se dá no momento de fazer uma pesquisa sobre determinado assunto, e 

ao tirar dúvidas para desenvolver determinada atividade em sua área de atuação.  

A questão foi apresentada em forma de respostas de múltipla escolha. O resultado 

apresentado, no gráfico 7, indica: os respondentes têm necessidades de pesquisar 

sobre os termos e conceitos da área industrial, tanto no momento de desenvolver 

atividades de pesquisa quanto para eliminar possíveis dúvidas no momento de 

executar atividades técnicas. 

Gráfico 7 - Necessidade de consultar termos e conceitos da área industrial 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2020.2 

Perguntou-se sobre quais as fontes de informação ele utiliza para consultar termos 

e conceitos da área industrial. Ao analisar o gráfico 8, percebe-se que a grande 

maioria prefere utilizar, como fontes informacionais, os livros e artigos científicos, 

porém tais fontes de pesquisa são ideais para se pesquisar o conteúdo sobre 

determinado assunto e não para se identificar termos e conceitos de uma respectiva 

área do conhecimento.  

Quando se fala em pesquisar termos e conceitos, as fontes mais adequadas seriam 

os tesauros, glossários, dicionários, e até mesmo a Wikipédia: ferramentas utilizadas 

para a organização e representação do conhecimento de forma mais adequada e 

que facilitam ao pesquisador identificar termos e conceitos das respectivas áreas do 

conhecimento de maneira rápida, segura e eficaz. 

 

Gráfico 8 - Fontes de informação utilizadas para consultar termos e conceitos da área 
industrial. 
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Fonte: dados da pesquisa, 2020.2 

Ao falar da dificuldade em localizar termos e conceitos da área industrial, pediu-se 

para os respondentes pontuarem um grau de dificuldade entre 01 e 05. Analisando 

o gráfico 9, verifica-se que mais que 38% indicaram que o grau de dificuldade é de 

nível 03, mais de 35% consideram o grau de dificuldade sendo de nível 04, um pouco 

mais de 22% consideram um nível 05 de dificuldade, sendo que apenas 

aproximadamente 3% consideram um baixo nível de dificuldade.  

Pode-se, então, inferir: nenhum dos respondentes considera não ter dificuldades 

para identificar os termos e conceitos da área industrial e tal dificuldade está 

diretamente relacionada ao resultado da questão anterior indicada no gráfico 08, 

pois, a grande maioria dos respondentes não utilizam as ferramentas adequadas 

para a atividade, e isso gera um grande esforço para localizar os termos e conceitos 

da área desejada. 

Gráfico 9 - Dificuldade em localizar termos e conceitos da área industrial 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2020.2 

 Ao falar sobre os elementos complementares (vídeos, imagens e links de acesso 

ao texto explicativo), para a representação do conhecimento, perguntou-se a opinião 
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deles sobre o uso de elementos para melhorar a compreensão dos termos e 

conceitos pesquisados.  

Observa-se, no gráfico 10, que a resposta a tal pergunta foi quase que unânime: 

mais de 93% dos respondentes consideram tais elementos muito importantes. 

Porém, o recurso é pouco utilizado pelos sistemas de representação do 

conhecimento, dado que as iniciativas no Brasil ainda são ainda muito acanhadas, 

visto que a Internet viabiliza o uso diversificado de recursos informacionais. 

Tais recursos podem ser mais explorados na área da representação da informação, 

viabilizando assim uma maior agilidade, acessibilidade, integrabilidade, 

conectividade, entre outros. 
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Gráfico 10 - Elementos complementares para a representação do conhecimento 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2020.2 

Outros dados que a maioria dos respondentes (93,5 %) considera ser muito 

importantes ao se utilizar um sistema de organização do conhecimento: os termos 

mais pesquisados e a localização geográfica de quem está pesquisando os termos 

e conceitos da área industrial.  

O resultado do gráfico 11 mostra que mais de 77 % dos pesquisados, ao utilizarem um 

sistema de representação do conhecimento, desejam também conseguir verificar os 

termos mais pesquisados. Isso pode ser um indício de que os pesquisadores querem 

conhecer as tendências terminológicas da área, assim como poder detectar quem e de 

onde está pesquisando, o que pode ser um dado importante para identificar a 

regionalidade dos termos e, também, poderá rastrear quem está pesquisando o quê. 
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Gráfico 11 – Identificar os termos mais pesquisados e a localização geográfica de quem 
está pesquisando 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2020.2 

Mais de 77,4% dos respondentes consideraram ser muito importante a criação de 

um aplicativo que possibilite mapear o conhecimento da área industrial, de forma 

interativa entre os profissionais da área, como apontado no gráfico 12.  

A finalidade da questão foi saber a opinião dos respondentes sobre a importância do 

uso de um aplicativo que possibilite o acesso a tal tipo de informação. E, assim, 

identificou-se a aceitação entre os usuários potenciais, que poderão utilizar o tipo de 

serviço descrito. Isso é um indício de que é necessário acompanhar a evolução 

tecnológica e oferecer serviços e produtos que se enquadrem com as demandas 

atuais dos usuários, que estão cada vez mais ligados em rede e utilizando os 

benefícios oferecidos pelo uso da Internet. 
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Gráfico 12 – Aplicativo que possibilite mapear o conhecimento da área industrial 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2020.2 

Buscou-se identificar se os bibliotecários e Docentes do Senai consideram que um 

instrumento de organização e representação do conhecimento, disponível em um 

formato Wiki, que permita a inclusão ou a exclusão do conteúdo pelo público interno 

ou externo envolvido na cadeia produtiva, possibilitaria a criação de uma rede 

colaborativa da área industrial.  

Ao analisar o gráfico 13, pode-se observar que mais de 90% responderam que o 

instrumento certamente oportunizará a criação de uma rede colaborativa da área. 

Isso leva a entender que os princípios da Indústria 4.0, no que se refere à 

colaboração em rede e à socialização de produtos e processos, citada por Pfohl, Yahsi 

e Kurnaz, (2015), vêm mudando o perfil dos profissionais, pois eles buscam trabalhar 

com sistemas que permitam executar tarefas de maneira colaborativas.  
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Gráfico 13 - Instrumento de organização e representação do conhecimento, disponível em 
um formato Wiki, possibilitaria a criação de uma rede colaborativa da área 
industrial. 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2020.2 

Em um mesmo contexto, pode-se observar, no gráfico 14, que mais de 93% dos 

respondentes consideram ser muito útil a elaboração de um projeto para desenvolver 

uma ferramenta de colaboração que objetive criar fontes de informações relevantes 

para a área industrial. 

Percebe-se, com o resultado em questão, a necessidade dos respondentes em ter 

acesso a uma ferramenta de representação da informação que seja em um formato 

disponível online, de maneira colaborativa, e que facilite o acesso a informações 

relevantes para a área industrial. Tal ferramenta certamente irá dirimir as 

dificuldades que os docentes e os bibliotecários têm ao pesquisar termos e conceitos 

da área. 
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Gráfico 14 - Elaboração de um projeto para desenvolver uma ferramenta de colaboração 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2020.2 

No entanto, ao investigar como seria a colaboração deles na atualização do conteúdo 

de um aplicativo que disponibilizasse uma estrutura conceitual da área, com 

submissão de uma avaliação por pares, a maioria respondeu que teria uma 

participação de maneira voluntária, sendo um pouco mais de 61% das respostas, 

enquanto pouco mais de 32% dos respondentes afirmaram que só teriam uma 

participação se fosse demandada pela instituição, como pode ser visto no gráfico 15. 

Considera-se que seja um potencial muito alto de profissionais que ainda não estão 

enquadrados na nova realidade da Indústria 4.0, que tem como um dos seus 

princípios o trabalho colaborativo e multidisciplinar. 

Isso é um reflexo do perfil antigo, no qual a participação do profissional está 

diretamente ligada às suas obrigações estipuladas em contrato. Tais profissionais 

ainda não identificaram que os ganhos com o trabalho colaborativo vão além do 

financeiro: têm a ver com melhorar aptidões e ter o reconhecimento, pelos pares, 

sobre a competência e a capacidade na área de atuação.  

Assim, tais valores trazem ganhos para o profissional, que vão além de sua 

remuneração ao final de cada mês, e quem ainda pensa da descrita maneira precisa 

começar a enxergar as mudanças ocorridas no mercado de trabalho, para não 

acabar um profissional desatualizado e sem reconhecimento. 
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Gráfico 15 - Colaboração na atualização do conteúdo de um aplicativo que disponibilize 
uma estrutura conceitual da área 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2020.2 

 

Por fim, buscou-se identificar se, ao pensar no modelo de Indústria 4.0, eles 

consideravam que a ação colaborativa de troca de informações, permitiria formar 

redes que conectam pessoas, de maneira a incentivar a criação de algo novo.  

Como pode ser observado no gráfico 16, mais de 93% dos respondentes informaram 

que sim, porém, mesmo eles considerando a relevância do trabalho colaborativo 

para a criação de algo novo, muitos deles ainda não entendem o valor de tal trabalho 

ser realizado de maneira voluntária e até mesmo de terem a iniciativa de criar 

modelos colaborativos em prol da inovação, que é o fator preponderante para se 

instituir um sistema forte e em constante crescimento e evolução. Tal ponto é um 

ponto muito trabalhado pelo Senai, mas que ainda tem muito a fazer para mudar a 

concepção dos colaboradores no referido sentido. 
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Gráfico 16 - Ação colaborativa para formar redes que conectam pessoas de maneira a 
incentivar a criação de algo novo. 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2020.2 

De acordo com os gráficos apresentados, a análise indica o perfil dos docentes que 

atuam no Centro Universitário do Senai Cimatec e dos bibliotecários do Senai das 

unidades em âmbito nacional, em relação ao comportamento no momento de 

pesquisar os termos e conceitos da área industrial. 

Observou-se, assim: a maioria dos profissionais são pós-graduados em níveis latos e 

stricto sensu, sendo a maioria mestre, seguidos de especialistas e doutores e, 

também, têm experiência de atuação na área da indústria. A experiência foi importante 

para responder às questões 8 e 12, que buscaram saber o comportamento deles ao 

identificar os termos e conceitos, quando estivessem desenvolvendo uma atividade, 

assim como a importância de se utilizar um aplicativo para mapear o conhecimento 

da área industrial.  

Identificou-se que a maioria considera muito importante uma ferramenta online, para 

organização e recuperação da informação, para o controle terminológico, porém eles 

utilizam livros técnicos e artigos científicos como fonte de informação, para consultar 

os termos e conceitos da área industrial. Poucos utilizam as ferramentas de 

representação da informação, como Dicionário, tesauros e glossários e, por isso 

mesmo, eles demonstram ter dificuldades em localizar os termos e conceitos da área. 

A maioria dos respondentes reconhece a importância dos elementos complementares 

como: vídeos, imagens e links de acesso ao texto explicativo, para a representação 

do conhecimento, pois facilitam a compreensão e a assimilação do conteúdo, 
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elementos essenciais para auxiliar o processo cognitivo do sujeito. Eles também 

consideraram muito importante incluir as informações sobre os termos mais 

pesquisados e a localização geográfica de quem pesquisou. Isso é um indício de um 

interesse em conhecer as tendências terminológicas da área e qual a região dos 

pesquisadores envolvidos, podendo, com isso, ser mapeado todo o conhecimento 

da área industrial, por meio de um aplicativo que atenda às destacadas 

necessidades.  

A maioria acredita que tal tipo de instrumento pode ser utilizado para criar uma rede 

colaborativa da área industrial, porém, não consideram que a colaboração seja 100% 

voluntária, alguns afirmam que só participariam de tal rede colaborativa se houvesse 

remuneração, mesmo considerando que a ação colaborativa permita a inovação e o 

desenvolvimento das atividades, serviços e produtos. 

O surgimento da Indústria 4.0 gerou um grande impacto na execução das atividades 

e, consequentemente, no perfil dos profissionais, que devem se adequar à realidade 

em que várias tecnologias digitais estão sendo inseridas no ambiente do trabalho e 

exigindo novas habilidades. 

Para atender à Indústria 4.0, o profissional precisa ter um perfil que seja flexível, com 

habilidades tecnológicas, que promova o trabalho colaborativo e possua uma cultura 

digital. Observou-se que os respondentes apresentam interesse em tecnologias 

inovadoras, que possibilitem mudanças transformadoras ao processo de trabalho. 

Eles demonstram possuir uma cultura digital, pois utilizam a web para as pesquisas e 

defendem a ação colaborativa para o desenvolvimento de serviços e produtos, assim 

como apontam a importância do uso de ferramentas que automatizem o processo. 

Porém, em relação às ferramentas de representação da informação, eles demonstram 

não ter habilidades necessárias para executar a tarefa de maneira ágil e eficaz.  
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7.2 OS CRITÉRIOS DA CIÊNCIA COGNITIVA PARA A REPRESENTAÇÃO DA 

INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

A Ciência Cognitiva é um estudo interdisciplinar relativo à aquisição e utilização do 

conhecimento. É interdisciplinar, por envolver áreas como a Psicologia, a Linguística, 

Computação, Neurociência e Semiologia. Santos (2012) afirma que a área possui 

diversas abordagens e métodos e que o ponto comum entre elas é o interesse em 

estudar a inteligência. É considerada uma Ciência que trata das leis que regem a 

cognição e que tem como objetos de estudos: a mente, a atenção, a consciência, a 

memória e a aprendizagem.  

Além disso, favorece o desenvolvimento e a modelagem cognitiva, as atividades do 

cérebro, a percepção e busca explicar o comportamento humano. De acordo com 

Lima (2007), os objetos de estudo da Ciência Cognitiva são os processos que: “regem 

a percepção, a organização, o armazenamento, a recuperação e a utilização da 

informação, bem como as formas como se organiza a representação dessas 

atividades no tratamento da informação”. 

Para Santos (2012), as peculiaridades da Ciência cognitiva manifestam-se por 

estabelecer a aplicação do critério de validação das explicações científicas, pois a 

principal tarefa é permitir elaborar simulações de atividades mentais. Diante de tal 

perspectiva, o autor afirma que a Ciência Cognitiva é, fundamentalmente, uma ciência 

do artificial: uma ciências das simulações entendidas como experimentos mentais do 

comportamento humano e que pode ser modelada em programa de computador.  

Assim, a área da computação, por meio da robótica, propõe modelar a mente humana, 

por meio de programas de simulação que permitem o desenvolvimento de sistemas 

computacionais que aproximam os modelos mentais: um sistema com inteligência 

artificial que reduza o esforço mental, e que seja fundamentado na noção de 

representação e concepção do conhecimento.  

Sendo assim, a representação pode ser desenvolvida como um fenômeno cognitivo e 

passar a considerar não apenas o sistema representacional, como, também, o meio 

ambiente no qual as representações se manifestam e são mantidas. A representação 
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possibilita codificar a informação independentemente do suporte, facilitando uso e 

armazenamento, o que é um dos objetos de estudo da Ciência da Informação. 

Diz-se isso porque a CI estuda o fluxo informacional e se preocupa com o 

comportamento do usuário, para poder compreender como o sujeito sente, percebe, 

trata, representa, organiza, caracteriza e usa a informação disponibilizada em 

sistemas informacionais. Observou-se o que a CI tem em comum com a Ciência 

Cognitiva: o estudo do comportamento humano, da representação e da categorização. 

Categorizar é próprio da ação humana, é um ato mental, físico e sociocognitivo, 

aprendida por meio da linguagem, que permite a redução da complexidade, que passa 

por um processo de organização e representação do conhecimento, pois viabiliza a 

apreensão das características, como também das propriedades comuns e 

semelhança entre os objetos.  

Lima (2007) considera que categorizar é intrínseco aos seres humanos. Desde os 

primeiros instantes de vida, o cérebro dá forma às estruturas que reproduzem o 

ambiente externo de maneira categorial. 

A cognição possui uma abordagem de natureza ligada à organização do 

conhecimento, que provém da convergência entre a percepção humana, a cognição 

e as estruturas de conhecimento, com os quais se relacionam os diversos processos 

da Ciência da Informação, permitindo, assim, uma categorização unificada e eficiente. 

Porém tais ações dependem da percepção individual de cada sujeito, por ser 

diretamente influenciada por habilidades mentais como: o pensamento, a imaginação, 

a lembrança e a solução de problemas, que podem afetar a ação no momento da 

recuperação e assimilação da informação. 

Considerando todo o descrito contexto sobre a Ciência Cognitiva e a Ciência da 

Informação, no que tange à representação do conhecimento e objetivando responder 

ao segundo objetivo desta pesquisa, buscou-se identificar os critérios utilizados na 

CC. 

Ao avaliar os critérios utilizados na CC, identificou-se: ela está fundamentada, tanto 

nas atuações dos sujeitos e da ciência, no que tange ao comportamento e atividades 

desenvolvidas pelos indivíduos envolvidos no processo de busca, recuperação e uso 
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da informação, quanto aos fatores que favorecem o raciocínio lógico do sujeito e o 

desenvolvimento da pesquisa.  

A aplicação dos Critérios utilizados pelas CC aos sistemas de organização e 

representação do conhecimento podem, além de favorecer a identificação do perfil e 

competências dos sujeitos envolvidos, permitir o desenvolvimento da pesquisa e 

inovação da área.  

As figuras 10, 11 e 12 apresentam o desdobramento do processo adotado para 

detalhamento dos critérios utilizados pela CC. As informações foram retiradas da 

literatura que trata dos seguintes temas: cognição, representação do conhecimento, 

categorização e Ciência da Informação. Todo conteúdo coletado foi organizado nas 

categorias (Ciência cognitiva, atuação e critérios) para posterior análise, conforme 

apresentado a seguir.  

 

Figura 10 - Critérios da cognição para representação da informação tecnológica 

 

Fonte: Próprio autor, 2021.1 

A figura 8 apresenta os critérios que fundamentam a ciência cognitiva na perspectiva 

do sujeito, mostra que o processo cognitivo permite a ocorrência do raciocínio lógico, 

e faz o indivíduo chegar a uma determinada conclusão ou resolver um problema. Tal 

processo depende da habilidade humana em raciocinar de maneira lógica.  
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Figura 11 - Detalhamento dos critérios utilizados pela Ciência cognitiva 

 

Fonte: Próprio autor, 2021.1 

Para que o sujeito possa obter um bom resultado em atividades cotidianas é 

imprescindível que ele tenha um bom raciocínio lógico, pois isso influenciará 

diretamente o desempenho das atividades relacionadas ao pensar, falar, escrever e 

agir de maneira correta.  

A atuação do homem com o meio em que vive depende do comportamento: 

informacional, social e humano. Tal comportamento age, em sua competência, de 

modo a definir as habilidades motoras e perceptivas, para desenvolver as atividades 

às quais se propõe a executar.  

Na figura 9, observou-se o desdobramento dos critérios utilizados na CC atuando no 

sujeito cognoscente. Baseando-se no referencial teórico apresentado neste estudo, 

observou-se três pontos importantes da cognição humana: o raciocínio lógico, a 

atuação do sujeito e a competência em executar uma atividade, sendo ela física ou 

mental. 
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Figura 12 - Desdobramento dos critérios utilizados pela Ciência cognitiva pelo sujeito 

 

Fonte: Próprio autor, 2021.1 

O raciocínio lógico diz respeito ao esforço mental do sujeito para compreender e 

executar os comandos recebidos. São habilidades humanas que englobam a 

interpretação, opinião, aprendizagem, memória, compreensão, solução de problemas.  

Tais pontos estão ligados à subjetividade, pois cada pessoa compreende de uma 

maneira diferente: é subjetivo por se tratar de crenças e de valores, que estão ligados 

às experiências vividas individualmente. O raciocínio lógico é o principal fator para que 

o sujeito consiga executar atividades, o que pode comprometer o bom desempenho 

na atuação e, consequentemente, na competência em resolver problemas. 

A atuação do sujeito se refere ao comportamento diante da sociedade, no momento 

de interagir, aprender, experimentar, comunicar, entender e colaborar. O ser humano 

precisa estar atento às barreiras existentes no momento da interação social, para, 

assim, poder desenvolver habilidades que contribuam com o desenvolvimento, tanto 

pessoal quanto profissional. O comportamento humano está dividido em três tipos:  

 Comportamento social – possível quando há interação entre duas ou mais 

pessoas, gerando uma troca de bens ou serviços. A qualidade da interação 

pode variar de acordo com as características individuais, ou pelo contexto ao 

qual estão os envolvidos. 
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 Comportamento informacional – se refere ao processo de busca de 

informação para atender às necessidades informacionais do sujeito. É 

importante adquirir a competência informacional, para executar de maneira 

eficaz as atividades inerentes, a pesquisar e, assim, poder buscar, categorizar, 

interpretar, codificar, recuperar e armazenar a informação desejada, assim 

como, também, é imprescindível interagir e aprender com os pares, para 

manter o comportamento informacional ativo e de qualidade. 

 Comportamento humano – que tem a ver com as reações e atitudes de um 

indivíduo ou grupo de indivíduos perante o meio social ao qual pertence. Uma 

grande parte do comportamento social está diretamente ligada à comunicação: 

é uma atividade que resulta da interação entre dois ou mais indivíduos.  São 

elas: buscar, interagir, aprender, experimentar, comunicar, entender, interpretar. 

O comportamento pode ser consciente ou por impulso, sendo que a intensidade 

depende das características de cada pessoa, pois depende do momento e de 

diferentes situações pelas quais a pessoa esteja passando. Pode-se dizer que 

o comportamento humano está diretamente relacionado ao seu conhecimento 

tácito: aquele conhecimento adquirido ao longo da vida e que influencia as 

tomadas de decisões. 

A competência se refere à aptidão, conhecimento ou capacidade do sujeito em 

determinada área de atuação. O nível de competência de uma pessoa está associado 

à capacidade em resolver um assunto ou realizar uma tarefa específica: o nível de 

competência será avaliado conforme a qualidade da habilidade motora que envolve a 

capacidade de escrever, desenhar, digitar, jogar, falar, ou da habilidade perceptiva que 

abrange a capacidade que o sujeito tem para pensar, organizar, codificar, categorizar, 

imaginar, lembrar, solucionar problemas, selecionar, captar, processar, entender e 

interpretar. 

A figura 13 apresenta os critérios que fundamentam a CC, na perspectiva das 

atividades científicas que abrangem a pesquisa ou a investigação: um processo com 

métodos para a construção de um novo conhecimento e que envolve o raciocínio 

lógico, a atuação e competência dos profissionais, que definem a fundamentação da 

CC. 
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Figura 13 - Critérios que fundamentam a ciência cognitiva na perspectiva das atividades 
cientificas 

 

Fonte: Próprio autor, 2021.1 

A cognição para a construção do conhecimento científico envolve o raciocínio lógico: 

é o esforço mental dos profissionais envolvidos no processo e que compreende o 

conhecimento tácito e explícito. Tal esforço mental favorece a atuação dos 

profissionais e influencia o comportamento, tanto em relação ao procedimento, quanto 

às práticas para alcançar a competência, que está diretamente relacionada à 

capacitação, qualificação e eficiência do sujeito. Tal processo é que define a 

fundamentação da CC. 

A figura 14 expõe o desdobramento dos processos que fundamentam a ciência 

cognitiva, na perspectiva das atividades científicas que abrangem o raciocínio lógico, 

a atuação e as competências dos profissionais. 
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Figura 14 - Apresenta o desdobramento dos processos que fundamentam a ciência cognitiva 

 

Fonte: Próprio autor, 2021.1 

O raciocínio lógico compreende o esforço mental que o indivíduo utiliza para 

desenvolver o conhecimento tácito, difícil de ser expresso por meio das palavras. Está 

relacionado às experiências, visão de mundo e a práticas do indivíduo, sendo que o 

conhecimento explícito, diferentemente do tácito, pode ser articulado, codificado e 

armazenado de alguma forma em diversos tipos de mídia. Sendo assim, pode ser 

transmitido para outras pessoas. 

A atuação envolve o comportamento relacionado às práticas e procedimentos 

envolvidos nas respectivas atividades ao qual o indivíduo se propõe executar. A 

prática é tudo o que se consegue realizar, executar, fazer o que se planejou, é 

considerado um exercício, uma atividade que compreende a experiência vivida pelo 

indivíduo. Por sua vez, o procedimento é a maneira de agir, o método e o processo 

utilizados pelo sujeito, para executar determinada atividade e, assim, estabelecer a 

capacitação profissional. 

Competência compreende o modo de agir dos sujeitos, que implica em sua 

capacitação e qualificação profissional. A capacitação de profissionais se dá por meio 

do conjunto de práticas que preparam a pessoa para realizar atividades com eficiência 

e autonomia.  
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O principal objetivo da capacitação é o desenvolvimento profissional e pessoal do 

sujeito. Por isso, os profissionais treinados tendem a adquirir novas habilidades e a 

melhorar o desempenho em suas funções, com o intuito de preparar e desenvolver 

alguma atividade de maneira eficaz, atingindo, assim, uma qualificação profissional. 

Tais atividades envolvem a capacidade do profissional em desenvolver, colaborar, 

reproduzir, refutar, ampliar, detalhar, atualizar, conhecimentos preexistentes 

relacionados tanto para o indivíduo, quanto para grupos. 

As qualificações profissionais são os principais conhecimentos, experiência, 

realizações e habilidades para exercer um cargo. São questões que estão 

relacionadas ao aperfeiçoamento do cargo que se pretende atuar ou no qual se atua: 

é o resultado de toda bagagem que o sujeito adquire ao longo da experiência 

profissional e dos cursos que participa, para ajudar a desempenhar funções, de forma 

eficiente. 

A eficiência é uma característica que define a competência e a produtividade daqueles 

profissionais que conseguem um rendimento com o menor número de erros possíveis. 

Esse é um fator que permite a redução de custos, tempo, perdas e, 

consequentemente, permite evitar possíveis desperdícios durante a execução das 

atividades ou dos processos. 

 

7.3 PARÂMETROS PARA A CRIAÇÃO DE UM MODELO DINÂMICO DE 

REPRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

Os parâmetros para a criação de um modelo dinâmico de representação e 

organização da informação tecnológica, deve considerar as especificidades da 

Indústria 4.0 e os critérios da CC, para alcançar uma categorização do conhecimento 

que atenda às premissas da Indústria 4.0. Assim, para tais parâmetros é proposto um 

modelo que contemple aspectos considerados relevantes, no que se refere ao 

direcionamento dos profissionais que atuam na área da representação e organização 

do conhecimento: um guia para a elaboração e manutenção de sistemas que sejam 

planejados para tal fim. 
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O conceito de Indústria 4.0 baseia-se na compreensão de que as tecnologias podem 

conectar máquinas, ativos e sistemas, criando redes inteligentes ao longo de toda a 

cadeia de produção de uma empresa. A proposta aqui apresentada é a de que os 

sistemas de categorização e organização do conhecimento sejam pensados 

baseando-se em tais premissas, de forma a acompanharem a evolução tecnológica 

proporcionada pela Indústria 4.0. Na literatura consultada, tanto de forma impressa 

quanto disponibilizada em meio eletrônico, raras foram as proposições de utilização 

de tecnologias ligadas à Indústria 4.0 de maneira global e integrada, no que tange à 

representação e à organização do conhecimento na área industrial. 

A principal iniciativa que se aproxima dessa realidade foi a pesquisa desenvolvida por 

Bianco, em 2011. Como resultado da iniciativa, foi desenvolvido um Sistema de 

Inteligência Competitiva (SIC) para o setor de Couro e Calçados do Brasil, 

denominado InfoSIC, tendo como principal objetivo: proporcionar aos atores da área 

industrial de couro e calçados do Brasil uma oportunidade comunicativa, mediante 

uma Lista Terminológica, capacitando os profissionais envolvidos e oferecendo um 

instrumento com maior eficácia para a troca de informações estratégicas.  

Porém, o projeto não foi pensado baseando-se nos princípios da Indústria 4.0, que 

utilizaria os benefícios tecnológicos, para garantir a continuidade do trabalho. Em 

contato com a pesquisadora idealizadora do InfoSIC, em 2018, ela relatou, por email, 

que deixou de ter vínculo com a empresa para a qual desenvolveu o projeto e os 

profissionais deixaram de contribuir, ocasionando a descontinuidade, o que resultou 

na extinção do sistema desenvolvido.  

Outro fator muito importante no relato feito por Bianco, em 2018, e que não se pode 

deixar de citar, é a importância do perfil do profissional da área da CI envolvido na 

idealização, execução e continuidade dos trabalhos desenvolvidos no campo. 

Observa-se que ela identificou a necessidade de desenvolver um projeto na área da 

representação do conhecimento, elaborou um projeto de pesquisa de doutorado para 

solucionar o problema identificado, apresentou uma proposta que foi aprovada pela 

empresa, mobilizou colegas de áreas afins para contribuírem com as expertises, 

criaram uma equipe multidisciplinar e executaram o projeto. Porém, após a saída dela, 

houve a descontinuidade e a suspensão do trabalho, isto é, foram perdidos anos de 

trabalho, pois, não é mais possível consultar o sistema em questão. 
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Tomando como base revisão aprofundada da literatura sobre a ideia de Indústria 4.0, 

observou-se que as tecnologias oriundas da Revolução da Indústria 4.0, são suporte 

para os profissionais desenvolverem as atividades de modo a garantir que não haja 

uma descontinuidade nos sistemas e serviços, criados para apoiar e facilitar a 

execução dos trabalhos.  

Nosalska e Mazurek (2019) elencam cinco princípios da Indústria 4.0, os 5Cs 

adotados nesta pesquisa e que correspondem à quarta revolução industrial. Eles 

podem ser utilizados como critérios para a representação e a organização das 

informações tecnológicas:  

 Cooperação, 

 Conversação, 

 Cocriação, 

 Cognitividade, 

 Conectividade. 

Tais princípios podem ser relacionados com uma abordagem direcionada ao uso da 

representação e da organização da informação tecnológica apresentando, assim, um 

conceito inovador. De tal modo, pode-se inferir: o desenvolvimento de um novo 

conceito ou serviço é baseado no princípio da cocriação que, de acordo com Nosalska 

e Mazurek (2019), é o princípio que permite a criação de um novo conceito ou serviço, 

sendo que o fomente dele envolve a comunicação entre as partes interessadas. 

A cooperação é baseada no processo de disseminar, compartilhar e colaborar com a 

constituição e a manutenção dos dados disponibilizados no sistema, de maneira 

dinâmica, tendo como base os dados coletados em processos cognitivos, que 

analisam o comportamento dos usuários em tempo real.  

A conversação visa personalizar os produtos e serviços, considerando a opinião dos 

usuários, resultado de um engajamento e interação favorecidos pelo uso das 

tecnologias móveis e pelo acesso às redes sociais. Para isso, é necessário o uso de 

ferramentas que possibilitem adotar estratégias de atração que, de acordo com 

Nosalska e Mazurek (2019), é possível por meio do uso de marketing de conteúdo 

digital. Eles consideram que canais de distribuição de conteúdo podem encorajar os 

usuários a tecerem um diálogo com a empresa, por meio do fornecimento de conteúdo 

útil, que corresponda às necessidades atuais. 
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Ao pensar em Cognitividade, depara-se com a capacidade dos sistemas em criar 

perfis dos clientes, com base no histórico de navegação na Internet. São as pistas 

deixadas ao se consultar os sites, sendo que os perfis são baseados nos dados dos 

usuários que, por sua vez, permitem identificar as tendências e possibilitam criar 

novos serviços e produtos personalizados, de maneira dinâmica e em tempo real. 

Os descritos quatro princípios estão diretamente ligados à conectividade, que só é 

possível, por meio do uso da Internet: sem ela seria impraticável realizar a troca de 

dados coletados pelos sistemas. São as tecnologias digitais que tornam viável 

empregar a conectividade e desempenhar o papel de tornar possível a quarta 

revolução industrial.  

A figura 15 apresenta as tecnologias utilizadas como suporte aos princípios da 

Indústria 4.0 e as mudanças trazidas pelo uso das TICs. 

Figura 15 – Tecnologias utilizadas como suporte aos princípios da Indústria 4.0 

 
 
 
 

As tecnologias digitais, como a Internet das coisas, computação em nuvem, Big Data, 

Inteligência artificial, impressão 3D e os simuladores, são exemplos de tecnologias 

que possibilitaram a quarta revolução industrial, trazendo contribuições para 

mudanças em processos de trabalho e ao comportamento humano. Tais mudanças 

Fonte: Adaptado de Nosalska e Mazurek (2019) 
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estão baseadas nos princípios da cooperação, comunicação, cocriação, cognitividade 

e conectividade.  

Os autores Schwab e Davis (2019), no livro “Aplicando a quarta revolução industrial”, 

elencaram quatro princípios-chave úteis para a definição de uma mentalidade da 

Quarta Revolução Industrial: “a mudança institucional, portanto, é fundamental para 

superar esses desafios. Mas a mentalidade, adaptada aos desafios do século XXI, 

também é”. Uma mentalidade de liderança é definida pelos princípios de: 

Pensar em sistemas, não em tecnologias: para permitir a implantação de sistemas 

com melhor desempenho; 

Pensar em empoderamento, não em influência: para projetar sistemas com novas 

tecnologias que ofereçam às pessoas mais escolhas, oportunidades, liberdade e 

controle sobre as decisões; 

Pensar em design, não em padrão: para empregar técnicas e filosofias do design 

centrado nas pessoas, tais como, o uso das abordagens do pensamento sistêmico 

(systems thinking); 

Pensar em valores como um recurso, não como um bug: para tratar dos valores 

como um recurso a ser debatido em todas as fases da inovação. 

Sendo assim, considera-se que tais princípios também são fundamentais para se 

pensar em um sistema de categorização do conhecimento, e são congruentes com os 

princípios dos autores Nosalska e Mazurek (2019). 

A adesão às tecnologias aqui abordadas traz várias vantagens, e, na área da 

representação do conhecimento, pode-se citar alguns benefícios, como: obter e 

analisar um grande volume de dados em menos tempo, criação de uma rede 

colaborativa, identificar tendências temáticas e comportamento do usuário, 

personalizar os serviços por meio de protótipos e testar sua funcionalidade antes de 

implantar. 

Com relação à perspectiva interna, um modelo dinâmico de representação e 

organização da informação tecnológica implica em delinear diretrizes desde o 

planejamento, seguido da definição das tecnologias mais adequadas para o aporte 
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tecnológico necessário na gestão, acesso e execução das atividades, e definição de 

critérios de inovação e dos agentes envolvidos.  

Tais aspectos implicam em alinhamentos para o desenvolvimento de um sistema, que 

deve ser estabelecido desde o delineamento, até o fechamento do modelo desenhado, 

para atender a novas demandas provenientes da quarta revolução industrial. Em 

seguida, procede-se a representação descritiva, cujo resultado dependerá do que foi 

definido na fase do planejamento. Após todas essas atividades-meio, é liberado o 

acesso ao sistema, para posterior monitoramento e avaliação de uso. 

A proposta apresentada foi baseada no modelo do espiral do conhecimento de 

Ranganathan, pois ele representa um movimento cíclico e contínuo das ações 

necessárias ao desenvolvimento de um sistema de organização e representação da 

informação tecnológica da área industrial. Ranganathan compreendia que o universo 

do conhecimento se dá de maneira dinâmica e considerava que as necessidades 

informacionais dependem da multiplicidade de visões de mundo; também defendia a 

elaboração de sistemas de classificação, de modo a acompanhar a evolução do 

conhecimento, de maneira dinâmica, infinita e multidimensional, para poder garantir 

atualização, disseminação e acessibilidade.  

O uso das tecnologias digitais vem dar suporte para tornar a concepção algo factível 

de maneira muito mais acessível, dinâmico e atualizado, proporcionando aos usuários 

e desenvolvedores veicular e acessar as informações em todas as etapas de um 

sistema de organização e representação do conhecimento, visando atender às 

demandas oriundas da globalização.  

A figura 16 apresenta o aspecto estrutural para a elaboração do modelo de 

representação e organização das informações tecnológicas da área industrial.  
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Figura 16 - Aspecto estrutural para o modelo de representação do conhecimento 

 

Fonte: Próprio autor, 2021.1 

A proposta apresentada foi inspirada no modelo em espiral defendido por 

Ranganathan, que visa maior flexibilidade no processo de forma evolucionária, 

combinando a natureza iterativa da prototipagem com os aspectos controlados e 

sistemáticos do modelo sequencial linear. Tal modelo busca mesclar boas práticas e 

tendências, no que diz respeito à otimização dos processos, utilizando um conceito 

que dinamize as fases pré-estabelecidas, de tal modo que possa estar continuamente 

melhorando tudo aquilo que foi feito. 

O modelo em espiral também é muito utilizado por desenvolvedores de software, para 

fornecer uma estruturação técnica ao processo de planejamento e desenvolvimento 

de um software, pois ele também considera, os custos agregados durante o processo, 

viabilizando a análise para fatores de riscos na gestão do projeto. 

Alguns autores da área de desenvolvimento de software, como Boehm (1991) e 

Solomond (1995), citam o modelo em espiral para o planejamento, especificação e 

padrão de software, pois é um modelo que considera também: os custos agregados 

durante o planejamento, para determinar os objetivos, alternativas e restrições; 
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análise de riscos, identificando os riscos envolvidos na aplicação do processo; 

atualização, avaliando os resultados obtidos no processo.  

O modelo de espiral tem como principal característica o fato de ele ser cíclico, e não 

linear, como o modelo cascata, e cada ciclo consiste em quatro estágios, e cada 

estágio é representado por um quadrante de um diagrama cartesiano. Aplicando o 

modelo da área de desenvolvimento de software, temos o seguinte esquema, 

representado na figura 17, para a criação de parâmetros a um sistema de 

representação do conhecimento da área industrial, visando os princípios da Indústria 

4.0 

 

Figura 17 - Modelo em espiral para o desenvolvimento de um sistema de representação do 

conhecimento da Indústria 4.0 

 

Fonte: Adaptado de Univas (2013)21 

O modelo é importante para as quatro fases do desenvolvimento do sistema: 

 O planejamento, coleta inicial dos requisitos e planejamento do projeto, 

baseando-se nos serviços a serem oferecido; 

 A análise de riscos, que analisará os riscos baseados nos requisitos iniciais, 

o que, no processo baseado nos princípios da Indústria 4.0, se inicia na fase 

                                            
21 Modelo publicado no Blog Metodologias clássicas da Univas – Universidade do Vale do Sapucaí, 
2013. Disponível em: https://metodologiasclassicas.blogspot.com.  
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da cocriação, quando se dá a criação de um novo conceito ou serviço, 

estimulado pela comunicação entre as partes interessadas;  

 A atualização e engenharia, responsável pela criação dos protótipos, que se 

inicia na pesquisa e verificação das tendências e se conclui na criação dos 

sistemas eficientes desenvolvidos pela engenharia;  

 A avaliação do cliente, que visa identificar a satisfação de todos os clientes. 

Tomou-se como base as recomendações dos autores Osterwalder e Pigneur (2011), 

que criaram o modelo de negócio, definindo parâmetros, para a criação de um 

modelo de sistema de representação do conhecimento visando os princípios da 

Indústria 4.0. Os autores apresentam nove componentes básicos, que mostram a 

lógica de como uma organização pretende gerar valor aos seus serviços e produtos. 

“Os nove componentes cobrem as quatro áreas principais de um negócio: clientes, 

oferta, infraestrutura e viabilidade financeira (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011); 

Segmentos de Clientes - Uma organização serve a um ou diversos 

segmentos de clientes; 

Proposta de Valor - Busca resolver os problemas do cliente e 

satisfazer suas necessidades, com propostas de valor; 

Canais - As propostas de valor são levadas aos clientes por canais de 
comunicação, distribuição e vendas; 

Relacionamento com Clientes - O relacionamento com clientes é 
estabelecido e mantido com cada segmento de clientes; 

Fontes de Receita - As fontes de receita resultam de propostas de 
valor oferecidas com sucesso aos clientes; 

Recursos Principais - os recursos principais são os elementos ativos 
para oferecer e entregar os elementos previamente descritos; 

Atividades-Chave - ... ao executar uma série Algumas atividades. 

Parcerias Principais - Algumas atividades são terceirizadas e alguns 
recursos são adquiridos fora da empresa. 

Estrutura de Custo - Os elementos do Modelo de Negócios resultam 

na estrutura de custo (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). 
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Quadro 3 - Apresentação da definição de parâmetros baseado no modelo de negócio. 

Proposição de valor 

Agentes envolvidos Inovação 

Parcerias 
principais 
 
Financiadores 
Fornecedores 
Pesquisadores  
 

Relacionamento 
com o cliente 
 
Pesquisa de 
satisfação 
Redes sociais 
Design interativo 

Segmentos de 
clientes 
 
Indústria 
Universidade 
Sociedade 
Alunos 

Tendências Parcerias 
 
Novos serviços 
Pesquisa de mercado 
Marketing digital 
 

Planejamento Definição das tecnologias 

Fontes de 
receitas/despesas 
 
Orçamento próprio 
Parcerias 
Instituição de 
fomento 
Custos 

Atividades 
chave 
 
Criar 
Planejar 
Fomentar  
Arquitetar 
Customizar 

Canais 
 
Internet 
Site 
institucional 
Redes Sociais 

Recursos Principais 
 
Aplicativos digitais 
Software 
Big Data 
Rastreamento de 
navegação  

 

Fonte: próprio autor 2021.1 

Portanto, considerando a dinamicidade de um modelo de organização da informação 

tecnológica e baseando-se na análise cognitiva para uma representação do 

conhecimento que atenda às especificidades da Indústria 4.0, foi proposto um modelo 

com parâmetros para desenvolvimento de um sistema de representação do 

conhecimento, visando os princípios da Indústria 4.0 vinculados a quatro aspectos 

estabelecidos para representar o modelo proposto, sendo eles: administrativos; 

tecnológico, inovação e sociais. 

Osterwalder e Pigneur, (2011) consideram que o Modelo de Negócios é: “um 

esquema para a estratégia ser implementada através das estruturas organizacionais 

dos processos e sistemas.” Sendo assim, considerado um modelo importante para a 

concepção dos parâmetros desenvolvidos neste trabalho, foram feitas duas alterações 

nos componentes, em fontes de receitas e estrutura de custo por estarem vinculados 

ao aspecto de planejamento. Foi unificado e criado um componente denominado de 

tendências de mercado, por estar vinculado ao aspecto de inovação. 
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Figura 18 - Parâmetros para o modelo de sistema de representação do conhecimento 
visando os princípios da Indústria 4.0 

 

Fonte: próprio autor 2021.1 

Aspecto Administrativo – Especifica as definições do planejamento quanto ao 

desenvolvimento de serviços e produtos e delineia o perfil profissional elencando as 

competências e a atuação dos envolvidos no projeto. Está direcionado às questões 

de planejamento e do perfil profissional. Foram definidos três parâmetros para tal 

aspecto:  

P1 - Proposição de valor: define a autonomia para a criação de serviços que atendam 

aos princípios da Indústria 4.0 e promove serviços e produtos que criem valor para os 

clientes por meio do marketing digital, parcerias e patrocinadores.  

P2 - responsável por identificar as opções possíveis de fonte de receita, por meio de 

parcerias e instituições de fomento, assim como definir o planejamento do orçamento 

financeiro anual para a utilização de recursos próprios. 
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P3 - Com as especificações das atividades-chave que vão desde os processos de 

criar, planejar, arquitetar, fomentar e instruir o uso dos serviços e/ou produtos para 

atender às demandas da Indústria 4.0; realizar ações que possibilitem criar valor 

para os clientes, mapear os segmentos de clientes para estabelecer um 

relacionamento e também, não menos importante, integrar os clientes com o 

restante do modelo de negócio da empresa. 

Aspectos Tecnológicos – São os critérios tecnológicos que permitem verificar as 

tendências por meio de pesquisa e inovação, utilizando a Internet para facilitar a 

funcionalidade em rede com o auxílio da Inteligência Artificial (IA). Sua aplicação é 

que é preponderante para uma boa funcionalidade tecnológica. São aspectos 

direcionados às questões de tecnologias e envolve dois Parâmetros: 

P4 - Relacionado aos recursos principais, onde busca descrever o tipo de 

relacionamento que a organização estabelece com seus clientes; identificar as 

tecnologias de última geração que atendam as demandas oriundas da Indústria 4.0; e 

definir os recursos que facilitam a navegação da plataforma, ao avaliar os recursos: 

De interface - possibilitar, por meio das barras de busca; ferramentas de navegação, 

aplicativos que permitam a leitura off-line, disponibilize o tutorial e facilite o 

rastreamento; 

Do usuário - permitir a criação e configuração de conta dos usuários, local para 

anotação e para sugestões e contribuições do usuário; 

De acessibilidade - definir ferramentas para copiar e citar os textos desejados; leitor 

de voz e disponibilização de imagens fixas e em movimento; e acesso ao texto 

completo para auxiliar o processo cognitivo. 

P5 - Referente aos canais nos quais se indica os meios empregados para manter 

contato com os clientes, com uso de tecnologias que permitam a interoperabilidade, 

que apresentem melhor custo-benefício, bem como para potencializar o uso da 

Internet na promoção dos serviços para a comunicação entre os clientes, por meio 

das redes sociais e do site institucional. 
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Aspectos de Inovação – Busca Identificar as inovações oriundas da Indústria 4.0 que 

envolvem a cocriação, cooperação, conectividade e cognitividade. São aspectos 

direcionados à inovação, relativos a dois parâmetros:  

P6 - Pertinente ao segmento de clientes, diferentes grupos de pessoas a quem uma 

organização deseja oferecer algum valor. Mostra-se necessário mapear os 

consumidores mais importantes para oferecer serviços e produtos com valor 

agregado.  

P7 - Trata das tendências de mercado, essencial para identificar as tendências 

inovadoras, os serviços inovadores são muito importantes para atender às tendências 

de mercado; para tal fim, é necessário desenvolver estratégias de Marketing digital, 

para atender às novas demandas que surgirem ao longo do processo. 

Aspectos Sociais - Está relacionado com os agentes envolvidos no processo, sendo 

eles as universidades, o pesquisador, os estudantes, a sociedade e a indústria. O 

direcionamento de tal aspecto são os agentes envolvidos, divididos em dois 

parâmetros:  

P8 - Estabelecer parcerias principais, por meio das quais é necessário especificar as 

principais redes de parceiros que fazem o modelo de negócio funcionar; entender os 

principais recursos e atividades-chave que envolvem os parceiros, assim como 

verificar quais fornecedores informacionais podem contribuir com a alimentação e 

manutenção do sistema.  

P9 - Tratar o relacionamento com o cliente, em que se descreve o tipo de 

relacionamento que a instituição estabelece com o cliente, como o relacionamento 

pode ser integrado com o restante do modelo de negócio da instituição, bem como 

verificar os custos e canais necessários, para manter o relacionamento com os 

clientes, parceiros e fornecedores. 

Tais parâmetros serão importantes para a implantação de um sistema de Organização 

e representação da informação tecnológica, para atender às demandas da área 

industrial na era da Indústria 4.0. A figura 16 apresenta os elementos necessários à 

fase de concepção e organização do sistema, que será chamada de Soritec. 

Figura 19 – Proposta de Sistema de Organização e Representação da informação 

tecnológica (Soritec) para a área Industrial 
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Fonte: próprio autor (2021.1) 

A concepção e a organização do Soritec devem ser estruturadas baseando-se em 

quatro elementos, que se retroalimentam e apresentam um movimento de cooperação 

entre as partes envolvidas nas fases de concepção, organização e representação da 

informação tecnológica.  

O sistema possibilita oferecer um ambiente inovador, eficiente e customizado, 

buscando a colaboração de fornecedores e organizações parceiras, para a 

manutenção do sistema, de maneira integrada e com cooperação em âmbito global, 

envolvendo tanto os colaboradores quanto os voluntários que desejem cooperar com 

o conteúdo, por meio da integração dos instrumentos de representação do 

conhecimento, Tesauros, Folksonomia, Ontologias e Taxonomias, utilizando o 

formato Wiki, para viabilizar essa integração, cooperação, cocriação e conectividade 

entre as partes envolvidas.  

O processo cognitivo utilizado será a categorização, pois ela utiliza elementos ligados 

à atividade mental, física e sociocognitiva, por meio da linguagem textual e 

audiovisual; são características, propriedades comuns, semelhanças entre os objetos. 

Envolve indivíduos e comunidades socioculturais, permitindo o conhecimento de 

mundo e a interação com o ambiente. Permite também a redução de complexidade, 

organização e representação do conhecimento. 

A Indústria 4.0 aparece como um fator inovador, por meio da integração de diferentes 

tecnologias, como inteligência artificial, robótica, Internet das coisas e computação 
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em nuvem. A interoperabilidade de tais tecnologias possibilita a interação em tempo 

real, a virtualização e a descentralização dos processos, objetivando melhorar tais 

processos e aumentar a produtividade, convertendo os processos tradicionais em 

digitais.  

Estas ações buscam propor a customização dos serviços para atender às tendências 

de consumo e demanda dos clientes; possibilita criar novos modelos de negócios ao 

projetar e criar novos produtos ou serviços, porém exige trabalhadores mais 

capacitados, que possam executar tarefas de controle, manutenção e coordenação 

de novos projetos, que possibilitam a inovação e otimização dos processos. 

A pesquisa faz-se relevante para a área da organização e representação da 

informação, pois é uma temática que necessita de mais estudos que busquem cada 

vez mais a atualização tecnológica, principalmente no que tange à informação 

tecnológica industrial. A Indústria 4.0 é um tema muito recente e, por isso mesmo, 

compete à ciência da informação pesquisá-lo intensamente. A evolução industrial é o 

principal propulsor de novas tecnologias em todas as áreas do conhecimento, 

modificando a maneira de executar o trabalho e os processos, além da conduta dos 

profissionais nas respectivas áreas de atuação. 

No modelo sugerido nesta pesquisa, torna-se importante destacar o processo 

dinâmico, que é exigido pelos princípios da Indústria 4.0, pois vivemos significativas 

mudanças, e as empresas precisarão constantemente avaliar a vulnerabilidade, 

pluralidade, sincronicidade, complexidade e tensionalidade dos seus processos, 

principalmente, em se tratando de um sistema de organização e representação da 

informação, para que sejam cada vez mais flexíveis e permitam a cooperação entre 

empresas e usuários. O modelo em espiral traz essa finalidade, possibilita que as 

etapas dos processos de representação funcionem de forma cíclica, quando há uma 

integração entre todas as etapas. 

O modelo propõe que as ferramentas utilizadas para a organização e a representação 

do conhecimento pensem no modo de coletar, organizar e analisar dados, de modo 

que se adequem à realidade da Indústria 4.0, em um mundo altamente interativo, e, 

assim, seja possível oferecer, a usuários e profissionais envolvidos no processo, 

serviços personalizados altamente interativos e atualizados, apresentando a 

possibilidade de inovação tecnológica para a área da representação da informação. 
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Quadro 4 – Apresentação das aplicabilidades dos parâmetros 

A Aspectos Características D Direcionamento P Parâmetros Aplicabilidade 

A1 
Aspectos 

Administrativos 

Especifica as definições do 

planejamento quanto ao 

desenvolvimento de serviços e 

produtos e delineia o perfil 

profissional elencando as 

competências e atuação dos 

envolvidos no projeto. 

D1 Planejamento 

P1 
Proposição de 

valor 

Autonomia para a criação de serviços que 

atendam aos princípios da Indústria 4.0. 

Promoção de serviços e produtos, que criem 

valor para os clientes, por meio do Marketing 

digital, parcerias e patrocinadores.  

P2 Fonte de receita 

Identificar as opções possíveis de fonte de 

receita, por meio de parcerias e instituições 

de fomento. 

Planejar o orçamento financeiro anual, para 

a utilização de recursos próprios. 

D2 Perfil Profissional P3 
Atividades-

chave 

Criar serviços e produtos para atender às 

demandas da Indústria 4.0 

Realizar ações que possibilitem criar valor 

para os clientes. 

Mapear os segmentos de clientes, para 

estabelecer um relacionamento. 

Integrar os clientes com o restante do 

modelo de negócio da empresa. 

A2 
Aspectos 

Tecnológicos 
Critérios tecnológicos que 

permitem verificar as 
D3 Tecnologias P4 

Recursos 

principais 

Descrever o tipo de relacionamento que a 

organização estabelece com seus clientes 
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tendências, por meio de 

pesquisa e inovação, utilizando 

a Internet para facilitar a 

funcionalidade em rede. 

Identificação de tecnologias de última 

geração que atendam às demandas 

oriundas da Indústria 4.0. 

P5 Canais 

Indicar os meios empregados para manter 

contato com os clientes. 

Utilizar tecnologias, que permitam a 

interoperabilidade. 

Empregar tecnologias que apresentem 

melhor custo-benefício. 

Possibilitar uso das redes sociais, para a 

comunicação entre os clientes. 

Utilização da Internet e do site institucional, 

para a promoção dos serviços. 

A3 
Aspectos de 

Inovação 

Identificação das inovações 

oriundas da Indústria 4.0. que 

envolvem a cocriação, 

cooperação, conectividade e 

cognitividade. 

D4 Inovação 

P6 
Segmento de 

clientes 

São os diferentes grupos de pessoas a 

quem uma organização deseja oferecer 

algum valor. 

Mapear os consumidores mais importantes 

para oferecer serviços e produtos com valor 

agregado. 

P7 
Tendências de 

mercado 

Fazer pesquisa de mercado para identificar 

as tendências inovadoras. 

Utilizar serviços inovadores para atender às 

tendências de mercado. 
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Desenvolver estratégias de Marketing digital 

para atender às demandas. 

A4 
Aspectos 

Sociais 

Estão relacionados com os 

agentes envolvidos no processo: 

as universidades, o 

pesquisador, os estudantes, a 

sociedade e a indústria. 

D5 
Agentes 

Envolvidos 

P8 
Parcerias 

principais 

Especificar as principais redes de parceiros 

que fazem o modelo de negócio funcionar. 

Entender os principais recursos e atividades 

chaves que envolvem os parceiros. 

Verificar quais fornecedores informacionais 

podem contribuir com a alimentação e 

manutenção do sistema. 

P9 
Relacionamento 

com cliente 

Descrever o tipo de relacionamento que a 

instituição estabelece com seu cliente. 

Descrever como o relacionamento com o 

cliente pode integrar com o restante do 

modelo de negócio da instituição 

Verificar quais custos e canais necessários 

para manter o relacionamento com os 

clientes, parceiros e fornecedores.  

Fonte: Próprio autor, 2021.1 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta tese buscou indicar os parâmetros para a criação de um modelo dinâmico de 

organização e representação da informação tecnológica, baseando-se na análise 

cognitiva, para uma representação do conhecimento que atenda às especificidades 

da Indústria 4.0. 

Do ponto de vista da ciência da informação, pode-se observar que tal atividade 

produtiva exige o envolvimento de múltiplos usuários, com características sociais 

diversas, que são incorporados continuamente, por meio do movimento de encontros 

e descobertas permitido pela tecnologia 4.0, o que pode-se concluir que tal tecnologia 

é uma atividade que possibilitará estabelecer uma relação com muitas comunidades 

discursivas que fazem parte de contextos sociais bem variados: o que enriquece o 

processo ao possibilitar a inovação processual e tecnológica. 

O processo produtivo está cada vez mais automatizado, baseado em tecnologias 

inteligentes, que permitem grandes transformações e, assim, geram impacto ao 

desenvolvimento das atividades e acarretam consideráveis mudanças ao perfil 

profissional que atuará na descrita realidade. Estamos passando por uma fase em que 

o fruto é a inserção de várias tecnologias digitais, que funcionam de maneira 

interoperável e podem gerar novas oportunidades de atuação no mercado de trabalho. 

Isso não pode ser diferente das atividades de representação e organização do 

conhecimento. 

O domínio inovação deverá ser considerado em todo o processo e em suas 

ferramentas de apoio, bem como nas retroalimentações, que deverão ser feitas, 

constantemente, para garantir a atualização necessária em tal modelo de sistema. 

Na realidade atual, marcada pelo acesso à informação, é requerido cada vez mais a 

utilização de um ambiente que disponibilize o conhecimento ao alcance facilitado; é 

imprescindível conduzir os estudos na área da CI para pensarem a evolução do fluxo 

informacional, que a cada dia se torna mais rápido e de longo alcance. As ferramentas 

utilizadas para a organização e representação do conhecimento precisam oferecer um 

modo de coletar, organizar e analisar dados de maneira que se adequem à realidade 

trazida pela evolução tecnológica proveniente da Indústria 4.0, pois tornam o mundo 
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altamente interativo e capaz de oferecer serviços personalizados para atender às 

demandas dos usuários.  

As tecnologias advindas da Indústria 4.0 contribuem com a inovação esperada da 

evolução dos softwares indicados para a utilização de sistemas de representação e 

organização da informação, auxiliando a elaboração e as funcionalidades das 

ferramentas utilizadas na área: as taxonomias, ontologias, folksonomia e tesauros. Na 

visão da Indústria 4.0, elas devem ser pensadas de maneira integradas, podendo 

aproveitar a potencialidade de cada uma, se convergindo em um sistema que tenha, 

como principais características: integrabilidade, conectividade, cognitividade e 

interoperabilidade, fomentadas pela revolução tecnológica. 

A Indústria 4.0, por sua vez, traz possibilidades impensáveis aos processos e à 

atuação profissional, pois possibilita algumas novidades ao ambiente de trabalho com 

o auxílio da AI. A troca de informação deixa de ser transmitida de forma mais 

demorada e torna-se em tempo real, quando a coleta e o tratamento dos dados se 

dão de maneira instantânea, servindo de apoio às tomadas de decisão em tempo real 

e com maior qualidade.  

A virtualização é outra possibilidade da era, pois permite simular, de maneira virtual, 

as fábricas inteligentes e os processos, com auxílio do uso de sensores. As etapas do 

trabalho passam a ser descentralizadas; a tomada de decisão é auxiliada com o uso 

de máquinas, que fornecem a informação em tempo real de maneira instantânea, 

orientando os serviços e as soluções por meio de softwares interconectados, por 

oferecer flexibilidade à mudança das tarefas, permitida pela interoperabilidade dos 

sistemas, que se utilizam do conceito de Internet das coisas, quando as máquinas e 

sistemas se comunicam entre si, facilitando o planejamento e a execução das 

atividades. 

Os 5Cs são os princípios da Indústria 4.0, que determinam as formas de cooperação, 

conversação, cocriação, cognitividade e conectividade, como vimos anteriormente. 

São importantes, para facilitar a interlocução dos sistemas de transmissão dos dados, 

e podem contribuir para o avanço da área da representação e organização temática 

do conhecimento. 
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Para vislumbrar os benefícios da Indústria 4.0, deve-se entender bem as etapas da 

transformação digital, que disponibiliza serviços com uso robusto, tanto da Inteligência 

coletiva (IC) quanto da Inteligência Artificial (IA), indo desde serviços de produção 

centralizada a um serviço planejado e realizado de maneira descentralizada, com uso 

de tecnologias digitais úteis à aplicação de tarefas e soluções de problemas, 

simulados com o auxílio de tecnologias avançadas, que permitem a coleta e a análise 

de grande volume de dados, e são interconectadas pela Internet. 

A principal característica da Indústria 4.0 é a inclusão e o monitoramento da produção, 

a partir de equipamentos conectados em rede, para a fusão do mundo real com o 

virtual, permitindo criar os sistemas ciberfísicos e viabilizar a utilização da inteligência 

artificial. 

A era da Indústria 4.0 implica em grandes transformações para o perfil profissional. A 

evolução tecnológica exige muitas habilidades, que transpõem o uso de ferramentas 

e ambientes digitais, automatizados, que facilitam os processos do trabalho. É exigida 

a capacitação profissional elevada e a mudança de comportamento, pois devem 

desenvolver as características de integração, comunicação, transparência e agilidade, 

para garantir a sobrevivência em uma época em que é imprescindível conhecer as 

tecnologias que usam padrões inteligentes e otimizam os processos e serviços e 

facilitam a tomada de decisões, de maneira a garantir que as tarefas sejam 

executadas de forma criativa, personalizada e eficiente. 

As habilidades técnicas e os pilares tecnológicos necessários para atuação na 

realidade da Indústria 4.0 envolvem tecnologias disponíveis no mercado de trabalho: 

Big data & analytics; Cibersegurança; Computação na nuvem; Internet das coisas; 

Integração de sistemas; Realidade aumentada; Simulação; Sistemas autônomos. 

Identificou-se que ainda falta muito para que os profissionais que atuam na área da 

biblioteconomia do Senai alcancem o perfil exigido pela Indústria 4.0. Eles não 

apresentam o comportamento direcionado à cooperação, comunicação entre os 

pares, transparência e agilidade na execução dos serviços, de maneira criativa e 

personalizada, para alcançar a eficiência. Muitos ainda estão presos aos serviços 

mecânicos, se preocupam mais com os processos técnicos e menos com a inovação, 

sendo que deveriam buscar soluções que permitissem a ação colaborativa para o 

desenvolvimento de novos serviços e produtos, baseando-se nos princípios da 
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Indústria 4.0, referentes à cooperação, comunicação, cocriação, conectividade e 

cognitividade.  

Isso não ocorre de forma muito diferente entre os docentes que atuam no ensino e 

pesquisa, pois a pesquisa mostrou que a maioria dos respondentes consideram que 

a colaboração, durante o desenvolvimento de um instrumento de representação e 

organização do conhecimento, deve se dar mediante à remuneração para tal fim ou 

se for uma exigência da empresa, mesmo reconhecendo a importância de um sistema 

de representação e organização da informação tecnológica, criado de maneira 

colaborativa, que traga benefícios para a comunidade acadêmica. 

Foram identificadas algumas iniciativas isoladas, para atender às demandas de 

representação da informação tecnológica da área Industrial, porém, elas não foram 

continuadas, e, também, não abrangeram todos os princípios da Indústria 4.0. Foram 

iniciativas tímidas e que mostraram que foram desenvolvidas devido ao ingresso do 

profissional em programas de pós-graduação e que levaram a proposta como projeto 

de pesquisa.   

Em relação aos critérios da CC para a representação da informação tecnológica, eles 

envolvem tanto a cognição e o raciocínio lógico, quanto a atuação e a competência 

dos profissionais envolvidos em processos e poderá servir de fundamentação para a 

criação de um sistema de representação e organização da informação. Identificou-se 

que na área da CC, o processo de categorização é fundamental para criar estratégias 

de classificação dos objetos, como coisas, fatos e fenômenos existentes dentro do 

processo de representação. Tal área envolve elementos ligados à atividade mental, 

físico e sociocognitivo, por meio da linguagem textual e audiovisual; são 

características, propriedades comuns, semelhanças entre os objetos.  

A categorização facilita analisar a informação, reduz a complexidade da organização 

e representação do conhecimento: abrange a relação entre os indivíduos e as 

comunidades socioculturais, permitindo o conhecimento de mundo e a interação com 

o ambiente. As tecnologias que utilizam os recursos da Inteligência artificial servirão 

de apoio para a realização de tais tarefas e permitirão se construir a realidade, por 

meio de simulações. 
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Foram identificados três pontos importantes da cognição humana: o raciocínio lógico, 

a atuação do sujeito e sua competência em executar uma atividade, sendo ela física 

ou mental, que irá auxiliar tanto a execução das atividades, envolvidas no processo, 

quanto facilitar o uso e a interação com o sistema. Os critérios da CC podem 

possibilitar a identificação do perfil e competências dos sujeitos envolvidos, como, 

também, permitir o desenvolvimento da pesquisa e inovação da área aqui estudada. 

Por fim, foram definidos parâmetros para a criação de um modelo dinâmico de 

representação e organização da informação tecnológica, que consideram as 

especificidades da Indústria 4.0 e os critérios da CC, para apresentar aspectos 

relevantes de direcionamento dos profissionais que atuam na área da representação 

e organização do conhecimento, direcionando a elaboração e a manutenção de 

sistemas que atendam às premissas da Indústria 4.0, considerando a cooperação, a 

conversação, a cocriação, a cognitividade e a conectividade, utilizados como critérios 

para apresentação dos parâmetros. Os parâmetros foram baseados nos princípios da 

Indústria 4.0, vinculados a quatro aspectos, divididos em: administrativos, tecnológico, 

inovação e sociais. 

A proposta apresentada na tese foi baseada no modelo do espiral do conhecimento 

de Ranganathan, por representar um movimento cíclico e contínuo das ações 

necessárias ao desenvolvimento de um sistema de organização e representação da 

informação tecnológica da área industrial. O modelo busca combinar boas práticas e 

tendências referentes à otimização dos processos, utilizando um conceito que 

dinamize as fases pré-determinadas, de maneira contínua, viabilizando o 

planejamento, atualização e avaliação dos serviços.  

Ao basear-se nos princípios da quarta revolução industrial, tal modelo chama a 

atenção para a importância de se mudar a mentalidade da liderança, ao defender a 

necessidade de se pensar de maneira coletiva, baseada em um senso de destino 

comum, atendendo às demandas sociais, que surgem diariamente, pois: a evolução 

tecnológica atinge um nível diário de atualização e não se pode ficar esperando para 

mudar, devendo acompanhar as mudanças e colocá-las em prática. 

Para que tal modelo seja viável, é necessária a implantação de uma política que defina 

as formas de investimento e de cooperação entre as partes interessadas. As novas 

tecnologias podem implementar sistemas com melhores desempenhos e 
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funcionalidade mais eficazes. No entanto, é importante que tal política seja atuante na 

maneira de influenciar o comportamento e permitir que os usuários do sistema tenham 

mais poder de escolhas, com liberdade e controle nas tomadas de decisões. 

Assim, a partir dos resultados desta pesquisa, sugere-se a realização de ações futuras 

de planejamento, formalização e ações de implementação de sistemas de 

organização e representação da informação tecnológica e, também, de futuras 

pesquisas acadêmico-profissionais ao contexto estudado. Futuras pesquisas podem 

dar continuidade ao conhecimento mais profundo dos variados contextos 

informacionais, bem como utilizar os resultados apresentados para melhorar as ações 

ocorridas no universo do Senai Nacional, principalmente, no que tange às ações do 

Centro Universitário do Senai Cimatec, que está sempre em busca de soluções que 

atendam às demandas da Indústria 4.0.  

Seria de grande valia, também, que esta pesquisa servisse de inspiração para a 

conscientização das competências voltadas aos princípios da Indústria 4.0, 

necessárias para o alcance da responsabilidade social dos bibliotecários.  

Em um futuro próximo, a pesquisadora pretende aplicar os conhecimentos adquiridos, 

realizando ações para apoiar o desenvolvimento de um Sistema de Organização e 

Representação da Informação Tecnológica, aqui denominado de Soritec. Também se 

sugere a adoção do modelo aqui apresentado, para possibilitar que a unidade de 

informação tecnológica, na qual se dá a atividade de bibliotecária, possa contribuir 

para a implantação de sistemas informacionais e colaborar com as unidades 

informacionais do Senai, localizadas em outras regiões do Brasil. Além disso, 

pretende-se dar continuidade ao presente estudo, por meio de outras investigações, 

que pesquisem aspectos afins ao tema analisado e que oportunizem alcançar uma 

visão complementar e inovadora. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO NA ERA DAINDÚSTRIA 4.0 

 

A Organização do Conhecimento está relacionada à modelagem de um domínio de 
conhecimento com intuito de construir representações do conhecimento, tais como os 
Sistemas de Organização do Conhecimento (SOC).  

O tesauro é uma ferramenta para a organização do conhecimento de domínio 
específico. É numa lista estruturada de termos relativos a uma certa área de 
conhecimento e representa sem ambiguidade os conceitos a ela inerentes. Ou seja, o 
Tesauro é uma "Linguagem documentária dinâmica que contém termos relacionados 
semântica e logicamente, cobrindo de modo compreensivo um domínio do 
conhecimento”. (GOMES, 1990).  

O objetivo da pesquisa é propor diretrizes para o desenvolvimento de um modelo 
dinâmico de organização da informação tecnológica no formato wiki para uma 
representação do conhecimento que atenda as especificidades da indústria 4.0. São 
11 Perguntas fechadas, o tempo estimado de preenchimento será de uns 15 minutos.  

*Obrigatório 
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