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1. RESUMO 

Os benefícios das constantes inovações podem ser vistos como importantes 

ferramentas nos processos de produção das pequenas e medias empresas.  Um dos 

mais recentes, que surgiu em 2011, é a chamada indústria 4.0, que é um caminho 

para a 4ª revolução industrial e visa fazer com que todos os itens da indústria se 

comuniquem, sejam eles processos, produtos, máquinas ou objetos. O presente 

estudo tem como objetivo verificar se pequenas e medias empresas (PMEs) se 

integram a 4ª revolução industrial através do uso do sistema “TOTVS intera” para 

viabilizar com custos benefícios satisfatórios na integração de seus processos. A 

hipótese é que o sistema se mostra uma alternativa para que PMEs se integrem a 4ª 

revolução industrial. Faltam realizar pesquisas estatísticas  e mais específicas do 

sistema. 

 

2. INTRODUÇÃO 

De acordo com dados do IBGE (2016), o segmento industrial que mais cresceu 

foi o de equipamentos eletrônicos e de informática, 29,1% em relação ao igual mês 

do ano anterior. Mesmo com esse crescimento, a indústria geral sofreu um déficit de 

0,1%. Mesmo crescendo 1,4% em janeiro de 2017 (em relação a janeiro de 2016), a 

produção industrial acumula baixa de 5,4%. Esses resultados mostram que a indústria 

brasileira tem uma oportunidade e uma necessidade de aderir o conceito da indústria 

4.0. 

Segundo TADEU e SANTOS (2016), o termo Indústria 4.0 foi primeiramente 

utilizado durante a Hannover Fair (feira especializada em automação industrial), em 

2011, onde foi proposta uma nova tendência industrial com o desenvolvimento de 

smart factories  (fábricas inteligentes). 

A indústria 4.0 é, de acordo com RIZZO, a descentralização do controle dos 

processos produtivos para uma combinação de dispositivos 

inteligentes interconectados, ao longo de toda a cadeia de produção e logística a fim 

de, principalmente, prevenir falhas na linha de produção. 

Ao longo deste trabalho, o termo IOT irá se referir a Internet das Coisas (Internet 

of Things). A abreviatura “4.0” será usada para se referir a “Indústria 4.0”, “SCF” para 

“Sistema (as) Cyber Físico (os)”, “BD” para “Big Data”, “PMEs” para “pequenas e 

médias empresas” e “CC” para “Cloud Computing”. Será necessária uma pesquisa a 

parte para maior conhecimento desses termos. 



 

 

 

3. OBJETIVO 

Verificar se PMEs se integram a 4ª revolução industrial através do uso do 

sistema “TOTVS intera” para viabilizar com custos benefícios satisfatórios na 

integração de seus processos. 

 

4. METODOLOGIA 

Foram realizadas pesquisas bibliográficas e descritivas sobre a indústria 4.0 e 

sua aplicabilidade em PMEs. A partir daí será realizado um estudo na empresa TOTVS 

e as estatísticas de seu sistema “TOTVS intera”. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Segundo SISTEMAS (2017) a 4.0 irá promover uma combinação de 

tecnologias, o que permitirá a inovação de processos produtivos a partir de 

plataformas integradas de manufatura avançada, tudo sustentado pelo CC. Os 

principais benefícios para as indústrias são: mais agilidade, mais flexibilidade e 

modularidade dos processos de produção. 

A Industria 4.0 permite automatizar o processo produtivo para reduzir 

desperdícios, falhas e gargalos, e dessa forma, otimizar o processo industrial. Para 

verificar a integração de PMEs na 4.0, será utilizado como base o sistema de uma 

empresa da área da tecnologia, a TOTVS. 

Segundo o site da TOTVS (2017), ela é uma empresa brasileira de tecnologia, 

especialista no desenvolvimento de soluções de negócios para pequenas, medias e 

grandes empresas.  

Com o avanço constante da tecnologia as empresas sentem-se obrigadas a 

utilizar dos novos meios tecnológicos, uma vez que as que possuem resistência em 

relação ao avanço tecnológico tendem a ter dificuldades em se manter competitivas 

levando em consideração as vantagens que esse novo universo pode proporcionar, 

como o “TOTVS Intera”, que é um software simples, que requer pouco investimento 

inicial e é uma alternativa para as PMEs se inserirem na 4.0. É um sistema inovador 

alinhado com o CC, que abrange soluções da TOTVS junto à plataformas de gestão, 

produtividade e colaboração permitindo gerenciar tarefas, organizar documentos, 

automatizar processos, criar portais, acessar online os principais indicadores da 

empresa (TOTVS, 2017). 



 

 

Atualmente a indústria 4.0 pode parecer algo intangível e futurista que, se 

viabilizada, só atingirá as grandes empresas, mas segundo RIZZO (2016) o impacto 

esperado da 4.0 pode ser comparado ao que foi proporcionado pela internet em outros 

campos, ou seja, a 4.0 pode se tornar requisito com mais alguns anos de 

aperfeiçoamento. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O presente estudo permite considerar o sistema “TOTVS Intera” como uma 

forma viável para PMEs se integrarem a inovação da quarta revolução industrial, 

levando em conta o custo beneficio que o sistema poderá trazer para as empresas 

que o assinarem. Ainda falta verificar estatísticas e a demanda do sistema da TOTVS 

em relação às PMEs.  
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