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percurso

- Como chego e o que entendo por estratégia

enquanto mistério e outros possíveis

- O que caracteriza este estrategizar a partir de dois

casos

Percurso da tese

- Este estrategizar e a indústria 4.0

- O que compreendo por indústria 4.0

- Aproximações deste estrategizar em relação a ela

“Licença poética” - aproximações



Introdução/contextualização
Dentro da gestão e diante o cenário, 
várias coisas me inquietavam....

Avanços das TICs

Conectividade, informações e 
mobilidade sem precedentes

Mundo globalizado, inter-conectado
e interdepen-dente

Interações entre diferentes

Alterações na sociedade

Alterações nas organizações (3 
setores) – continuavam enfoque em 
planos, paines de pilotagem...

Abandono de lógicas mais estáticas / 
mudanças lineares - organização  e 
estratégia



Introdução/contextualização
Estratégias em lógicas mais 
emergentes – aberta, modelagens 
variáveis...

Estratégia como prática... (serve, em 
partes)

Não necessariamente ocorram a 
partir da logica de campos, habitus, 
instituições, estruturas...

Propõe-se pensá-la na lógica da 
multidão; da produção do comum 
(complexidade e caos)

Tomando a SAP como ponto de 
partida

Maneira diferente de compreender as 
interações, práxis, práticas, 
praticantes

Aportes metodológicos da ANT



Introdução/contextualização

1.1 Problemática da Pesquisa

Como as condições atuais da estratégia em 

determinados contextos favorecem (ou não) a adoção 

da lógica da multidão para a compreensão e realização 

do fazer estratégico?

Como a ANT pode contribuir para esta possível estratégia 

na lógica da multidão através de aportes e inspirações 

metodológicas? 

Em que aspectos a estratégia da multidão pode permitir 

avançar o campo de estudos da estratégia de forma geral 

e, principalmente, da SAP?



Introdução/contextualização

1.2 Objetivos

Analisar como as condições da estratégia em um contexto 

de interação, conectividade e cooperação, favorecem ou 

não a adoção de perspectiva estratégica emergente na 

lógica da multidão e com aportes metodológicos da ANT.

a) Identificar as principais características da estratégia emergente 

na lógica da multidão e suas possíveis relações com aportes 

metodológicos da ANT.

b) Compreender as práticas estratégicas nos casos estudados e seus 

contextos, evidenciando suas possíveis relações com lógicas da 

multidão.

c) Apontar os principais limites e resultados do fazer estratégico na 

lógica da multidão, à luz das iniciativas estudadas.



Introdução/contextualização
1.4 Justificativa

Dimensão 

justificadora
Itens da dimensão

Contexto 

atual

- aspectos já colocadas anteriormente

- emergência/retomada do comum e multidão

- organizações  e lógicas de cocriação, segmentações não estáveis

Relevância 

teórica

- novas abordagens ao campo da estratégia (emergente e SAP)

- superar visões racionalistas da estratégia

- estratégia como experimentação, não finalística, situada

- Contribuir para superar visões dicotômicas: macro/micro, uno/múltiplo.

Relevância 

empírica

- contexto/realidade atual e perspectivas mais vinculadas à complexidade, 

às lógicas da multidão

- favorecer a atuação das iniciativas do comum

- valorização da multiplicidade e diversidade – presentes no  contexto 

organizacional atual. 



Fundamentação teórica e pressupostos
2) Estratégia como prática social – SAP enquanto ponto de partida, uma vez que:
(ela sai de uma lógica mais substantiva, ideológica e vai para uma mais pragmática)

a) Estratégia não é algo que a organização possui; algo que a organização e 

o seu entorno fazem - Verbo / não substantivo (WHITTINGTON; VAARA, 

2012)

b) É historicamente e contextualmente construída para além do espaço 

organizacional(CLEGG; COURPARSSON; PHILLIPS, 2006) 

c) Nega perspectivas normativas e prescritivas da estratégia 

(WHITTINGTON; VAARA, 2012; CLEGG; COURPARSSON; PHILLIPS, 

2006)

d) centro da análise das práticas estratégicas passa a ser as interações, os 

atores e suas ações (WHITTINGTON; VAARA, 2012; JARZABKOWSKI, 

2005)

e) Estratégia como algo que inclui e exclui – legitima ou não 

(JARZABKOWSKI, 2005; WHITTINGTON; VAARA, 2012) (faz isso a partir das lógicas de 

campos, habitus)



Fundamentação teórica e pressupostos
3) Conceitos de Multidão e comum e suas relações com a SAP e com 

o contexto atual

a) Multidão: sujeito social da práxis; que se constitui e se auto 

organiza na ação; que é uno e múltiplo – não elimina 

singularidades; poder constituinte na multiplicidade; não 

controlável; modelagens/plasticidade variáveis; forjada pelos 

afetos, encontros - pelo(s) comum(ns)

b) Comum: diferente de bens comuns; comum como interações, os 

pontos onde as singularidades se encontram; é uma produção –

comum como verbo

c) Retomada de logicas da multidão: modo de produção atual; opera 

para além das dicotomias (público/privado; individual/coletivo –

superados pela polinização); possibilidades de redes - transbordes



Fundamentação teórica e pressupostos
3) Conceitos de Multidão e comum, relações com a SAP e contexto atual

Assim, a partir da SAP e dos conceitos de multidão (relação com o 

comum) desenvolvidos em dois capítulos teóricos tem-se o primeiro 

pressuposto:

(P1) A possibilidade de se caracterizar uma estratégia emergente na 

lógica da multidão, tendo como características iniciais, a serem 

analisadas nos casos: estratégia não determinística emergente e de 

modelagens variáveis; auto-organizada e com legitimação em espiral; 

baseada em governança enquanto abertura e na inteligência de 

enxame; estratégia que é experimentação, mesclando adaptação e 

transformação; opera em tempos e espaços múltiplos; e é relacional, 

operando em rede de redes (rizomas).



Fundamentação teórica e pressupostos
4) Possíveis relações e contribuições da ANT á estratégia na lógica da 

multidão

a) conceito de social: social como movimento; realidade performativa e 

não essencialista;

b) necessidade de seguir os atores (singularidades) – cartografia/não 

mapa

c) participação de humanos/não humanos, sem propriedades essenciais;

d) redes como rizomas e não como entidades fixas;

e) tomar os atores, as singularidades em suas relações ator-rede 

(singularidade-multidão);

f) à multiplicidade e hibridização da realidade e dos 

atores/singularidades como algo natural e não sua purificação;

g) as diferenças como possível potência e não como algo negativo por 

essência

(P2) A ANT pode ser fonte de inspiração metodológica para apreender 

como ocorrem as práticas que vão construindo a estratégia na lógica da 

multidão (olhar a multidão e seu fazer nessa construção)



Fundamentação teórica e pressupostos
Estratégia na lógica da multidão e o contexto atual

(P3) Que a estratégia 

na lógica da 

multidão seja 

favorecida pela 

conjuntura atual, 

principalmente 

quando se trata de 

organizações que 

atuam em ambientes 

mais fluídos, 

permeados pelo uso 

da tecnologia, com 

mais conectividade e 

interação.



Fundamentação teórica e pressupostos



Metodologia
5.1) Delineamento da Pesquisa

a) Qualitativa: pluralização das esferas sociais e seus contextos; 

estuda o conhecimento e as práticas dos seus participantes; texto como 

material empírico (FLICK, 2009); interesses amplos, definidos ao 

longo da pesquisa (GODOY, 1996).

b) Exploratório: examina alguma temática não (muito) explorada; 

permite ajustes ao longo da pesquisa (DIEHL; TATIM, 2004).

c) Estudo de Caso múltiplo: 15M e ECLE (lógicas de atuação e 

organização mais abertas, que parecessem na perspectiva da multidão; 

que se assumem como múltiplas, abertas, em permanente construção; 

que se declaram e/ou são apresentadas como experiências 

multitudinárias; vinculadas ao terceiro setor; contextos diferentes) 

5.2) Adotou-se as inspirações metodológicas da ANT



Metodologia

5.3) Fases da Pesquisa e 5.4) Coleta dos dados



Metodologia
5.5) Análise dos dados - Análise de conteúdos:

Categorias / Temas Subcategorias / Códigos

O contexto da iniciativa e uma 
estratégia emergente

- necessidades que originaram a iniciativa
- apresentação da iniciativa
- contexto inicial e atual da iniciativa.

Características da estratégia na 
lógica da multidão: a permante
construção da estratégia

- práticas estratégicas
- emergência da estratégia e sua (auto-) organização
- interações e práticas pela comum e pelas diferenças
- legitimação em espiral
- estratégia enquanto mistério e, acontecimento
- uso intensivo das TICs – SIC multitudinário.

Características da estratégia na 
lógica da multidão: praticantes

- diversidade de praticantes
- fazer estratégico para além das fronteiras organizacionais
- participação predominantemente direta.

Inspirações metodológicas da 
ANT para análise da estratégia 
na lógica da multidão

- não essencialidade da estratégia
- humanos e não humanos nas práticas estratégicas
- realidade híbrida e múltipla
- diferenças como possibilidades e potência.

O contexto atual e o fazer 
estratégico na lógica da 
multidão: resultados, limites e 
possibilidades dos casos 
estudados

- resultados e limites da iniciativa e suas relações com o seu contexto
- resultados e limites da iniciativa e suas relações com o contexto 
social e organizacional mais amplo
- possibilidades da estratégia na lógica da multidão e suas relações 
com o contexto.



Apresentação e análise dos dados

Apresentação dos casos – O Espaço Comum Luiz Estrela

- Assume-se enquanto espaço comum, aberto e autogestionário; espaço 

de resistência da multidão (encontros com teoria depois)

- “Estrutura Organizacional”: Núcleos não fixos – Legal (jurídico e 

administrativo); Memória e Restauração; Infra (permacultura); 

Autogestão; Teatro; Audiovisual; Música; e Associação Comum.

Concepção É uma ocupação cultural, um espaço comum para produção de cultura, política 

e modos de vida, por meio da auto-organização de pessoas físicas, 

horizontalmente e com participação aberta.

Atuação Produção cultural e política: oficinas e apresentação de teatros, documentários, 

oficinas de restauração e patrimônio, feiras, yoga, permacultura, debates, etc.

Proteção do patrimônio cultural e histórico da cidade de Belo Horizonte.

Produção com autonomia política, financeira e democracia real.

Participantes e 

organização

Pessoas físicas com diferentes perfis. Aberto à participação de todos.

Organiza-se em núcleos autogestionários e assembleias gerais.

Pessoa jurídica: Associação Comum.

Fundação 26 de outubro de 2013.

Área de atuação Belo Horizonte – Minas Gerais.



Apresentação e análise dos dados
Apresentação dos casos – O Movimento 15M

- O 15M foi e é; Protestos, acampadas e assembleias/movimentos/coletivos de 

bairros autônomos e interligados

- Princípios: horizontalidade; inteligência coletiva; inclusão; não violência; 

em redes; tecnopolítica e uso das TICs; uso das praças; não personalismos; 

copyleft e crowdfunding

Concepção Movimento cidadão, apartidário e não sindicalista, gerador de espaços de encontros, 

reflexão e ação que buscam democracia direta, (re-) politização da cidadania; uma 

Madri, Espanha e mundo mais justo, com múltiplas possibilidades e pela ação direta.
Atuação Atua no sentido de reinventar a democracia, suas instituições, as instituições do Estado, 

de forma a ter ação, participação e decisão mais diretas das múltiplas pessoas em relação a 

temas que são de interesse e afetam a todos. Atua contra as precarizações e 

mercantilização dos direitos sociais, dos direitos básicos e no combate a corrupção
Participantes e 

organização
Organiza-se e atua por meio das assembleias de bairros, das assembleias temáticas 

que são autônomas, autogestionárias, independentes e interligadas. Também, por uma 

série de movimentos, coletivos, associações que surgiram a partir do 15M ou que são 

apoiados por ele.

Fundação 15 de maio de 2011. Protesto e inicio das acampadas – acampada Sol

Área de 

atuação
Madri e Espanha principalmente. Espalhou e espalha iniciativas pelo mundo. (o foco é o 

15M Madri)



Apresentação e análise dos dados - Práticas estratégicas e Características 

da estratégia na lógica da multidão nos casos (p1)

Práticas estratégicas e suas características no ECLE:
Práticas 

Estratégicas

Descrição Características

Práticas de 

ocupação / 

restauração do 

casarão

Práticas relacionadas a ocupação inicial do 

casarão; execução do projeto de restauração; 

oficinas de restauração. 

Emergência; Não determinismo; 

Auto-organização; Não significa 

ausência de planos e organização

(características vinculadas a SAP)

Interações pela diferença e pelo 

comum (especialistas e não)

Legitimação em espiral e 

governança enquanto abertura 

(agencias em meios virtuais –

confiança na inteligência coletiva)

SIC Multitudinário (tirou 

estrutura que tinha para tal)

Mistério,  acontecimento e outros 

possíveis

(características relacionadas à 

multidão)

Práticas de 

sustentabilidade 

(financeira)

Não usam recursos de pessoa jurídica de 

nenhuma natureza; múltiplas práticas: 

contribuições de pessoas físicas, crowdfunding, 

contribuições das festas e atividades.

Práticas de (re-) 

definição da 

estrutura 

organizacional

Constante repensar (surgimento e eliminação) 

dos núcleos que formam sua estrutura, de acordo 

com as necessidades/emergência do ECLE.

Práticas de 

comunicação

Comunicação interna e externa descentralizada, 

realizada por múltiplos integrantes, com uso 

intensivo das TICs, redes sociais e WhatsApp.

Práticas de 

produção cultural e 

política

Atividades culturais e políticas como teatros, 

oficinas, feiras, etc., ofertadas pelo ECLE, por 

meio de seus integrantes e parceiros. 



Apresentação e análise dos dados - Práticas estratégicas e Características 

da estratégia na lógica da multidão nos casos (p1)

Práticas estratégicas e suas características no 15M:
Práticas Estratégicas Descrição Características

Práticas assembleares

como espaço de construção

Construção dos rumos, ideias, ações do 15M e coletivos, 

movimentos nas práticas assembleares

Emergência reflexiva;  Auto-

organização; formas e contornos

variáveis e praticamente não 

delineáveis; Horizontal

Legitimação em espiral (mais no 

presencial e mais estruturada) 

e governança como abertura

Interações pela diferença e pelo 

comum (singularidades e 

coletivos – complexidade das 

diferenças majorada)

Inf. e com. pelo uso intensivo das 

TICs e SIC multitudinário 

(descentralização via coletivos e 

não apenas singularidades)

Acontecimento e experimentação

(experimentação como mistério 

mas se marca aqui a reflexão)

Práticas de atuação por 

meio de 

coletivos/movimentos

O 15M apoia e cria movimentos, coletivos, associações, 

por meio das quais amplia seu leque de atuação.

Práticas de resistência Práticas de resistência pela opinião, protestos e ação 

mobilizam o Movimento e seus integrantes, desde o seu 

início até hoje: a privatização e mercantilização de 

direitos fundamentais; as formas atuais de democracia; 

ao desemprego; a austeridade; entre outras.

Práticas de atuação por 

projetos

Projetos e captam recursos, via editais e crowdfunding, 

viabilizando ações do 15M, suas assembleias e coletivos. 

Plataformas como guarda chuvas de projetos. 

Práticas de comunicação –

uso intensivo das TICs e 

tecnopolítica

Comunicação presencial e virtual utilizando-se 

fortemente das TICs; manter sua atuação por meio de 

“estruturas” autônomas, mas interdependentes e colocar 

em interação a diversidade de singularidades e coletivos.

Práticas de construção de 

instituições do comum 

A busca pela reinvenção das instituições de governo, da 

democracia, abrindo-as a participação direta e colocando-

as a serviço do comum move o 15M.



Apresentação e análise dos dados – Os Praticantes da estratégia na lógica 

da multidão nos casos (p1)

Descrição (síntese)

Praticantes 
no ECLE

- singularidades sistematicamente/formalmente vinculadas ao ECLE ou não
- perfis variados - maioria  tem trajetória de ativismo social (em causas bastante variáveis)
- movimentos sociais, organizações, coletivos parceiros ou que confluem ao ECLE como 
praticantes também
- não assumem identidade única;  - envolvem-se em mais de uma das práticas estratégicas
- delineamento variável e impreciso.

Praticantes 
no 15M

- singularidades  não formalmente vinculadas ao 15M
- perfis variados - maioria tem trajetória de ativismo social (em causas bastante variáveis e 
por vezes “opostas”)
- Diversidade muito maior de movimentos sociais, organizações, coletivos parceiros ou 
formados pelo 15M como praticantes também
- não assumem identidade única
- envolvem-se em mais de uma das práticas estratégicas
- delineamento variável e, praticamente, impossível

Considerações sobre praticantes da estratégia nos casos:

- Características que se repetem

- Diferenças entre vínculos formal ou não e delineamento

- Características da estratégia na lógica da multidão permite ampla 

gama de praticantes



Apresentação e análise dos dados – Resultados e limites da estratégia na 

lógica da multidão nos casos estudados (p3)

Resultados relacionados com o contexto das iniciativas, contexto macro e com a 

lógica da estratégia: governança como abertura-participação direta; diversidade e não 

identidade única; mistura físico virtual – especialista/não especialista; etc.

Principais resultados e limites no ECLE Principais resultados e limites no Movimento 

15M

- funcionamento e programação cultural e

política semanal e quase diária até hoje;

- o reconhecimento: espaço aberto e de

confluência em BH;

- cessão do casarão e todo o seu processo de

concessão e restauração;

- a sustentação financeira e sua forma,

mantendo independência e autonomia;

- construção de uma rede de parceiros que

responde às necessidades do ECLE;

- visibilidade e reconhecimento na cidade de

Belo Horizonte e para além dela.

- recuperação dos espaços e do desejo de

participação cidadã e democrática efetiva;

- a disseminação da sua lógica para além dele

próprio;

- a entrada em instituições tradicionais,

buscando mudanças em suas lógicas;

- o manter-se atuando sem ser cooptado até o

momento;

- resultados materiais e imateriais dos seus

coletivos e movimentos em relação aos

diferentes problemas sociais.

- Subutilização do casarão – do espaço

- Conexões com a população de rua

- Desgaste com a comunidade do entorno

- Capacidade de investimento

- Diminuição da visibilidade do movimento

- Ainda tem dificuldades em superar normas e

instituições tradicionais

- Atuar sem algum tipo de exclusão



Apresentação e análise dos dados – Compreensão da Estratégia na lógica 

da Multidão – Inspirações metodológicas da ANT (p2)

- Maioria das inspirações se confirmaram: não essencialidade; 

seguir os atores; singularidades e atores sem propriedades essenciais 

– tomados na relação singularidade-multidão; redes como rizomas e 

não como entidades fixas; à multiplicidade e hibridização como algo 

natural e as diferenças como possível potência; participação de 

humanos e não humanos.

- Não se confirmaram (possível no momento): partir das controvérsias

e perceber processos de ordenação, mediadores, intermediários.

Não humanos no Espaço Comum Luiz 

Estrela

Não humanos no Movimento 15M

Casarão

Redes sociais, WhatsApp – TICs

Espaços de debate e construção virtuais

Peças gráficas

Rua – espaço público – como espaço de

ação...

Convocatória inicial sem assinaturas de

humanos

Redes sociais, WhatsApp – TICs

Máscaras anonymous

Cartazes e faixas

Lemas e Cânticos

Rua – espaço público – como espaço de

ação...



Considerações finais

- As práticas estratégicas dos casos permitem perceber estratégia 

emergente na lógica da multidão (características já elencadas)

- Diferente do que se pensou inicialmente, se expressa de diferentes 

maneiras nos casos – lógicas da multidão (conceito constitutivo)

- As inspirações metodológicas da ANT são úteis para apreender esta 

lógica de estratégia e algumas inicialmente trazidas precisam ser 

repensadas: controvérsias e ordenações

- Esta lógica é favorecida por contextos com intensa conectividade, 

interação, uso de tecnologias – contexto presente em diferentes 

situações hoje

- Daí a relevância de se trazer ao campo da gestão, da estratégia, 

esta lógica da multidão e do comum



Considerações finais

Contribuições teóricas:

- Permite maneira diferenciada de se pensar as práxis e práticas, interações e 

agências quando comparada a maioria dos estudos da SAP

- Pensar o entrelaçamento entre microações/macrocontexto de maneira não 

estruturada – na lógica da multidão – ampliar formas de pensar as agencias, 

interações: a partir das diferenças e mantendo-as;

- Diferenças mantidas e não homogenização como potência

- Governança como e pela abertura (confiança na inteligência coletiva e de 

enxame);

- Perceber a estratégia não (apenas) como plano (projeto) e/ou processo: 

como acontecimento, mistério, experimentação – como outros possíveis

- O papel do afeto, dos encontros, dos “outros possíveis” e não 

(fundamentalmente) da identidade e da racionalidade nas interações



Considerações finais
Contribuições metodológicas:

- Inspirações da ANT ao olhar o fazer da multidão no estrategizar

- Partir do “uno pelo múltiplo”; partir do(s) comum(ns) que se 

forma(m) na(s) rede(s) e não eliminam diferenças e não 

necessariamente das controvérsias e sua superação

- Compreender a emergência em forma de continuum (emergência 

reflexiva – mais “estruturada”; mistério ou experimentação e não 

como campus, habitus, estrutura reflexiva)

- Buscar a geração do valor para além do delineável – no enxame –

olhando os acontecimentos

Contribuições empíricas:

- Compreensão do seu fazer estratégico por parte dos casos – sair da 

ideia de não ter estratégias para a de ter estratégias que não 

significam modelar, engessar, governar, etc. (“pre”conceitos)



Considerações finais
Contribuições empíricas:

- Levar a estratégia ao campo dos movimentos sociais

- Pode ser adequada ao fazer de organizações que atuam em 

ambientes de maior conectividade, interação, com menores 

barreiras de entrada – ambientes cada vez mais presentes (hipótese 

nos três setores)



Apresentação e análise dos dados – Resultados e limites da estratégia na 

lógica da multidão nos casos estudados (p3)

Questões do contexto (do ambiente organizacional) mais amplo, que 

podem favorecer estratégia na logica da multidão:
Características do ambiente 

organizacional

Características da estratégia 

na lógica da multidão

Elementos do fazer estratégico do ECLE 

e/ou do 15M

- dinamismo/mudanças: lógicas mais 

fluidas (NONAKA; TOYAMA; HIRATA, 

2010)

- não linearidade/dificuldade de 

previsibilidade dos fenômenos e do 

ambiente (MORIN, 2005; MARTINET, 

2014)

- contornos e modelagens 

variáveis

- interações pelo comum, 

mantendo as diferenças, a 

potência constituinte.

- captação e tratamento de informações em 

múltiplos espaços e em tempos múltiplos 

(15M – adapta-se a cada bairro e segue uno)

- diversidade de recursos pelas diferenças das 

singularidades que atuam em comum (ECLE 

– diversidade das atividades e constância).

- aumento das possibilidades e formas 

de interação (LATOUR, 2012)

- intensificação da conectividade e 

concorrência global (CASTELLS, 1999; 

SANDERBERG; TARGAMA, 2007)

- participação direta das 

singularidades – ligadas a 

instituições ou não

- realizada em redes de redes 

(rizomas).

- governança como abertura

- mobilidade, descentralização e conexão de 

singularidades e recursos em maior volume 

(ECLE e 15M)

- permite agir de forma menos previsível, 

mais surpreendente (ECLE e 15M)

- risco de superinformação (ECLE e 15M).

- quebra de territórios 

institucionalizados: coprodução; 

cocriação (MARTINET, 2014) 

- custo marginal menor, próximo de 

zero (RIFKIN, 2014)

- necessidade maior de auto-organização

e não de estruturas hierarquizadas de 

comando (MORIN, 2005; MARTINET, 

2014).

- participação direta das 

singularidades ligadas a 

instituições ou não

- fundada na inteligência de 

enxame e confiança na 

inteligência coletiva

- emergente e auto-organizada, 

com legitimação em espiral.

- múltiplas possibilidades de ação 

construídas a partir da interação, da 

diversidade, da cocriaçao, da horizontalidade 

e da auto-organização (ECLE e 15M)

- imprevisibilidade de ação e múltiplas ações 

ao mesmo tempo (15M)

- risco de paralisia (ECLE e 15M).



E se pensarmos em um contexto de indústria 4.0

- termo foi usado pela primeira vez na Feira de Hannover em 2011, 

em um projeto do governo alemão

- Usado depois em um artigo de 2013 que trazia recomendações para 

sua implantação na Alemanha

- Fundamento básico: implica que conectando máquinas, sistemas e 

ativos, as empresas poderão criar redes inteligentes ao longo de 

toda a cadeia de valor que podem controlar os módulos da 

produção de forma autônoma

- Aqui já se percebe uma mudança fundamental na ideia de 

planejamento e estratégia...... Mais na direção de um estrategizar em 

redes inteligentes (inteligência de enxame), que se espalha por 

toda cadeia de valor (entre diferentes) e que apesar de 

interligado opera de maneira autônoma



E se pensarmos em um contexto de indústria 4.0

Princípios da Indústria 4.0:

• Capacidade de operação em tempo real: aquisição e tratamento 
de dados de forma praticamente instantânea, permitindo a tomada 
de decisões em tempo real. (emergente, auto organizada, 
governança mais como abertura do que controle)

• Virtualização: existência de uma cópia virtual das fabricas 
inteligentes, permitindo a rastreabilidade e monitoramento remoto 
de todos os processos por meio dos inúmeros sensores espalhados 
ao longo da planta. (apropriação da inteligência de enxame; 
mistura real e virtual)

• Descentralização: da produção e da tomada de decisões, com 
fornecimento de informações em todas as etapas e não apenas 
produção. (redes como rizomas; SIC multitudinário)

http://www.citisystems.com.br/o-que-e-rastreabilidade/
http://www.citisystems.com.br/sensor-voce-sabe-que-quais-tipos/


E se pensarmos em um contexto de indústria 4.0

Princípios da Indústria 4.0:

• Orientação a serviços: Utilização de arquiteturas de software 
orientadas a serviços aliado ao conceito de Internet of Services. 
(interações entre os diferentes; redes rizomáticas; inteligência de 
enxame; mistura humanos e não humanos)

• Modularidade: Produção de acordo com a demanda, acoplamento 
e desacoplamento de módulos na produção. O que oferece 
flexibilidade para alterar as tarefas das máquinas facilmente. 
(legitimação em espiral; governança como abertura)



E se pensarmos em um contexto de indústria 4.0

Para fechar esta pequeníssima aproximação... No conceito deste 

grupo alemão:

• Indústria 4.0 ou Quarta Revolução Industrial é um termo que engloba 
algumas tecnologias para automação e troca de dados e utiliza 
conceitos de Sistemas ciber-físicos, Internet das Coisas e 
Computação em Nuvem.

• A Indústria 4.0 facilita a visão e execução de "Fábricas Inteligentes" 
com as suas estruturas modulares, os sitemas ciber-físicos 
monitoram os processos físicos, criam uma cópia virtual do mundo 
físico e tomam decisões descentralizadas. Com a internet das coisas, 
os sistemas ciber-físicos comunicam e cooperam entre si e com os 
humanos em tempo real, e através da computação em nuvem, 
ambos os serviços internos e intra-organizacionais são oferecidos e 
utilizados pelos participantes da cadeia de valor.

• Características trazidas: apropriação por quem “comanda quem 

produz” ou por quem produz... (Rifkin)



OBRIGADO!!!
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