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RESUMO 

O presente trabalho visa um estudo bibliográfico a respeito da quarta revolução 

industrial, assim é definida e conceituada a indústria 4.0, bem como suas premissas. Entende-

se como premissa uma abordagem histórica a respeito da primeira, segunda e terceira revolução 

industrial para o entendimento do tema exposto. A indústria 4.0 embora ainda recente, é 

extremamente importante no âmbito industrial mundial e seus impactos são enormes na redução 

de custos. Para a aplicação da indústria 4.0 são necessárias ferramentas tecnológicas, descritas 

como: manufatura aditiva, internet das coisas, biologia sintética, inteligência artificial e 

sistemas ciber-fisicos. Espera-se como resultado explicar o conceito de indústria 4.0 através do 

referencial bibliográfico de autores sobre o tema, definir as ferramentas tecnológicas e 

aplicações que mostrem o real impacto de sua utilizações.  

 

Palavras-chave: indústria 4.0, manufatura aditiva, internet das coisas, sistemas ciber-fisicos, 

inteligência artificial. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work aims at a bibliographical study regarding the fourth industrial 

revolution, so it is defined and conceptualized the industry 4.0, as well as its premises. It is 

understood as a premise a historical approach regarding the first, second and third industrial 

revolution to understand the subject matter. Industry 4.0, although still recent, is extremely 

important in the global industrial arena and its impacts are enormous in reducing costs. For the 

application of industry 4.0 are necessary technological tools, described as: additive 

manufacturing, internet of things, synthetic biology, artificial intelligence and cyber-physical 

systems. As a result, it is expected to explain the concept of industry 4.0 through the 

bibliographical reference of authors on the subject, to define the technological tools and 

applications that show the real impact of its uses. 

 

Keywords: industry 4.0, additive manufacturing, internet of things, cyber-physical 

systems, artificial intelligence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 – As 8 etapatas básicas da construção da manufatura aditiva .................................. 33 

Figura 2 – As 6 etapas básicas da construção da internet das coisas ...................................... 34 

Figura 3 –Sonda de Kiel produzida pela Vectoflow .............................................................. 37 

Figura 4 – Tubos de Kiel produzidos pela Vectoflow ........................................................... 37 

Figura 5 – Sistema real Volkswagen .................................................................................... 39 

Figura 6 – Sistema digital Volkswagen ................................................................................ 40 

Figura 7 – Onde se obteve o conhecimento referente a indústria 4.0 ..................................... 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1 – Metodologia ...................................................................................................... 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sumário 
1.0 INTRODUÇÃO .......................................................................................... 10 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS ................................................................ 10 

1.2 JUSTIFICATIVA .................................................................................... 10 

1.3 ESCOPO DO TRABALHO ..................................................................... 11 

1.4 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS ........................................................ 12 

1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA ....................................................... 12 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO ............................................................. 13 

2.0 INDÚSTRIA 4.0: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .............................. 14 

    2.1       ABORDAGEM HISTÓRICA ....................................................................14 

    2.2       ABORDAGEM CONCEITUAL ................................................................27 

3.0 PILARES TECNOLÓGICOS DA INDÚSTRIA 4.0 .................................... 31 

     3.1      MANUFATURA ADITIVA .......................................................................31 

     3.2      INTERNET DAS COISAS .........................................................................32 

     3.3      INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL .................................................................34 

     3.4      SISTEMAS CIBER-FISICOS .....................................................................35 

     3.5      BIOLOGIA SINTÉTICA ............................................................................36 

     3.6      CASES DE SUCESSO ................................................................................36 

     3.7      PRÉ-LEVANTAMENTO ...........................................................................40 

4.0 CONCLUSÕES .......................................................................................... 42 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................... 43 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O processo de implementação da quarta revolução industrial bem como seus impactos 

e consequências na indústria ainda é recente, possuindo diferentes pontos de vistas sob a 

perspectivas de diferentes autores no estudo sobre o tema.  

Ao decorrer dos anos muitas mudanças ocorreram o que levaram a uma grande 

transformação no âmbito industrial no que se diz respeito a indústria hoje. E é necessária uma 

adaptação que também pode ser encarado como um grande desafio por parte das indústrias com 

relação a essas transformações para se manter em um mercado cada vez mais competitivo e 

modernizado, mas também, como uma grande oportunidade de crescimento. 

Segundo dados de um estudo da Associação Brasileira de Desenvolvimento Indústrial 

(2018) em parceria com governo federal brasileiro e com o ministério da indústria, comércio e 

serviços sobre a indústria 4.0 há impactos sobre: 

 A produtividade 

 A redução de custos, 

 O controle sobre o processo produtivo 

 A customização da produção 

Dentre outros, gerando uma grande transformação. 

De acordo com a ABDI (2018) a redução de custos industriais no Brasil a partir da 

mudança da indústria para a definição de indústria 4.0 será de, no mínimo, R$ 73 bilhões/ano. 

Tendo, assim, como consequência: 

 Ganhos de eficiência 

 Redução nos custos de manutenção de máquinas  

 Consumo de energia. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

A primeira revolução industrial caracteriza a expansão da indústria mecanizada. Na 

segunda revolução industrial acontece o desenvolvimento da energia elétrica. A terceira 
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revolução industrial acrescenta a automação da produção com tecnologia da automação.    

Recentemente o conceito de quarta revolução industrial vem sendo abordado de forma crescente 

em um mundo cada vez mais tecnológico e automatizado. 

A quarta revolução industrial definida como uma junção de conjunto de tecnologias 

abrangendo as áreas de controle, automação e tecnologia da informação do âmbito industrial, 

unindo, assim, os mundos: digital, físico e biológico. 

As tecnologias que permitem essa união dos mundos, são:  

 Manufatura aditiva; 

 Inteligência artificial; 

 Internet das coisas; 

 Biologia Sintética; 

 Sistemas ciber-físicos. 

A indústria 4.0 surge como uma revolução que trará uma enorme mudança no âmbito 

industrial, com um intenso e crescente impacto. 

Sendo assim, o presente trabalho será elaborado baseado em referências existentes 

sobre esse tema que serão estudadas e analisadas, levando, assim a motivação de se ter o 

conhecimento referente a indústria 4.0, além de se ter uma pequena visão, também, se os 

estudantes do curso de engenharia de produção conhecem sobre a indústria 4.0 e onde eles 

obtiveram esse conhecimento, partindo do fato da importância cada vez maior da indústria 4.0 

na atualidade e em um futuro próximo e sendo assim da importância de se ter o conhecimento 

sobre ela entre estudantes que estão se inserindo no mercado de trabalho. 

1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

O presente trabalho consiste em apresentar, um estudo bibliográfico, sobre o tema 

indústria 4.0 e suas principais tecnologias. 

Embora seja um tema relativamente novo, o presente trabalho enfatiza as visões dos 

autores acerca do tema, no que se delimita ao conceito da indústria 4.0 e suas vertentes 

tecnológicas: manufatura aditiva, inteligência artificial, internet das coisas, biologia sintética e 

sistemas ciber-fisicos, necessárias para o entendimento do tema, não adentrando no que se diz 

respeito a mão de obra que é bastante impactada pelo tema mas não será abordada no estudo. 
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 Para isso é apresentada uma abordagem conceitual, histórica e atual a respeito das 

revoluções industriais como suas diferenciações, definindo o foco na quarta revolução 

industrial. É exposto e fundamentado o tema indústria 4.0.  

 A partir disso são fundamentadas e expostas as principais tecnologias inseridas na 

indústria 4.0, definindo seus conceitos e demonstrando seus reais impactos através de cases de 

sucesso. Como a biologia sintética é uma das principais tecnologias, mas não está ligada a área 

de apresentação do trabalho, será delimitada a ela apenas o seu conceito. 

1.4 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

O objetivo do presente trabalho é descrever o que é indústria 4.0, através de um estudo 

bibliográfico a respeito da visão dos autores ao referido tema. 

Como objetivos específicos, destacam-se: 

● Referencial histórico das três primeiras revoluções industriais. 

● Referencial teórico para uma abordagem conceitual acerca da indústria 4.0, 

identificando o que caracteriza e o que é a indústria 4.0. 

● Estudo sobre os pilares tecnológicos da indústria 4.0 que permitem a junção dos 

mundos digital, físico e biológico na perspectiva da indústria 4.0: manufatura 

aditiva, inteligência artificial, internet das coisas, biologia sintética e sistemas 

ciber-fisicos e de seus reais impactos através de cases de sucesso. 

1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

Primeiramente será feita uma abordagem conceitual acerca das premissas necessárias 

para o entendimento do conceito de indústria 4.0. Para isso será levantado um conceito histórico 

referente a revolução industrial no que se diz respeito às suas fases e autores. 

Definida as premissas para o tema de indústria 4.0 será levantado um estudo acerca 

dos autores do tema para que seja definido o conceito de indústria 4.0. 

A primeira parte da metodologia é exemplificada no quadro 1. 

Após definida conceitualmente a indústria 4.0, será abordado o conceito das principais 

tecnologias inseridas na indústria 4.0, definidas como: manufatura aditiva, inteligência 
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artificial, internet das coisas, biologia sintética e sistemas ciber-fisicos. Para fundamentar o 

tema, serão apresentadas aplicações atuais de sucesso dessas tecnologias na indústria 4.0. 

Também será apresentada uma pesquisa com os estudantes de Engenharia de Produção da 

Universidade de Juiz de Fora para se verificar, ainda que de forma inicial no momento, o 

conhecimento deles a respeito da indústria 4.0. 

 

Quadro 1 - Metodologia 

Problema Objetivo Referências Autores 

Antecedentes da 
Industria 4.0 

Entender as três 
primeiras revoluções 
industriais através de 

um referencial 
histórico 

Primeira Revolução 
Industrial 

- (MIRANDA, 2012); 

- (CAVALCANTE; SILVA, 2011); 

- (COLLYER, 2014); 

- (OLIVEIRA, 2003); 

- (BALLESTEROS, 2016); 

- (UGARTE, 2004). 

Segunda Revolução 
Industrial 

- (SILVA; GASPARIN, 2004); 

- (DATHEIN, 2004); 

- (SANTOS, 2017); 

- (ROTHSTEIN, 2008). 

Terceira Revolução 
Industrial 

- (SILVA; SILVA; GOMES, 2002); 

- (CUOGO, 2014); 

- (MEDEIROS; ROCHA, 2002); 

- (CASTAÑEDA, 2002). 

 

O que é e o que 
caracteriza a indústria 

4.0 

Referencial teórico 
para uma abordagem 
conceitual acerca da 

indústria 4.0 

Indústria 4.0 

- (BRUNO, 2016); 

- (COELHO, 2016); 

- (FEIMEC, 2016); 

- (NGI, 2017); 

- (COLLABO, 2016); 

- (CNI, 2016); 

- (DAUDT; WILLCOX, 2016); 

- (ABDI, 2018). 

Fonte: Desenvolvida pelo Autor 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O capítulo 1 apresenta as motivações para a realização do trabalho, abordando os 

objetivos e o escopo assim como a metodologia utilizada para sua realização. 
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O capítulo 2 apresenta a revisão da literatura cientifica que expõe um aprofundamento 

a respeito do tema de indústria 4.0, fazendo uma abordagem conceitual, histórica e atual 

necessárias para o seu entendimento. 

O capítulo 3 apresentará um estudo sobre os denominados pilares tecnológicos da 

indústria 4.0: manufatura aditiva, inteligência artificial, internet das coisas, biologia sintética e 

sistemas ciber-fisicos. Os caracterizando-os e demonstrando-os como estão inseridos no 

contexto da indústria 4.0, com aplicações na indústria 4.0, através de cases de sucesso. 

O capítulo 4 apresentará uma conclusão a respeito do estudo. 

 

2.0  INDÚSTRIA 4.0: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

A seguir, será apresentada uma abordagem conceitual referente à quarta revolução 

industrial, acerca de uma breve abordagem histórica referente as fases das revoluções e 

diferenciações, adentrando em um estudo sobre a quarta revolução industrial para o seu 

entendimento a respeito de o que é, seus impactos e motivações. 

2.1 ABORDAGEM HISTÓRICA 

 

O conceito de revolução industrial está diretamente relacionado a uma série de 

mudanças ocorridas inicialmente na Europa a partir do século XVIII, mudanças, essas, visando 

um favorecimento da expansão das industrias e aumento da produtividade, em uma época 

predominada pela produção artesanal. 

 

2.1.1 PRIMEIRA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

 

Entre o século XVIII e a segunda metade do século XIX, a Europa Ocidental, tendo 

início na Inglaterra, passou por um processo de grandes transformações dentre elas: 

econômicas, tecnológicas e, sociais.  Tais transformações, embora sem guerra, tiveram um 

status revolucionário (COLLYER, 2014). Essas grandes transformações caracterizam uma 

grande revolução industrial, a primeira revolução industrial. 

Anteriormente a revolução industrial produção era feita de forma manual onde o próprio 

trabalhador cuidava do processo inteiro, assim sendo, quando ocorreu a revolução as maquinas 
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adentraram ao processo sendo usada pelos trabalhadores que perderam o controle da produção 

e eram explorados pelos donos das maquinas que garantiam muitos lucros enquanto pagavam 

baixos salários (BALLESTEROS, 2016). Percebe-se que não foi uma época fácil para os 

trabalhadores no que se diz respeito a qualidade de trabalho. 

A causa para a grande revolução industrial, inicializada a partir de 1760, na Inglaterra, 

se entende pelo crescimento da população que aconteceu de forma rápida e a migração do 

homem do campo para as grandes cidades de forma constante, ocasionando excesso de mão-

de-obra disponível e barata, para ser explorada pela burguesia visando o acumulo de capital. 

Em decorrência disso, se unindo ao crescimento do desenvolvimento cientifico, o qual se pode 

destacar a criação da máquina a vapor e de outras inovações tecnológicas, fazendo, assim, com 

que surgisse um acontecimento, denominado de industrialização mundial (CAVALCANTE; 

SILVA, 2011).  

Pode-se denominar fatores como a mecanização da produção, criação das primeiras 

máquinas, energia do carvão e do ferro, transformação na agricultura, novo modelo de força de 

trabalho, como fatores que caracterizam e denominam a primeira revolução industrial 

(OLIVEIRA, 2003). 

As transformações aconteceram primeiramente na Inglaterra devido ao fato de a 

amplificação do comércio com as colônias e com o continente ter possibilitado aos ingleses um 

ajuntamento de capitais, esses importantes para o crescimento rápido da sua produção interna 

e que custava melhorias tecnológicas (OLIVEIRA, 2003). 

A primeira revolução industrial foi um marco na história da civilização, na medida, em 

que se pode destacar como mais importante a contribuição determinante no processo de divisão 

da grande maioria da civilização humana em 2 vertentes distintas de classes sociais sendo elas 

a burguesia e o proletariado. A primeira revolução industrial além de proporcionar grande 

evolução dos moldes tecnológicos ligados a produção no que se diz respeito ao estabelecimento 

do capitalismo, também, proporcionou uma crescente e rápida produção no processos 

produtivos, fez surgir novos hábitos sociais, novas fontes de acumulo de capital, novos moldes 

políticos e, consequentemente a tudo isso um novo pensamento acerca do mundo como um todo 

(CAVALCANTE; SILVA, 2011). 
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 Econômico 

Levando-se em consideração o ponto de vista econômico, a primeira revolução 

industrial pode ser denominada por uma transformação do sistema produtivo 

predominantemente na agricultura e artesanal para um sistema de produção industrial em que 

se predomina fábricas e máquinas. Se tem como características essenciais as crescentes 

inovações tecnológicas, visando o surgimento de cada vez mais máquinas modernas e mais 

rápidas, mais regulares e mais precisas, transformando a forma de trabalho de milhares de 

trabalhadores que anteriormente utilizavam a mão para fabricar. Pode-se destacar, também, o 

uso do vapor como obtenção de energia para o acionamento das máquinas, substituindo as 

energias hidráulica, eólica, humana e animal, além de, também, fazer a aplicação das matérias-

primas de origem mineral e com isso impulsionando a metalurgia e a indústria química 

(COLLYER, 2014). 

O antigo sistema de produção baseado no sistema econômico feudal em que o produto 

era ligado a terra que existia até então é encerrado pelo sistema de produção em massa que 

ocorreu na primeira revolução industrial. A primeira revolução industrial trouxe, consigo, o 

surgimento de inúmeras e grandes industrias com grandes volumes de produção, o modelo de 

produção e comercialização também sofre mudanças, cada cidade consegue possuir um tipo de 

objeto, não necessário a comercialização frequente entre dois locais diferentes. Os burgueses, 

donos do capital, investem cada vez mais na criação de novas fábricas levando-se em 

consideração regiões que os favorecem no que se diz respeito aos sistemas de produção, assim 

os centros urbanos industrializados começam a aglomerar propostas de postos de trabalho. 

Como consequência desses fatores, acontece a solidificação do liberalismo econômico, onde os 

meios utilizados para a produção, inclusive o trabalhador, são utilizados em favor, única e 

exclusivamente, dos objetivos de acumulo de capital e produtividade em massa, não importando 

outros fatores. Pode-se dizer que o liberalismo econômico gerou uma consequência negativa na 

população, que é o individualismo (MIRANDA, 2012). 

 Politico  

É significativo destacar a importância da revolução industrial na transformação do 

capitalismo comercial para o capitalismo industrial, ou seja, a revolução industrial foi a grande 

pioneira do capitalismo. Pensar em como a revolução industrial alterou a vida da civilização da 
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respectiva época e continua alterando a vida da população até os dias de hoje com suas 

consequências da revolução tecnológica é impressionante (CAVALCANTE; SILVA, 2011). 

Mesmo podendo-se dizer que o capitalismo industrial teve início depois do capitalismo 

comercial, é correto pensar que foi a partir do capitalismo industrial que foi inaugurado um 

diferente tipo de comércio, onde as empresas tem o lucro como principal objetivo e para isso 

as empresas começam a investir bastante nas suas industrias, começam a produzir em grande 

escala e paralelo a isso ainda surgem os bancos que emprestam dinheiro para as empresas, tudo 

a fim de garantir lucro. Com essa visão de lucro unicamente, acabavam que os trabalhadores 

eram extremamente explorados, não sendo respeitados como pessoas, os limites de trabalho não 

existiam, e até mesmo as crianças e mulheres eram exploradas e obrigadas a trabalharem por 

longos períodos e tudo isso sem condições básicas de higiene e alimentação (CAVALCANTE; 

SILVA, 2011). 

 Social/Trabalho 

No quesito humano, pode-se dizer que as consequências da primeira revolução 

industrial não foram boas, devido ao fato da burguesia pensar única e exclusivamente no avanço 

econômico sem se importar com como conseguem isso através dos trabalhadores que realizam 

as atividades pesadas da industrialização. Acontece a desterritorialização das pessoas do campo 

e o aparecimento do proletariado (UGARTE, 2004). 

O pensamento baseado no progresso individualista, secularista e racionalista, 

proporciona um conjunto de empresários que visam a obtenção de lucros e motiva uma estrutura 

tecnológica cientifica que permite a consolidação dos novos meios dos sistemas produtivos. 

Mas devido ao rápido processo de industrialização, as famílias foram exploradas sendo levadas 

do seu ambiente para as fábricas para trabalhar sem qualidade de vida e em longos períodos que 

chegavam a 14 horas (UGARTE, 2004). 

Estava espalhada o pensamento do progresso, do novo, que queria colocar em ação os 

métodos inovadores que focassem no acelerado ritmo do dia a dia forçado pela nova ordem de 

trabalho. Assim o tempo torna-se ainda mais dispendioso para os que queriam obter mais lucros, 

sendo assim, cada minuto era extremamente importante e deveria ser bem aproveitado 

(OLIVEIRA, 2003). 

A primeira revolução industrial centralizou os trabalhadores nas fábricas, podendo-se 

afirmar que essa mudança na peculiaridade do trabalho em que se separou o ambiente de 
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trabalho e ficava de um lado o capital e os meios de produção e de outro lado o trabalho teve 

um status extremamente importante. As inovações não são consequência apenas de atos 

individualizados ou do acaso, mas de ocasiões concretas que acontecem e são definidas para os 

homens práticos (CAVALCANTE; SILVA, 2011). 

Com a substituição, aos poucos, da mão-de-obra humana pelas máquinas, vieram, 

também, a poluição ambiental, o crescimento da poluição sonora, o êxodo rural e o aumento 

desenfreado das cidades o que ocasionou, também uma grande desordem social na respectiva 

época. Apesar de a substituição dos homens pelas máquinas proporcionarem um maior numero 

de desempregados, por exemplo, também se pode citar como consequência uma redução dos 

preços das mercadorias e um crescimento do ritmo de produtividade. Pode-se concluir, que a 

primeira revolução industrial, deixou o meio de produção mais eficaz, as mercadorias 

começaram a ser produzidas mais rapidamente, os preços foram reduzidos e como consequência 

o consumo foi incentivado (BALLESTEROS, 2016). 

As inovações técnicas marcaram a mudança do sistema produtivo artesanal para o 

sistema produtivo fabril, onde o trabalho mecanizado se inicializou no âmbito de produção têxtil 

(OLIVEIRA, 2003). 

O aprimoramento técnico das sociedades humanas, principalmente no continente 

europeu, levou a criação de novas tecnologias ocasionando a revolução industrial, que 

incentivada pelo espírito capitalista, transformou toda a estrutura econômica e social 

inicialmente da Europa e, consequentemente, de todo o mundo (MIRANDA, 2012). 

Depois, se teve um grande desenvolvimento industrial, com o surgimento da 

metalúrgica, da siderúrgica e da química, trazendo novos métodos de produção e caracterizando 

uma segunda revolução industrial. 

 

2.1.2 SEGUNDA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

 

A partir da última metade do século XIX se tem início a Segunda Revolução Industrial. 

Diferente da primeira revolução industrial que se destacou no ferro e no carvão no que se diz 

respeito a energia a vapor, a segunda revolução indústria teve destaque, principalmente, no aço 

e na eletricidade, ocasionando, também, mudanças significativas no que se diz respeito ao 

progresso de importantes áreas, sendo elas, na química e nas comunicações, além da utilização 
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do petróleo. Essas importantes mudanças foram gradativas e foram substituindo os antigos 

processos aos poucos, se consolidando plenamente a sua utilização no século XX (DATHEIN, 

2004). 

Essencialmente, o termo “Revolução Industrial” pode ser denominado a uma série de 

tecnologias inovadoras que desenvolveram e revolucionaram a produtividade dos seres 

humanos, e levaram como consequência transformações na longevidade, na qualidade de vida, 

nos agrupamentos populacionais e no aumento demográfico. A fase de transformações da 

indústria levando-se em consideração o refino do petróleo, o motor de combustão e a 

eletrificação, são definidas por muitos historiadores como a “Segunda Revolução Industrial” 

(SANTOS, 2017). 

Para Silva (2004) e Gasparin (2004) no século XIX, por volta de 1860, a Revolução 

Industrial foi motivada por diferentes inovações, sendo elas: a descoberta da eletricidade, a 

transformação de ferro em aço, o surgimento e o avanço dos meios de transporte e dos meios 

de comunicação, o desenvolvimento da indústria química e de outros setores, determinando, 

assim, novas características, e, assim, começando a Segunda Revolução Industrial, que trouxe 

a motivação de obter maiores lucros em relação aos investimentos realizados, aumento da 

produtividade, produção em série para reduzir os custos de cada unidade, e aperfeiçoamento 

extremo da forma de trabalho. Com isso se teve o aparecimento das linhas de montagem, das 

esteiras rolantes, onde as partes dos produtos iam para serem montados, tudo isso de forma a 

otimizar o sistema de produção. 

A segunda revolução industrial se desenvolveu de 1850 até o final da primeira guerra 

mundial, englobando a linha de montagem de Henry Ford, definida como linha de montagem 

do Modelo T, que é identificada pela inicialização de partes intercambiáveis e de esteiras de 

transportes, nas quais os produtos que estão sendo fabricados se movimentam para o próximo 

posto de trabalho que está parado aguardando (SANTOS, 2017). 

 Econômico  

Com a imposição de maiores tamanhos de capital para organizar unidades produtivas 

em acordo com o novo modelo foi forçado a união de empresas e falimento de outras, o que 

marcava o fim da hegemonia da pequena companhia familiar que tinha uma administração 

direta pelo capitalista e o início da grande empresa. Em virtude disso, no plano 

macroeconômico, se estabeleceu um processo de internacionalização das empresas, além de 
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uma aglomeração de capitais com a formação de grandes monopólios, que como consequência, 

fez com o capitalismo internacional transformasse sua individualidade concorrencial para um 

sistema de monopólio (ROTHSTEIN, 2008). 

 Social/Trabalho 

Em função do pensamento ideológico em que os homens eram motivados, no período 

da segunda revolução industrial, pensamentos esses, de crescimento dos mercados de trabalho, 

assim como de dever de crescimento de mão-de-obra, fizeram com que os homens aceitassem 

quase sem resistir as regras do capital. Isso só mudou, com o aparecimento de forma mais 

incisiva dos sindicatos dos trabalhadores que fizeram uma certa resistência a essas imposições 

com discussões e reinvindicações em favor da classe de trabalhadores (SILVA; GASPARIN, 

2004). 

No que se diz respeito às características, a segunda Revolução Industrial se diferencia 

da primeira revolução industrial em diversos fatores, nos quais, entre eles, se destacam a ciência 

e os laboratórios de pesquisa, com aplicações ligadas ao desenvolvimento da indústria elétrica 

e química. Outra característica que as diferenciam é o surgimento de uma produção em massa 

de bens padronizados, assim como a organização do trabalho, no que tange a sua administração 

cientifica. Se destaca, também, na diferenciação entre a primeira revolução industrial e a 

segunda revolução industrial, os processos que são automatizados, além da correia de transporte 

(DATHEIN, 2004). 

A segunda revolução industrial, assim como a primeira revolução industrial, 

revolucionou a civilização como um todo. O aumento da produtividade, por exemplo, impactou 

diretamente a vida das pessoas e se deve pensar em como foi esse impacto, por exemplo, 

antigamente éramos caçadores e evoluímos para agricultores, e com isso a população consegue 

se alimentar a si próprias e a sua prole, além de, desenvolver uma divisão de trabalho que 

beneficia o que cada um faz de melhor (SANTOS, 2017). 

O incremento da eletricidade trouxe diversas, e grandes, consequências em diferentes 

âmbitos, sendo eles não apenas na economia e nas industrias, mas, também, no dia a dia da vida 

da população. A energia agregou bastante valor, como por exemplo, a transmissibilidade e a 

flexibilidade, economizando a perda de energia, e facilitando a conversão em movimento, luz, 

calor e som, respectivamente. Visto que a energia a vapor exigia que os geradores estivessem 

dentro da própria fábrica, ocasionando o consumo de bastante energia nessa transmissão, a 
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energia elétrica proporcionou uma melhoria nesse processo com o acoplamento dos motores 

aos instrumentos, reduzindo a utilização de eixos e correias na transmissão. Outra vantagem era 

o baixo custo da energia elétrica, entrelaçada a sua mais fácil transmissão, tendo, assim, como 

consequência, uma grande obtenção da energia elétrica por parte da população. Além disso, 

permitiu, também, a criação de pequenas indústrias, que conseguiam utilizar uma fonte 

geradora de energia simular das grandes indústrias, mas pagando um preço justo diretamente 

proporcional ao seu consumo (DATHEIN, 2004). 

Embora a utilização da energia elétrica tenha sido nas comunicações, a sua utilização 

no âmbito da iluminação que desencadeou a produção em grande escala da eletricidade. 

Posteriormente, essa utilização na iluminação foi supera em quantidade de volume pelo uso de 

eletricidade em transportes, como por exemplo, nos trens elétricos, na indústria eletroquímica 

e na indústria metalúrgica, como por exemplo, nos fornos elétricos. Devido a grande demanda 

da eletricidade que era diversificada e dispersa, o que exigia uma produção grande e distribuição 

centralizada, o que garantia um benefício na economia de escala (DATHEIN, 2004). 

O incremento das máquinas no lugar do trabalho exclusivamente braçal por parte dos 

trabalhadores, trouxe vantagens intelectuais e melhorias na qualidade de vida, fazendo com que 

as pessoas tivessem mais tempo para pensar em outras atividades não essenciais, como 

invenções, artes e política, já que as maquinas garantiam um trabalho mais rápido e com maior 

produção. Há 400 anos, quase toda a população se ocupava com a produção de itens básicos 

como alimentos e vestuário, diferente do que acontece hoje, onde poucas pessoas ainda 

precisam se preocupar com essas atividades (SANTOS, 2017). 

 Quando se busca nomes para essa principal e inovadora forma de produção material 

dos bens de consumo, se tem Taylor e Ford como os principais responsáveis. Cada um com sua 

respectiva teoria e prática, desenvolvida numa civilização capitalista onde a burguesia se 

encontrava no centro econômico, se tinha o crescimento urbano facilitado pelo êxodo rural que 

acontecia de forma rápida, e como consequência, de forma natural, se tinha o aumento da classe 

operária. Também nesse período, no âmbito da politica e da ideologia, 2 pólos flutuavam, sendo 

eles, a burguesia industrial e o proletariado (SILVA; GASPARIN, 2004). 

Taylor, que foi idealizador do movimento definido como taylorismo e que teve início 

na virada do século XIX para o século XX, desenvolveu a ideia do controle do trabalho pelo 

capital de forma que o domínio das tomadas de decisões era estabelecido ao logo do processo 
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produtivo. Concluindo e caracterizando, assim, o taylorismo, como uma forma desenvolvida de 

aumentar a produtividade de trabalho, nos processos de trabalho, que dependiam da forma de 

trabalho do trabalhador, através do controle do capital, o que, só era possível, se fossem 

controlados os movimentos dos trabalhadores no local de trabalho assim como o tempo gasto 

por esses trabalhadores nos processos (SILVA; GASPARIN, 2004). 

Com relação a Henry Ford, idealizador do fordismo, que teve inicio no século XX, o 

movimento apresentava suas particularidades, caracterizada pela busca as inovações e 

melhorias constantes de novos produtos e técnicas de produção visando um melhor e maior 

desempenho industrial, para isso, estabelecia um progresso tecnológico e científico. Pode-se 

dizer que essas especificações se estendem até os dias atuais na busca de se inserir no 

capitalismo do mundo globalizado (SILVA; GASPARIN, 2004). 

As novas formas de energia proporcionaram fábricas próximas as fontes naturais e a 

procura de novas vantagens de locação assim como criação de novos estabelecimentos. O 

processo inovador cresceu, auxiliando as fábricas com novas rotinas de produção e criação de 

novos produtos. Paralelo as essas inovações tecnológicas, a união entre a administração 

cientifica do trabalho de Taylor e a linha de montagem de Ford elevou o arranjo industrial para 

o mais eficiente até então, ocasionando uma grande mudança no tamanho e nas plantas das 

indústrias, assim como, na quantidade de emprego e de produtos (ROTHSTEIN, 2008). 

Pode-se definir como consequência dessas inovações no âmbito das novas fontes de 

energia, no âmbitos dos novos matérias e no âmbito de novos processos, a formaram a base 

técnica que, se unindo as transformações dos processos de trabalho e com o aparecimento da 

grande empresa oligopolista, revolucionaram a indústria e a sociedade do século XX 

(DATHEIN, 2004). 

No final do século XIX, no Brasil, também motivados pelo fordismo e pelo taylorismo, 

algumas industrias gostaram da ideia de moldar a força de trabalho de forma a satisfazer as 

inovações tecnológicas. Assim, esses pensamentos já estavam mais presentes, e como 

consequência havia menos influência religiosa com maior influência positivista (SILVA; 

GASPARIN, 2004). 

É notório salientar sobre a administração cientifica que foi um primeiro avanço para 

otimizar o tempo de trabalho que era gasto na produção. Para isso era dividido o processo de 

produção em subatividades que eram mais fáceis e com movimentos de rotinas, o que garantiam 
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um maior e mais eficiente estimulo para a realizações das tarefas de diferentes formas, fazendo 

com que a padronização dos movimentos de uma máquina se estendesse a uma área de trabalho. 

Assim, o tempo em que era realizado cada atividade era determinado no processo produtivo, já 

que cada ação do trabalhador era programada e cronometrada o que definia uma maior 

disciplina por parte dele, pois, como não era exigido uma grande especialização por parte dos 

trabalhadores na execução das tarefas, eles poderiam ser facilmente substituídos por outro 

trabalhador (ROTHSTEIN, 2008). 

Outro ponto que vale se destacar é o surgimento do petróleo, uma inovadora e que 

revolucionou as fontes de energia. A utilização do petróleo agregou bastante valor e trouxe 

bastante benefícios quando comparado ao carvão, podendo-se citar que o petróleo apresenta 

uma produção de duas vezes mais trabalho por unidade de peso, ocupando, também, a metade 

do espaço, o que, nos navios, por exemplo, garantia redução de espaço e mão-de-obra, 

permitindo, assim, uma maior capacidade de carga. Outra vantagem do petróleo era que ele 

garantia uma alimentação mecânica e limpa, com controle automático. Mesmo o custo do 

carvão sendo menor, o petróleo rapidamente aderiu a novas técnicas de refino e transporte que 

tiveram como consequência novos poços, e assim, tornaram o preço mais barato. Assim, o 

processo de substituição do carvão pelo petróleo, teve início, primeiramente, nas marinhas, 

acontecendo mais rapidamente, o que foi diferente nas ferrovias e nas indústrias, as quais o 

processo de substituição do petróleo aconteceu de forma mais lenta e gradativa (DATHEIN, 

2004). 

 Politico 

O pensamento em comandar o sistema produtivo fez com que o capitalista reunisse um 

grande número de trabalhadores, e assim surgissem a obrigação de novas funções no que se 

dizia a respeito de organizar e coordenar as atividades pela gerência. Essas novas funções foram 

realizadas no começo pelos próprios capitalistas em decorrência do seu domínio sobre o capital. 

Em virtude disso, estavam em posse dos capitalistas, não só a matéria-prima, as ferramentas e 

o produto acabado, como, também, o tempo dos trabalhadores que não tinham salários. Era 

necessário a imposição de uma utilização mais eficiente do tempo de trabalho, que eram 

estabelecias pelo comando dos produtores sobre o trabalho, quebrando, assim, esse comando 

(ROTHSTEIN, 2008). 



24 

 

 

 

Pode-se destacar as mudanças tanto as no âmbito socioeconômico, tanto no âmbito 

cultural e educacional, no determinado período, transformações, essas, que foram motivadas, 

na segunda revolução industrial, pelos pensamentos e peculiaridades das teorias de Taylor e 

Ford (SILVA; GASPARIN, 2004). 

A partir da década de 70 se tornou essencial a demanda por tecnologia e uma mão de 

obra qualificada, caracterizando, assim, uma terceira revolução industrial com novos métodos 

de produção. 

 

2.1.3 TERCEIRA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

 

A terceira revolução industrial embora nos cause um pensamento ousado de futuro com 

o surgimento de robôs, maquinário que utiliza cnc, manufaturas, computador auxiliando na 

criação de desenhos, utilização de sistemas de controle de qualidade, ISO 9000 e reengenharia, 

pode ser definida como uma metodologia política, econômica e cultural em andamento, que 

apresenta um movimento elevado e de grande particularidade, a qual está ocorrendo com 

andamento acelerado e que está contando com a participação e contribuição de todos que estão 

inseridos nela (SILVA; SILVA; GOMES, 2002). 

A terceira revolução industrial, juntamente com as mudanças oriundas do capitalismo, 

trouxe grandes transformações não só nas passadas relações estruturais de política e economia 

entre o global e o local, mas se pode dizer, que, também trouxe grandes mudanças no 

relacionamento entre o nacional e o local quando se tem o pensamento voltado para o Brasil 

(CASTAÑEDA, 2002). 

 Econômico 

Na terceira revolução industrial a tecnologia cientifica passa a ser exportada pelos 

países industrializados, fazendo com que bastante países definidos como países 

subdesenvolvidos se tornem conhecidos como os novos países industrializados, mas esse 

sistema se torna desigual, não apenas no âmbito socioeconômico mas também no âmbito 

ambiental no que se diz respeito ao compartilhamento de perigos não só ambientais, mas, 

também, de ocupação (SILVA; SILVA; GOMES, 2002). 

 Social/Trabalho 

Pode-se dizer que a terceira revolução industrial demonstra o assinalamento da exclusão,  

a qual os trabalhadores, inseridos ou não,  nos sistemas de produção são divididos em 
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trabalhadores principais e empregados, os que não estão empregados e os que podem ser 

denominados como excluídos, causando como consequência uma grande desigualdade entre os 

que estão inseridos nessa divisão (MEDEIROS; ROCHA, 2002). 

Se solidifica um grande diferenciamento da classe dos trabalhadores no que se diz 

respeito a rotina diária, se diferenciam, por exemplo, os trabalhadores de grandes empresas, os 

trabalhadores de empresas terceirizadas e ainda os que não estão no mercado de trabalho 

(SILVA; SILVA; GOMES, 2002).  

Na segunda guerra mundial, acontece uma grande transformação no âmbito tecnológico 

com rápidas conquistas cientificas em função das necessidades apresentadas pela guerra. No 

período pós-guerra se une a esses entendimentos científicos apresentados no período da guerra 

com as necessidades da produção industrial. Portanto, como consequência o processo produtivo 

industrial se envolve com o desenvolvimento científico e com consequências das pesquisas 

cientificas, concluindo-se, assim, essas, como as fundamentais particularidades da terceira 

revolução industrial, no que se diz respeito a influência pelos novos descobrimentos e pelo 

crescimento tecnológico. Se destacam na produção nesse período, a informática, e as 

telecomunicações, por exemplo. Assim, essa revolução assume um protagonismo no 

crescimento e na transformação da sociedade, assim como nas novas organizações de produção 

(CUOGO, 2014). 

No que se refere ao contexto do trabalho, a terceira revolução industrial, aliada a 

globalização, tem como uma de suas principais consequências a crescente tecnologia que 

proporciona formas novas de organização de trabalho, mas, também, o desemprego. Os efeitos 

dos pensamentos neoliberais causam consequências negativas relacionadas ao crescente 

desemprego nos setores de produção com os trabalhadores saindo do mercado de trabalho. As 

marcas do desemprego resultam em complicações sociais, políticas e culturais, com 

transformações no sistema econômico, na organização da sociedade, no relacionamento da 

produção, causando desconfiança e alterando as relações de poder (MEDEIROS; ROCHA, 

2002). 

Pode-se dizer que houve uma adaptação progressiva entra a primeira revolução industrial 

e a segunda revolução industrial, sem necessariamente um tempo certo de término entre a 

primeira e a segunda, o crescimento da tecnologia e da ciência ocorreu aos poucos e 

exponencialmente, determinando avanços inovadores que culminaram nas inovações trazidas 
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pela segunda revolução industrial. Fenômeno similar ao que se denomina a terceira revolução 

industrial, sendo ela uma continuação dos processos tecnológicos que se iniciaram na Inglaterra 

no século XVIII, apresentando os desenvolvimentos inovadores e tecnológicos, revolução, essa, 

também chamada de revolução tecnológica (CUOGO, 2014). 

Surge a terceirização, processo que, grandes empresas dividem os processos produtivos 

e concedem algumas partes as outras empresas, chamadas de terceirizadas e enquanto isso ela 

foca na atividade produção daquilo que realiza de melhor em espaços menores.  No sentido 

contrário de se aumentar a qualidade dos produtos e dos fornecedores, se tem como principal 

ideia na externalidade da produção a redução de custos já que ocorre uma queda na 

remuneração, nas condições de trabalho e nos benefícios sociais por parte dos trabalhadores 

(SILVA; SILVA; GOMES, 2002). 

A competitividade de mercado também é favorecida na terceirada revolução industrial 

com a produção de novos produtos e serviços, subsequentes das novas tecnologias existentes 

aliadas ao sistema capitalista. Assim, os novos conhecimentos existentes e utilizados nas 

organizações de produção favorecem a redução de custo e aumento dos lucros, o que faz com 

que seja benéfico os investimentos realizados (CUOGO, 2014). 

Também, é valido se destacar, no que se diz respeito a consequência da modernização, a 

grande população que não se encontra inserida no mercado de trabalho, cada vez mais reduzido 

e competitivo (SILVA; SILVA; GOMES, 2002). 

Cabe-se destacar nessa revolução a internet, que garante um ampliamento da 

comunicação da civilização em tempo real, entre outras muito importantes capacidades técnicas 

(SILVA; SILVA; GOMES, 2002). 

 Politico 

É importante enfatizar dois fatores de contribuição, que na década de 1970 marcaram o 

começo dessa nova ciclo do processo produtivo: o capitalismo que obteve uma reestruturação 

adotando um pensamento neoliberal e o crescimento do conhecimento e das pesquisas, 

aplicados no desenvolvimento dos processos produtivos e industrial, por meio da tecnologia de 

informação (CUOGO, 2014). 

O pensamento neoliberal oriundo da terceira revolução industrial faz com que os Estados 

das grandes nações econômicas assumam um papel cada vez mais minimalista com participação 

baixa no que se diz respeito a regulamentação e na intervenção de mercado, se limitando ao 
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controle do policiamento, justiça e defesa nacional. Como consequência dessa redução de 

tamanho do Estado, ele se torna mais eficiente, com a privatização de empresas e estimulo para 

que a produção aumente cada vez mais, visando um desenvolvimento econômico regulado pela 

lei de oferta e demanda (CUOGO, 2014). 

Consegue-se concluir a terceira revolução industrial como um grande processo de 

transformação que abrangeu o âmbito cultural, definido como pós-modernismo, influenciando 

a arte e também os costumes. Com relação a política e a economia resultado no que pode ser 

definido como pensamento neoliberal e o marco da globalização, o que modifica e transforma 

toda uma organização de estruturação de produção do Estado, sendo eles os setores: primário, 

como por exemplo agropecuária, secundário como por exemplo indústria e pesquisa e terciário, 

setor dos serviços (MEDEIROS; ROCHA, 2002). 

 

2.2 ABORDAGEM CONCEITUAL INDUSTRIA 4.0 

 Pode-se estabelecer, a partir de alguns estudos realizados internacionalmente, que a 

civilização mundial está entrando em sua quarta revolução industrial, revolução esta, que, une 

e faz presente a tecnologia em cada instante de nosso dia a dia, tornando-a um padrão nas nossas 

vidas. As proporções que essa revolução pode causar ainda são incertas, e pelo fato de ser 

recente, melhorias e ajustes ainda acontecerão ao longo do tempo visando uma adaptação 

constante (BRUNO, 2016). 

 As expressões indústria 4.0 ou manufatura avança estão sendo bastante referidas pela 

bibliografia especialista sendo elas ambas correlacionadas com o que está por vir no âmbito da 

manufatura. Nesse cenário as políticas se unem com o objetivo de preferência da indústria e da 

tecnologia em um contexto forte de competição, tendo em vista o surgimento de novos 

mercados (DAUDT; WILLCOX, 2016). 

 O referido termo industry 4.0 foi divulgado primeiramente na Alemanha em 2011, em 

uma tentativa, inicialmente, de aumentar a competitividade alemã na indústria de 

transformação, sendo posteriormente, em 2015, consolidado na indústria alemã como 

componente de uma campanha para fomentar o progresso de tecnologias e novas formas de 

processo e produção. Essencialmente, o termo indústria 4.0 é utilizado no que se diz respeito 

ao processo de avanço da gestão de processos e produção, além de se referir a quarta revolução 

industrial (NGI, 2017). 
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 Segundo a CNI (2016) o conceito de indústria 4.0, referenciada como quarta revolução 

industrial é caracterizado a partir da integração da digitalização à indústria, levando-se em 

consideração um controle tecnológico da produção acerca de instrumentos conectados em rede 

e de uma mistura do mundo real com o mundo virtual. A internet das coisas, o big data, a 

computação em nuvem, a robotização avançada, a inteligência artificial e impressões 3D são 

importantes tecnologias dessa revolução. 

 O termo indústria 4.0 está diretamente ligada a uma visão de inteligência, de que no 

futuro as fábricas serão muito mais inteligentes e rápidas, produzindo mais e de forma mais 

inteligente (COELHO, 2016). 

 Para a NGI (2017) a indústria 4.0 é caracterizada pela motivação de deixar a indústria 

mais eficiente atrelando-se a isso o uso da tecnologia da informação e comunicação na produção 

de uma empresa. Se destaca como um dos principais requisitos das empresas a grande 

disponibilidade dos processos de produção, a partir disso a indústria 4.0 visa deixar mais 

acessível a interação de sistemas utilizados para proporcionar a sequência dos processos de 

produção através da tecnologia personalizada para cada caso, com o objetivo de colocar as 

empresas acima no mercado competitivo. Com relação aos conceitos dispostos pela indústria 

4.0, acontece a combinação de diversas tecnologias para garantir um rastreamento contínuo dos 

sistemas de produção e dos processos. 

Pode-se encarar a indústria 4.0 como uma política nacional realizada por respectivos 

países com o objetivo de serem líderes no quesito industrial e assim manterem um 

predominância mundial através de tecnologias eficientes (DAUDT; WILLCOX, 2016).  

A indústria 4.0 está causando uma grande e contínua transformação não só nos 

processos, mas, também nos relacionamentos e nos hábitos de consumo. A transformação está 

sendo tão grande que é denominada de quarta revolução industrial. A novidade acerca à 

indústria 4.0 se diz respeito a conectividade, assim, todos os departamentos da fábrica estarão 

digitalizados e ligados, máquinas e seres humanos, através de sistemas ciber-físicos que 

conectam as informações de um dispositivo para o outro (COLLABO, 2016). 

A quarta revolução industrial devido a suas ideias e rápidas transformações, também 

pode ser chamada de manufatura avançada. Segundo especialistas em tecnologia, o que está 

ocorrendo é um processo previsível da indústria, um desenvolvimento do marco da automação 

com digitalização. A quarta revolução industrial se baseia na utilização de sistemas físico-
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cibernéticos, difundidos pela gestão da produção, através de sensores e equipamentos ligados 

em rede (FEMEC, 2016). 

O esclarecimento da quarta revolução industrial relaciona-se não apenas com a grande 

reestruturação das empresas, mas, também, com toda a rede institucional em que ela está ou 

estará ligada (BRUNO, 2016). 

 Partindo-se do fato que a fase da terceira revolução industrial foi caracterizada pelo 

procedimento de digitalização, pode-se dizer que na quarta revolução industrial chega a 

automação dos processos de produção. A partir disso, as máquinas são capazes de atuar 

independente ou junto com o ser humano, não só coletando os dados e analisando-os mas, 

também, orientando eles, e utilizam, para isso, a auto otimização, auto cognição e a auto 

personalização na indústria, ou seja, é possível a comunicação direta com os computadores e 

não só a operação deles. O pensamento da indústria 4.0 é a criação de uma rede social, na qual 

as máquinas se auto comunicam, permitidas pela internet das coisas, facilitando a união entre o 

mundo virtual e o mundo real e assim, fazendo com que as máquinas analisem e tomem decisões 

de acordo com a coleta de dados (NGI, 2017). 

 Em um ambiente cada vez mais competitivo e o conceito de indústria 4.0 impulsiona a 

produtividade e deixam as empresas mais ágeis e flexíveis. Sendo assim, na indústria 4.0, os 

profissionais devem estar em qualificação constante para ter espaço no mercado (FEMEC, 

2016). 

Na quarta revolução industrial as instituições deverão transformar especialmente seus 

pensamentos e alinhamentos visando uma adaptação às grandes modificações causadas pela 

Ciência e Tecnologia no ambiente, não só da produção, mas também do consumo e em toda a 

comunidade. Nesse processo, produtores e consumidores estarão cada vez mais juntos, 

utilizando-se para isso as tecnologias de informação e comunicação, integrando-se através dos 

novos modos de organizações de produção, e consolidando-se por meio da automação modular, 

da robótica, das redes digitais de comunicação e das inovações tecnológicas de produtos e 

processos. Indústria e sociedade, buscam, consequentemente, um desenvolvimento bilateral 

(BRUNO, 2016). 

 Tomadas de decisões para otimização do processo produtivo e redução de custos podem 

ser realizadas pela próprias máquinas. As peças ao chegarem nas máquinas, já chegarão com as 

informações necessárias para o seu sequenciamento nos próximos processos para virar o 
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produto final. A partir disso, planejamento e controle da produção ocorrem em tempo real 

(COLLABO, 2016). 

 As indústrias estão cada vez mais automatizadas, os robôs estão aparecendo e exercendo 

atividades, as máquinas estão se auto comunicando. O pensamento da indústria 4.0 é interligar 

as máquinas, sistemas e profissionais ao processo de produção, visando otimizar e qualificar 

continuamente a produtividade e todos fatores que a interferem, tornando-a cada vez mais 

eficiente (FEMEC, 2016). 

  No que se diz respeito ao consumidor, pode-se dizer que o impacto tecnológico mais 

importante é a questão dos produtos personalizados. As indústria irão poder disponibilizar 

produtos personalizados para seus clientes em igual velocidade de produção em série em que 

os produtos são produzidos hoje, já que as máquinas poderão receber diretamente os desejos do 

clientes e a partir disso atendê-los. Os produtos finais serão capazes de armazenar dados sobre 

os consumidores, dados esses que serão utilizados pelas indústrias para cada vez qualificar e 

personalizar mais o produto (COLLABO, 2016). 

 É importante observar que o conceito de indústria 4.0 não só envolve a ligação dos 

processos produtivos e distributivos, mas também, a criação de novos produtos como um todo, 

desde as etapas de projeto até a etapa de pós-venda. Os impactos são grandes no que se diz 

respeito ao aumento de produtividade das indústrias, mas as transformações extrapolam esse 

ponto. Flexibilidade dos sistemas de produção, personalização em massa, ganho de eficiência 

na utilização de recursos e aumento da capacidade das industrias na integração das cadeias de 

valor, também são pontos a se destacar (CNI, 2016). 

Se presencia, assim, o princípio da quarta revolução industrial, na qual, determinada 

pelo âmbito econômico, social, ambiental e tecnológico, proporciona chances antes não 

exploradas pela indústria brasileira, viabilizando um aumento da diversidade industrial 

(BRUNO, 2016). 

 De acordo com Daudt (2016) e Willcox (2016) a internet surge como a grande 

protagonista do conceito de indústria 4.0, sendo ela, introduzida na indústria e integrada as 

maquinas e equipamentos, caracterizando-se pela contribuição da ligação de diversas 

tecnologias atreladas à quarta revolução industrial. 

 No que diz respeito ao Brasil, a utilização das tecnologias digitais ainda não é grande, 

sendo que 58% das industriam brasileiras possuem o conhecimento sobre o quão importante é 
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a utilização dessa tecnologia para aumentar a competitividade no setor industrial, mas menos 

dessa metade as usa. Com a visão apenas no aumento da produtividade com a melhora do 

processo produtivo acaba-se deixando um pouco de lado e para depois a parte do 

desenvolvimento de novos produtos e novos métodos de negócios, sendo o mais proposto 

praticar ao mesmo tempo ambas as atividades para um aumento competitivo do Brasil na 

economia mundial. As empresas brasileiras precisam ter ciência do crescimento da indústria 

4.0 entender os benefícios das tecnologias digitais, que além de aumentar a produtividade, 

contribuem oportunizando modelos de negócio, flexibilidade, produção customizada e 

otimização do tempo de lançamento de novos produtos no mercado (CNI, 2016). 

 

3.0 PILARES TECNOLÓGICOS DA INDÚSTRIA 4.0 

A quarta revolução industrial caracterizada pela ligação de tecnologias abrangendo as 

áreas de controle, automação e tecnologia da informação do âmbito industrial, unindo, assim, 

os mundos: digital, físico e biológico. 

As tecnologias que permitem essa união dos mundos, são:  

 Manufatura aditiva; 

 Inteligência artificial; 

 Internet das coisas; 

 Biologia Sintética; 

 Sistemas ciber-físicos. 

 

3.1 MANUFATURA ADITIVA 

Manufatura Aditiva ou Impressão 3D é a adição de matéria prima para a fabricação de 

produtos, constituídos de vários objetos, formando uma montagem (ABDI, 2018). 

De acordo com Volpato (2013) e Costa (2013) a manufatura aditiva pode ser 

considerada uma tecnologia em que se está expandindo de encontro com o aparecimento de 

novos processos, novas aplicações, ou seja, na evolução crescente da tecnologia.  

O conceito de produção em que se adiciona um material em oposição a produção, na 

qual o produto é finalizado retirando o material, surge a partir da década de 1980, com o 
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surgimento de máquinas de prototipagem rápida, chamadas de impressoras 3D. Essas 

impressoras realizam a fabricação de produtos se adicionando matéria prima, faixa por faixa, 

em um método digital tridimensional, o 3D, auxiliado pela utilização do sistema CAD. Um 

exemplo é o processo de usinagem (GIORDANO; ZANCUL; RODRIGUES, 2016). 

A importância da manufatura aditiva no Brasil que começou no final da década de 

1990 vem sendo cada vez mais percebida e destacada pelas empresas que visam estar inseridas 

competitivamente no mercado aliando-se a inovação, sendo assim, a manufatura aditiva é uma 

tecnologia aliada no processos de fabricação dessas empresas (VOLPATO; COSTA, 2013). 

Segundo Giordano (2016), Zancul (2016) e Rodrigues (2016) no que se diz respeito às 

características essenciais da manufatura aditiva pode-se destacar, além da economia de matéria 

prima, que é melhor aproveitada, também a diminuição do número de etapas na produção, já 

que na produção de maneira convencional é necessário diversas etapas até o produto final, em 

contrapartida, na manufatura aditiva, as etapas até o produto final são reduzidas em apenas um 

ou poucas etapas. 

De acordo com Gibson et al. (2009) pode-se definir oito etapas fundamentais para a 

produção com a utilização da tecnologia de manufatura aditiva. As quais são mostradas na 

figura 1. 

 

3.2 INTERNET DAS COISAS 

A internet das coisas pode ser definida como uma evolução do que se existe de internet 

atualmente, gerando uma conectividade dos materiais do dia a dia com a internet, utilizando 

metodologias computacionais e de comunicação. Diante disso, cabe-se destacar que essa 

conectividade com a rede de computadores mundial, ocasionará, além de um controle dos 

materiais, também, uma permissão de que esses materiais tenham acesso como provedores de 

serviço. Como consequência disso, se tem um aumento grande no que se diz respeito a 

oportunidades, não podendo-se esquecer dos riscos também, tanto no âmbito industrial quanto 

no âmbito acadêmico (SANTOS et al. 2009). 

O conceito de internet das coisas pode ser referenciado a materiais físicos e virtuais 

relacionados a internet, tendo início em 1999 no Instituto de Tecnologia de Massachussets, 

quando um grupo utilizou a rádio frequência conectada. A partir disso, vem crescendo e sendo 

desenvolvida cada vez mais, com o surgimento e utilização de sensores cada vez menores e 
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com custo reduzido, podendo-se destacar também o desenvolvimento nos dispositivos móveis, 

comunicações wireless e tecnologias cloud (COSTA, 2017). 

O conceito de internet das coisas pode ser definido como a conexão de materiais físicos 

com o mundo da internet, possibilitando, assim, uma execução de uma estabelecida ação de 

maneira coordenada (ABDI, 2018). 

Para Santos et al. (2016) as 6 etapas básicas de construção da internet das coisas são 

exemplificadas na figura 2. 

Figura 1: As 8 etapas básicas da construção da manufatura aditiva 

 

Fonte: Autor adaptado de Gibson et al. (2009) 
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Figura 2: As 6 etapas básicas de construção da internet das coisas 

 

Fonte: Autor adaptado de Santos et al. (2016) 

 

Em conformidade com Costa (2017) é notório e cabe-se destacar a geração de serviços 

de valor para o cliente que a conectividade e a interação das coisas vêm ocasionando e o cliente 

vem percebendo esse valor, destacando-se, assim como um dos grandes fatores dessa revolução 

tecnológica, e como consequência gerando um mundo de oportunidades e desafios. 

 

3.3 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL  

Para Ciriaco (2008), o conceito de Inteligência Artificial está ligado a ciência da 

computação que busca a elaboração de dispositivos inteligentes imitando a capacidade humana.  

Com o crescimento rápido da informática e da computação, este ramo da ciência está 

cada vez mais impulsionado e fazendo com que surjam elementos novos que se agregam rápido 
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a Inteligência Artificial. As aplicações existentes são diversas, como por exemplo, programas 

computacionais, aplicativos de sistemas de informática utilizados para segurança, robótica, 

jogos, dispositivos para diagnósticos médicos, programas que reconhecem a escrita à mão e a 

voz, entre outros (CIRIACO, 2008). 

A Inteligência Artificial é o segmento da ciência que faz com que os computadores 

desenvolvam atividades sem serem programados de forma explicita (ARINE, 2017). 

Pode-se dizer que a Inteligência Artificial é o ramo da simulação das atividades 

humanas no que se diz respeito ao raciocínio, a tomada de decisões e a resolução de problemas 

através de softwares e da robótica, automatizando diversos processos (ABDI, 2018). 

De acordo com Melo (2017), as vantagens da Inteligência Artificial são diversas, 

principalmente no setor econômico, já que se tem uma maior eficiência e uma redução dos 

custos com os recursos humanos, como por exemplo, em um atendimento ao cliente feito de 

forma mais rápida e uma geração de negócios maior. Pode-se dizer que os robôs possuem uma 

maior precisão e assim conferem uma segurança maior em certos tipos de produção mais 

complexas.  

Assim, do ponto de vista da quarta revolução industrial, a ciência da Inteligência 

Artificial está diretamente ligada ao desenvolvimento da indústria 4.0, concluindo-se, assim, 

que a Inteligência Artificial é o coração da indústria 4.0, pretendendo-se alavancando e criando 

sistemas que possuem uma percepção do ambiente, analisando e filtrando grandes quantidades 

de informações que se recebem de diversos tipos de sensores que atuam no recolhimento de 

informações ao longo do processo industrial, assim é possível que se interprete e sugira a ação 

mais recomendada para o respectivo processo (DOPICO et al., 2016). 

 

3.4 SISTEMAS CIBER-FISICOS  

Considerando as redes de comunicação como um grande facilitador, pode-se definir 

os sistemas ciber-fisicos como os sistemas computacionais embarcados, que são sistemas que 

processam a informação em outros dispositivos (COSTA, 2017). 

Sistemas ciber-fisicos configuram a união entre os mundos digital e físico. Sendo 

assim, todo objeto configurado como físico, ou seja, maquina ou linha de produção, e os 

processos físicos que acontecem em favor desse objeto são digitalizados (ABDI, 2018). 
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Pode-se dizer que os sistemas ciber-fisicos são definidos como equipamentos que 

possuem uma capacidade de fusão, com a coleta de informações em tempo real e tomada de 

decisões autônomas, do corpo físico ao mundo real (PEREIRA; SIMONETO, 2018).  

Esses sistemas ciber-fisicos resultam do desenvolvimento tecnológico computacional, 

de sensores e de tecnologias de comunicação que evoluem gerando um aumento da velocidade 

e da capacidade de se processar, além de uma redução dos preços deixando-os mais acessíveis. 

Assim, o potencial econômico e social desses sistemas são enormes e altos investimentos estão 

sendo realizados, no mundo todo, em favor de desenvolver essa tecnologia (ALMEIDA; 

MARTINS, 2018). 

Aplicando-se esse sistema, a indústria consegue obter um maior potencial na sua linha 

de produção, já que com esse sistema se consegue otimizar a indústria, controlando e 

monitorando os processos da produção para que se atenda a necessidade dos clientes da melhor 

forma possível, se adequando assim na eficiência da indústria 4.0 (OLIVEIRA; SIMÕES, 

2018). 

3.5 BIOLOGIA SINTÉTICA  

É a convergência de novos desenvolvimentos tecnológicos nas áreas de química, 

biologia, ciência da computação e engenharia, permitindo o projeto e construção de novas 

partes biológicas tais como enzimas, células, circuitos genéticos e redesenho de sistemas 

biológicos existentes (ABDI, 2018). 

 

3.6 CASES DE SUCESSO  

A seguir serão apresentadas aplicações desses pilares tecnológicos na indústria 4.0. 

 

Caso 1 – Manufatura Aditiva 

 

As sondas medidoras de fluxo de ar são utilizadas em aeronaves e em designs de turbo 

máquinas. Nela a medição da vazão é feita através do ângulo de ataque e da velocidade. A 

empresa alemã Vectoflow do ramo de metrologia fluidodinâmica de alta precisão é a 

responsável pela sua fabricação, utilizando laser como energia para juntar o material metálico. 

Essas sondas são feitas de titânio, aço inoxidável, aço inoxidável de alta temperatura e inconel 
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(liga níquel-cromo), destacando-se a rigidez e a duração dessas sondas (BRAGA, 2017). Um 

exemplo da sonda e dos tubos de kiel são mostrados nas figuras 3 e 4, respectivamente. 

 

Figura 3: Sonda de Kiel produzida pela Vectoflow 

 

Fonte: Braga (2017) 

 

Figura 4: Tubos de Kiel produzidos pela Vectoflow

 

Fonte: Braga (2017) 

 

Para Braga (2017) os materiais que são utilizados na fabricação dessa peça devem ser 

resistentes a altas temperaturas e velocidades, além de ser extremamente resistente a pressão, 

embora sejam pequenos. Pode-se destacar, dentre as vantagens obtidas com a utilização da 
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manufatura para as sondas da Vectoflow, a sua rigidez, 150% mais rígidas que as 

convencionais, a sua espessura, extremamente fina, o seu design aerodinâmico e acabamento, 

garantindo medições precisas, assim com a manufatura aditiva, se tem uma maior flexibilidade 

no material e tamanho, aumento da velocidade da produção e diminuição do tempo de entra do 

produto final. 

Caso 2 – Internet das Coisas 

A Tyson Foods, empresa de alimentos e, considerada uma das maiores do mundo, 

utilizou a internet das coisas para o monitoramento das informações da sua linha de produção, 

em uma de suas fábricas de salsicha, para garantir uma maior precisão e em maior quantidade 

das informações da sua linha de produção. A empresa investiu em um sistema que permite a 

diminuição da mão de obra e auxilio na análise das informações do sistema produtivo, assim, 

se tem melhores tomadas de decisões (FISPAL, 2017). 

Em detrimento com Fispal (2017), o sistema utilizado consegue analisar cerca de 2500 

dados na planta, assim a eficiência da produção é aumentada e os desperdícios diminuídos. Em 

consequência disso, a empresa apresentou melhorias em 0,5% na produção das salsichas, sendo 

que se tivesse 0,1% já valeria o investimento, com isso a Tyson Foods, garantiu uma economia 

de 50 mil toneladas de salsichas, além de ter padronizado seu sistema produtivo, evitando o 

desperdício de produtos e os elevados gastos na produção. 

Caso 3 – Inteligência Artificial  

A Tesla Motors, empresa automotiva que fabrica e vende automóveis elétricos de alto 

desempenho, lançou uma imensurável inovação na indústria automobilística. Os clientes donos 

dos automóveis da Tesla, como por exemplo o sedã, adquirem constantes atualizações do 

software dos automóveis, similar a Apple, a qual os clientes recebem atualizações do sistema 

operacional dos seus iphones (VIALLI, 2016). 

Em conformidade com Vialli (2016), os veículos constam com a instalação de sensores 

e radares que atuam na captação de dados constante sobre a utilização dos automóveis, gerando 

uma alimentação do software e assim uma análise e desenvolvimento de dados que são 

melhorados tecnicamente a cada atualização. Sendo assim, a fábrica consegue um 

aprimoramento dos seus produtos, como por exemplo o item de piloto automático do 
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automóvel, conseguindo, assim, fazer mudanças na velocidade e permitindo ao cliente um 

melhor planejamento das viagens baseado na autonomia de carga. 

 

Caso 4 – Inteligência Artificial  

 

 A Vale, mineradora multinacional brasileira, reduziu o gasto no ano de 2017 em 

cinquenta milhões e meio de dólares fazendo o uso da inteligência artificial e da digitalização 

de processos (SANTOS; MANHÃES; LIMA, 2018). 

Uma das atividades que pode ser destacada foi o aumento em 30% da vida útil dos 

pneus dos caminhões que atuam no transporte de minério que ocorreu depois de problemas 

serem identificados com o auxílio da utilização de sensores. A empresa possui 400 caminhões 

com custo de setenta mil dólares para cada pneu, sendo assim, se obteve uma economia de cinco 

milhões de dólares (SANTOS; MANHÃES; LIMA, 2018). 

Caso 5 – Sistemas Ciber-Fisicos 

A Volkswagen do Brasil, empresa fabricante de automóveis, faz o uso dos sistemas 

ciber-fisicos na sua cadeia de produção, ou seja, sistemas reais são criados a partir de sistemas 

virtuais, e com isso a sua produção se torna mais eficiente, ergonômica e flexível. A fábrica 

digital usa sistemas computacionais ligados que fazem a simulação virtual dos processos de 

produção antes que eles sejam implantados (MENDES; SIEMON; CAMPOS, 2017). Os 

sistemas reais e virtuais são demonstrados nas figuras 5 e 6, respectivamente.  

Figura 5: Sistema real Volkswagen Brasil 

 

Fonte: Adaptado de MENDES; SIEMON; CAMPOS (2017) 
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Figura 6: Sistema digital Volkswagen Brasil 

 

Fonte: Adaptado de MENDES; SIEMON; CAMPOS (2017) 

 

Os sistemas virtuais são gerenciados em todo o ciclo de vida do produto, sendo assim, 

quando se tem uma necessidade de se alterar algo nos sistemas reais, se pode simular e avaliar, 

utilizando uma plataforma digital e a partir disso se fazer ajustes quando necessário no sistema 

produtivo real. Assim, erros e problemas que surgiriam posteriormente, podem ser identificados 

e os ajustem necessários podem ser realizados, gerando assim, uma redução nos custos e no 

tempo de implementação. Com isso, por exemplo, a empresa economizou em gastos, que seriam 

superiores da 19 milhões de reais, implantando a nova linha de pintura em Taubaté e também 

4 milhões de reais implantando a linha do carro do novo golf no Paraná (MENDES; SIEMON; 

CAMPOS, 2017). 

 

3.7 PRÉ-LEVANTAMENTO 

Foi realizado um pré-levantamento em maio de 2019 com 60 estudantes do curso de 

engenharia de produção da Universidade Federal de Juiz de Fora apenas para se ter uma visão 

inicial se todos eles estão obtendo conhecimento a respeito da indústria 4.0 na faculdade. Dos 

60 estudantes, 50 responderam ter o conhecimento em indústria 4.0, dos quais 78% mostraram 

obter esse conhecimento na faculdade, figura 7, devido a importância do tema, como mostrada 

nesse trabalho, é importante que esse número cresça e que a faculdade ofereça esse 

conhecimento a respeito da indústria 4.0 a todos os estudantes. 
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Figura 7: Onde se obteve o conhecimento referente a indústria 4.0 

Fonte: Autor 
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4.0 CONCLUSÕES 

Conclui-se a grande importância da indústria 4.0 no âmbito industrial atuando no 

aumento da eficiência dos processos, otimizando os processos e serviços e garantindo enormes 

reduções de custos para as indústrias.  

Visto isso, as empresas estão cada vez mais se adaptando a indústria 4.0 a partir do 

uso das tecnologias analisadas nesse trabalho para se garantirem em um mercado cada vez mais 

competitivo. 

No âmbito nacional o desafio ainda é grande, mas as oportunidades são boas, para isso 

é essencial investimento nas tecnologias garantindo a automatização dos sistemas seguido dos 

benefícios aqui citados. 
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