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1. RESUMO 

Após as Três revoluções o mundo industrial teve seus paradigmas renovados 

por uma visão totalmente inovadora de produção integrada com tecnologia e 

automação dos sistemas produtivos. Hoje existe uma nova tendência de 

quebra de paradigma de produção mundial, bastante pesquisada e aplicada na 

Europa, que consiste em uma integração entre internet e fábrica, um espaço 

cyber-físico, onde o sistema interliga as máquinas de uma forma similar a uma 

organização social chamada Indústria 4.0. Consiste em uma nova mentalidade 

e metodologia que une conceitos atuais de automação industrial, com a 

conexão por meio da internet entre toda a empresa, o presente trabalho se 

propõe a estarevolução. Atualmente não é notado que projetos de 

automatização, informação nas nuvens, informações que premunem o 

planejamento fazem parte deste conceito chamado de Indústria 4.0, ou 4ª 

revolução industrial. 

Palavras-chave: Internet das Coisas. Indústria 4.0, IoT na Indústria têxtil, 

Software de Gestão na Indústria 4.0. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Cada vez mais, processos tradicionais de produção estão se combinando com 

modernas tecnologias da informação e comunicação. Conforme evidência 

Santos (2015), o mundo da produção está passando por uma verdadeira 

revolução. O mundo globalizado afeta inteiramente a vida das empresas, 

dentro ou fora delas. É importante abrir novos mercados, novos negócios, 

explorar lugares não antes explorados, isso obriga a atualização das pessoas, 

das máquinas e utilização de novas tecnologias. A Indústria4.0 apresenta uma 

proposta onde as empresas buscam a automatização sendo controlada por 

robôs baseados em sistemas cyber- físicos. Nesse novo panorama, através 

dos sistemas Big Data e aInternet das Coisas (IoT- Internet of Things) é 

possível viabilizar nos processos produtivos que utilizam diversos sensores, a 

oportunidade de passarem a ser controlados remotamente, totalmente focado 

na internet em torno da indústria, no meio produtivo onde todos os 

equipamentos e maquinários estão conectados em rede disponibilizando 

informações em tempo real e de forma conclusiva. A Internet das Coisas 

abrange o conceito de conectar diversos tipos de dispositivos a internet 



tornando um processo produtivo mais eficiente, flexível, garantindo resultados 

de alta qualidade, além de economizar tempo e dinheiro. 

 

3. OBJETIVO 

Analisar e descrever a viabilidade técnica e econômica, quando uma empresa 

opera em modelos de maturidade, descrita após a transição da Indústria 3.0 

para Indústria 4.0. A abordagem será no setor industrial têxtil, que de maneira 

evolutiva mostrará que através desta transição ocorrerá mudanças 

econômicas, ambientais e tecnológicas que alterarão as bases da economia e 

da tecnologia de manufatura no setor. 

 

4. METODOLOGIA 

O desenvolvimento deste trabalho está proposto em etapas, sendo 

levantamentobibliográfico por meio de livros, trabalhos acadêmicos e artigos,a 

qual permitiu a narrativa e desenvolvimento do trabalho. Posteriormente serão 

realizadaspesquisas para obter informações e dados em uma indústriado setor 

têxtil e sua desenvoltura na implantação de um softwaresupervisório de 

gerenciamento produtivo para viabilizar e automatizar os processos de 

manufatura e cadeia de valor. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

As três primeiras revoluções industriais foram resultado da mecanização, 

eletricidade e tecnologia de informação. Agora, a introdução da Internet das 

Coisas e Serviços nocontexto da manufatura está lançando uma quarta 

revolução industrial(KAGERMANN; WAHLSTER;HELBIG, 2013). 

Atualmente, esta sendo explorada a chamada Quarta Revolução Industrial ou 

Indústria 4.0, que consiste em uma nova mentalidade e metodologia, unindo 

conceitos atuais de automação industrial com a conexão por meio da internet 

entre todos os setores da empresa. Com novas tendências nos sistemas 

produtivos, é o aspecto que o presente trabalho se propõe a mostrar. Para o 

sucesso e sobrevivência de uma indústria frente a um cenário atual e ao 

crescente mercado competitivo, as organizações buscam constantes melhorias 

em seus sistemas produtivos e nas suas tecnologias, procurando sempre 

integrar todas as áreas da empresa. Por meio de algumas explorações e 



estudos foi possível identificar e analisar os benefícios adquiridos através de 

uma instalação de um software para fabricantes de tingimentos e acabamentos 

em uma indústriatêxtil. O software de gerenciamento que analisamos oferece 

uma abordagem eficiente em qualquer direção para máquinas e entre 

máquinas, consequentemente, é possível uma comunicação inteligente em 

tempo real entre todos os sistemas, o que é indispensável para percorrer o 

caminho em busca de uma fábrica inteligente.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Sempre é necessária uma atenção especial em maquinas de acabamentos 

têxteis, pois geralmente os produtos estão finalizados sem opção de correção 

após a conclusão do processo de acabamento. Após explorar estudos para a 

implantação e utilização do sistema de gerenciamento da produção, foi 

possível descrever os resultados preliminares iniciais, em que primeiramente 

foi permitido otimizar os recurso tais como, água, energia e tempo de mão de 

obra, obtendo processos mais alinhados e interligados, ocasionando grandes 

diferenças qualitativas nos resultados finais. Consequentemente, em uma visão 

preliminar os processos de produção tendem a serem mais rápidos, reduzindo 

a possibilidade de erros e retrabalhos, diminuindo o consumo de recursos 

humanos e financeiros, tornando os mais eficientes e com maior resultado em 

qualidade, permitindo que os processos passem a ser mais inteligentes. 
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