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Resumo 

Considerando o crescente desenvolvimento de novas tecnologias, o objetivo 

deste artigo é mensurar as probabilidades para aprimoramento que a “Indústria 4.0” 

provê ou ainda proverá para a gestão, atividade crucial para o sucesso das empresas 

e que enfrenta diversos desafios nesse período em que a economia, não somente no 

cenário nacional, mas mundial, vive tempos de recessão. Para isso, foi realizada uma 

revisão de temas sobre o assunto desde o surgimento do termo “Indústria 4.0” em 

Outubro de 2012 na Alemanha, bem como o desenvolvimento das atividades de 

Gestão em diversos prismas. Com isso foram identificadas algumas das principais 

dificuldades que o ambiente da gestão empresarial enfrenta para sua consolidação 

eficiente até o presente momento. E para exemplificar de fato a existência dessa nova 

revolução será apresentada nesse artigo uma operação bastante expressiva e que 

transborda indícios dessa nova realidade.   

Podendo então ser respondida a seguinte questão: A Quarta Revolução 

Industrial ou a Industria 4.0 consegue de fato tornar os processos de gestão mesmo 

em diferentes ambientes? 

 

Palavras-chave: Aprimoramento, Desafios, Gestão Empresarial, Indústria 4.0. 

 

Introdução 

A indústria ao longo da história passou por mudanças que tiveram como 

objetivos aumentar a produtividade, reduzir os custos, melhorar os lucros, tornando 

os processos mais rápidos, seguros e criando uma produção padronizada que busca 

atender uma série de exigências de órgãos controladores de diversos setores. Em um 

resumo as revoluções industriais tiveram as seguintes características: 

 

A Primeira etapa da Revolução Industrial  

Entre 1760 a 1860, a Revolução Industrial ficou limitada, primeiramente, à Inglaterra. 

Houve o aparecimento de indústrias de tecidos de algodão, com o uso do tear 

mecânico. Nessa época o aprimoramento das máquinas a vapor contribuiu para a 

continuação da Revolução. 

 

A Segunda Etapa da Revolução Industrial  



A segunda etapa ocorreu no período de 1860 a 1900, ao contrário da primeira fase, 

países como Alemanha, França, Rússia e Itália também se industrializaram. O 

emprego do aço, a utilização da energia elétrica e dos combustíveis derivados do 

petróleo, a invenção do motor a explosão, da locomotiva a vapor e o 

desenvolvimento de produtos químicos foram as principais inovações desse período. 

A Terceira Etapa da Revolução Industrial  

Alguns historiadores têm considerado os avanços tecnológicos do século XX e XXI 

como a terceira etapa da Revolução Industrial. O computador, o fax, a engenharia 

genética, o celular seriam algumas das inovações dessa época. 

 

Na definição de (FRAGOSO, 2011, p.5) O principal objetivo de uma empresa é 

produzir (muito se possível) com poucos custos obtendo o maior lucro possível, ou 

seja, é gerar lucro. 

Com base nesse objetivo é que se desenvolve a quarta etapa da revolução 

industrial. As empresas de fabricação industrial, transportes, prestação de serviços, 

até mesmo nas áreas de saúde estão enfrentando forte demanda para aumentar sua 

produtividade e eficiência naquilo que fazem. Começa então a construir fábricas 

inteligentes e iniciar a fabricação inteligente através da automação industrial e 

tecnologias de automação de máquinas, integração de hardware e software, que 

estendidas as demais áreas de atuação, proporcionam uma amplitude de visão dentro 

dos processos de gestão assim como a clareza e a disponibilidade da informação 

denominada Internet da Coisas (ADVANTECH, 2017, p.4). 

Após a mecanização, eletrificação e informatização das empresas, a chegada 

da Internet das Coisas (IOT) e serviços inteligentes anunciaram à revolução industrial 

4.0, as empresas estão em todas as redes do mundo, no futuro suas máquinas, 

sistemas de armazenamento e recursos trabalharam como um sistema cyber físico 

(BLASCO, 2013, p.5). 

 

Para concretizar a Indústria 4.0, iniciou três fases estratégicas. 

 

• Na primeira fase ocorreu a implementação da conectividade do equipamento: 

dispositivos, máquinas, linhas de produção e fábricas foram conectados ao 

sistema e, portanto, a transparência dos dados, bem como a visualização da 

informação pode ser cumprida. 



• Na segunda fase, a coleta e integração de dados, bem como produtos e serviços 

de valor agregado foram introduzidos para atividades de fabricação e serviços 

inteligentes. 

• A fase final de serviços inteligentes inovadores é a habilitação de máquinas 

inteligentes e grande análise de dados (ADVANTECH, 2017, p.5). 

 

A fase final é também o ponto de maior presença nesse trabalho e que terão muitos 

de seus detalhes apresentados em uma operação de São Paulo com o transporte 

urbano de passageiros. 

Ligando a Indústria 4.0 a Gestão de Empresas 

A tendência de uma empresa inovar depende das oportunidades tecnológicas 

que ela tem pela frente. Além disso, as empresas diferem em sua capacidade de 

reconhecer e explorar as oportunidades tecnológicas. Para inovar, uma empresa 

precisa descobrir quais são essas oportunidades, estabelecer uma estratégia 

apropriada, ter capacidade de transformar esses insumos em inovação real e fazê-lo 

mais rápido que seus concorrentes (OECD, 2017, p.22). 

Dessa forma, as atividades ligadas à inovação passam a abrigar novos 

referenciais de concepção, operação e divulgação. As novas dimensões da 

concorrência globalizada impõem três desafios principais:  

• A necessidade de considerar aspectos intangíveis, como o aprendizado e o 

desenvolvimento humano;  

• A busca de novas formas de contornar a instabilidade e as condições adversas, 

como o uso do sistema de organização em redes; e 

• O cultivo de competências na busca de eficiência e de maior capacitação técnico 

científico e organizacional (SALLES FILHO, 2000, p.413). 

Da se então inicio a questão sobre as dificuldades que a gestão enfrenta para 

ser eficiente em seus diversos setores. 

Entre as funções que são estruturadas por meio da gestão empresarial, devemos 

destacar as interfaces tanto internas, quanto externas, operacionais, a área de 

marketing, logística, estratégia comercial, financeiro e outros, levando em 

consideração qual a influencia que a manufatura avançada (Indústria 4.0) terá sobre 

elas de um modo geral. 



Os desafios pertinentes à gestão em uma empresa são relacionados também 

a uma série de outros fatores, como a própria descentralização da empresa, a 

terceirização de serviços, a internacionalização e processos globais que a afetam 

(economia atual - tanto nacional quanto internacional, as transformações no mercado, 

o fim de algumas empresas multinacionais e o aparecimento de competidores cada 

vez mais fortes). 

Segundo (KEYSO, 2010, p.4) as empresas possuem modelos de gestão 

maleáveis, que são marcados pela manipulação descarada de imagens e muitas 

vezes sem relação com os problemas organizacionais. O reflexo disso é que aparentar 

é mais importante do que ser quando se trata de gestão, muitos gestores dizem que 

suas empresas apresentam na maioria das vezes imagens que não correspondem à 

realidade interna. De acordo com eles, as empresas afirmam em seus sites que 

possuem uma gestão estratégica, mas na realidade os funcionários operacionais 

apenas executam suas tarefas e suas opiniões não são nem mesmo levadas em 

consideração pela cúpula administrativa, o planejamento não é tão estratégico assim 

e ainda é focado no curto prazo; as estratégias muitas vezes são contos apresentados 

em retrospectiva após uma série escolhas erradas e as decisões não tem um raciocino 

por trás delas; em muitas organizações predominam reuniões sem objetividade para 

cobrir relatórios mal feitos e o excesso de papelório é muitas vezes um reflexo de 

problemas de comunicação. 

Com a compartimentalização da gestão no cenário empresarial fica evidente 

que o setor que mais sofre com a sua gestão é o da informação. A Informação assume 

uma importância crescente, ela torna-se fundamental em nível de empresa, na 

descoberta e introdução de novas tecnologias, exploração das oportunidades de 

investimento e ainda na planificação de toda a atividade industrial e empresarial. A 

gestão de informação e a sua inserção na estratégia empresarial são um fator chave 

na criação de valor acrescentado e das vantagens competitivas para a empresa. Se, 

por um lado, ajudam a detectar novas oportunidades e criar vantagens competitivas, 

por outro, ajudam a defendê-la de ameaças provenientes da concorrência (BRAGA, 

2017, p.4). 

 O conceito de informação deriva do latim e significa um processo de 

comunicação ou algo relacionado com comunicação (ZHANG, 1988). 

Relacionando a manufatura avançada e diversas atividades de melhoria 

provenientes da Indústria 4.0 (IOT’s, IA’s, BigDatas, sensores em maquinas de 



produção, micro-chips implantados em cada produto produzido, monitoramento e 

controle a distância, dentre outros), fica evidente que a informação em diversos níveis 

ficará a disposição de um ou vários analistas de forma prática e exata. Isso porque o 

compartilhamento de dados dos setores descentralizados e o processamento dessas 

informações na nuvem virtual (BigDatas) é o ponto central das fábricas e operações 

inteligentes. Para continuar a desenvolver tanto as fábricas digitais quanto os serviços 

inteligentes, os dados físicos obtidos com sensores implantados nas maquinas são 

imediatamente identificados e enviados para as redes globais disponíveis na IOT, os 

resultados destas avaliações podem ser reproduzidos diretamente em cada estação 

conectada a rede global da empresa, otimizando assim, as fábricas e os serviços em 

tempo real. 

Considerando esses dados é que (BRAGA, 2017, p.4) afirma que a gestão 

moderna exige que a tomada de decisão seja feita com o máximo de informação. 

Métodos de Pesquisa 

Para verificar a influência que a Indústria 4.0 tem sobre a gestão da informação 

foram realizadas pesquisas bibliográficas sobre o assunto em artigos, publicações de 

estudos científicos, conteúdos institucionais de empresas que atuam com tecnologia 

e livros que abordam o assunto, no entanto, pouco foi utilizado para compor esse 

trabalho, essas pesquisas serviram para mostrar os passos dados pela atividade de 

gestão dentro da esfera de tomada de decisões. 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas 

já analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 

científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma 

pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou 

sobre o assunto. Existem, porém pesquisas científicas que se baseiam unicamente 

na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo 

de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do 

qual se procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32). 

As buscas por informações foram feitas de modo qualitativo não levando em 

consideração a representatividade numérica, mas sim o aprofundamento da 

compreensão das mudanças que a tecnologia proporciona para as atividades de 

gestão, etc. 



Os pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa opõem-se ao 

pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências, já que 

as ciências sociais têm sua especificidade, o que pressupõe uma metodologia própria. 

Assim, os pesquisadores qualitativos recusam o modelo positivista aplicado ao estudo 

da vida social, uma vez que o pesquisador não pode fazer julgamentos nem permitir 

que seus preconceitos e crenças contaminem a pesquisa (GOLDENBERG, 1997, p. 

34). 

 Continuando com os métodos utilizados para o desenvolvimento desse 

estudo foram obtidos depoimentos de profissionais da área de gestão e 

empreendedores (que alcançaram o sucesso em seus negócios) sobre o assunto 

Indústria 4.0, esses profissionais e empreendedores participaram do programa Papo 

de Especialista apresentado pelo SEBRAE e que foi publicado em 15 de Julho de 

2016. 

Uma pesquisa acadêmica pode ser classificada em quantitativa ou qualitativa. 

De toda maneira, ao se apresentar uma pesquisa quantitativa, as regras de 

apresentação do estudo não geram dúvidas com fundamento. No entanto, quando a 

pesquisa é qualitativa e utiliza entrevistas, o autor se vê de frente a uma dúvida quanto 

às normas de apresentação e a descrição das respostas dos entrevistados em seu 

texto. Estas respostas estariam sujeitas as normas técnicas de citação de documentos 

para publicação, ou sujeitas às normas de citação de informação verbal? Pesquisas 

qualitativas na maior parte por razões de conveniência, os dados são convertidos em 

texto escrito/digitado, todas as análises daquilo que muitas vezes são uma grande 

quantidade de material refletem duas características, a primeira, para dados que são 

volumosos é necessário utilizar métodos para trabalhar de forma prática e coerente, 

em seguida, os dados deverão ser analisado e interpretados (GIBBS, 2009, p. 24). 

Para compor esse trabalho, além das pesquisas em materiais publicados, foi 

assistida a palestra com o professor de Harvard (SUNIL GUPTA) em São Paulo no 

teatro da FIESP no dia 05 de abril de 2017 com o tema - A Indústria na Era Digital. 

De acordo com Santos (2000, p. 94), a apresentação de texto falado faz 

referência a trechos de palestras, aulas, conferências é a transcrição de forma direta 

ou indireta, de um texto não escrito, qualquer informação apresentada de maneira não 

formal, que não foi documentada pelo autor. A exatidão do que foi dito é primordial, 

bem como a referenciação correta. É certo que as entrevistas também podem ser 

listadas aqui, porque o dever de qualquer citação é permitir sua certificação ou uma 



maneira de aprofundamento no tema pelo leitor, também é necessário citar a fonte 

para possibilitar que qualquer pessoa tenha a chance de percorrer caminho parecido 

(FRANÇA, 2000, p. 113). 

Em contrapartida, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2002, p. 2) 

apresenta recomendações acerca da apresentação de textos que não são escritos: 

ao se tratar de texto obtidos por informação falada (palestras, debates, comunicações, 

etc.), é necessário indicar entre parênteses a expressão informação verbal, apontando 

os dados disponíveis, em nota de rodapé. 

Para concluir com um exemplo muito claro de como a Indústria 4.0 e a utilização 

da tecnologia tem a capacidade de melhorar drasticamente o nível de serviço e de 

qualidade, foram identificadas as principais atividades de controle e vigilância de um 

serviço de transportes da cidade de São Paulo, a VIA QUATRO, linha amarela do 

metrô da capital do estado de São Paulo. A busca desse conteúdo ocorreu por meio 

de entrevista e observação da operação em funcionamento em diferentes situações 

em que a capacidade de transporte variavam do seu limite máximo ao seu limite 

mínimo. 

Apresentação de Atividades Envolvidas com Indústria 4.0 

Conforme a Confederação Nacional da Indústria (CNI, 2016) com o avanço 

tecnológico da Indústria 4.0 (Manufatura Avançada), a maior e mais poderosa 

ferramenta criada foi à digitalização, um processo cada vez mais importante e 

presente na vida das grandes empresas e das pessoas, e que vem sendo associada 

às tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), a digitalização vem se tornando 

presente em aplicações como livros digitais (e-books), música em formato digital 

(MP3) e até mesmo os aplicativos para táxi (Apps com uber), dentre outras. O avanço 

dessa nova ferramenta traz para as empresas o potencial de inovar e revolucionar o 

cotidiano das pessoas, oferecendo soluções para importantes desafios nacionais. 

 

- Principais áreas de avanço: 

 

• Energia 

• Indústria 

• Produção de Bens de consumo 

• Processos na Agricultura 



• Mobilidade urbana 

• Saúde 

 

Um exemplo aplicado à mobilidade urbana, a operação da linha 4- Amarela do 

Metrô de São Paulo, operada pela concessionária VIA QUATRO. 

Modernidade com a mais alta tecnologia é o que mais se apresenta na Linha 

4-Amarela, instalados nas estações, trens, centro de controle operacional (CCO) e no 

sistema de sinalização, a inovação em tecnologia na Linha 4-Amarela ganha mais 

destaque por conta do sistema driverless (sem condutor), utilizado pioneiramente na 

América Latina. Com esse sistema o trem é conduzido sem um operador, um sistema 

baseado na comunicação o CBTC. 

A Empresa MRS (2017) define o sistema CBTC (Communication based train 

control – Comunicação baseada no controle de trens) da seguinte como um sistema 

de controle e monitoramento do movimento dos trens através de rede dedicada de 

comunicação interligada com a sinalização no campo. O computador de bordo troca 

continuamente informações sobre posição, velocidade, licenciamento e também 

recebe informações dos trens à frente, do trabalho de equipes de manutenção e de 

restrições de velocidade. Evita os excessos de velocidade e, nos casos em que o 

maquinista não atuar, o sistema coloca o trem e sua vizinhança em condição segura, 

reduzindo a velocidade (corte de tração) ou parando composições”. 

Nesse sistema, as velocidades são padronizadas dentro dos limites permitidos 

e gerenciadas de acordo com a necessidade, o que contribui com mais segurança. O 

CBTC possibilita a aproximação de dois trens de forma segura e a uma distância 

parecida a dos automóveis no transito. Com a fabricação na Coreia, os trens da Linha 

4-Amarela vêm equipados com a mais moderna tecnologia e oferecem elevado nível 

de conforto aos passageiros, como um sistema de ar condicionado em todos os trens, 

passagem liberada entre carros, baixo nível de ruído externo e interno, e comunicação 

direta com o CCO, considerado o cérebro da operação (VIAQUATRO, 2017, p.3). 

Nas estações o destaque fica por conta das divisórias de vidro que mantem 

separadas as plataformas dos trilhos e garantem mais segurança aos usuários. As 

portas do trem se abrem em sincronia com as de plataforma nas estações e o trem 

para no ponto certo de embarque e desembarque dos usuários. Esse sistema 

colabora de maneira crucial para evitar a ocorrência de acidentes, evita a queda de 

objetos na via e interrupções na oferta de viagens (VIAQUATRO, 2017, p.3). 



O Centro de Controle Operacional (CCO) que fica localizado na região do 

Butantã, no Pátio Vila Sônia na Capita de São Paulo é o principal fator da operação 

automática e uma das ferramentas de maior destaque para a ViaQuatro realizar um 

atendimento ágil e de qualidade.  

Nos trens da Linha 4-Amarela, todo o controle operacional é feito de modo 

remoto direto do CCO com o auxílio de uma tela com a extensão de 13 metros de 

comprimento e aproximadamente 3 metros de altura, onde é possível visualizar a 

movimentação em toda a extensão da linha, o interior dos trens, nas estações, o pátio 

de manobra e a manutenção (VIAQUATRO, 2017, p.3). 

Através desse importante sistema é possível parametrizar a velocidade dos 

trens, a quantidade de viagens, o tempo que as portas da plataforma e do trem 

permanecem aberta nas estações, incluir ou retirar trens de circulação na linha, 

quando necessário, para atender à demanda dos usuários, entre outras necessidades. 

Os trens contam com vinte e seis câmeras de monitoramento e próximo de 300 

nas estações, interligadas diretamente ao CCO, auxiliando o sistema a garantir a 

segurança dos usuários e da operação de transporte da Linha 4-Amarela do metrô de 

São Paulo. Ao menor sinal de problemas, o CCO aciona as equipes de atendimento, 

que entram em ação para resolver rapidamente qualquer situação (VIAQUATRO, 

2017, p.3). 

Em um vídeo institucional da linha 4-Amarela que é disponibilizado pelo canal 

(TECNOBLOG 2016) afirma que o sistema CBTC é mais preciso e mais seguro que o 

antigo sistema ATC (automatic train control – controle automático de trens) usado nas 

outras linhas do metrô, nesse mesmo vídeo é descrito a existência de um simulador 

onde é possível criar diversas situações que poderiam ocorrer durante a operação, 

desde um problema com ar condicionado até a uma ocasião de plataforma cheia de 

passageiros. 

Para garantir o fluxo de informações e a correta fluidez da operação, a Via 

Quatro conta com duas redes dedicas para a transferência de dados, uma dessas 

redes é exclusiva para a comunicação entre os Sistemas CBTC (ATC onboard e ATC 

CCO) e ATS (automatic train supervisor), sistema que supervisiona todas as métricas 

da operação do ATC, e a outra rede é exclusiva para a transmissão de dados de 

imagem e voz necessários para o acompanhamento em tempo real por meio do 

circuito fechado de tv (CFTV) das instalações e trens da operação da linha 4 do metrô 

de São Paulo. 



Com a integração de todos os sistemas através das redes dedicas, além de ter 

o funcionamento conforme o esperado a operação consegue ainda disponibilizar 

algumas informações aos usuários desse serviço, se você é um deles já deve ter 

notado em algumas das telas presentes nas plataformas de embarque/desembarque, 

com informações de previsão de chegada do próximo trem e também um indicador 

básico da lotação de cada vagão, essas são outras variáveis que o sistema consegue 

mensurar. 

Começando pelas previsões, é uma variável do CBTC que controla os trens 

remotamente, para esse controle ocorrer, o sistema tem a necessidade de saber 

exatamente onde cada composição se encontra exatamente ao longo das vias, com 

essa informação é que se torna possível a aproximação de um trem com o outro sem 

colocar em risco a segurança dos passageiros, esse posicionamento é feito através 

de balizas (equipamentos de posicionamento remoto) instaladas ao longo da via, que 

com a passagem do trem sobre elas, atualiza o posicionamento do ATC onboard que 

envia de imediato o seu posicionamento através de uma das redes para atualizar sua 

posição no ATC/CCO e ATS/CCO no mapa de operações, outro fator importante para 

o sucesso da operação é a segregação da via é a total garantia de que não haverá 

nenhuma pessoas na via, pois o sistema identifica apenas as composições e não 

pessoas, dai a extrema necessidade das portas automáticas em todas as estações. 

Sobre o tema de lotação dos vagões, trata se de um sistema um pouco mais 

simples, que já é utilizado em outras operações de trens de São Paulo, porém com 

uma diferença simples. Alguns trens de outras operações têm em seus sistema de 

suspensão bolsas de ar para contribuir com o conforto no transporte de passageiros, 

a diferença do sistema presente nos trens da ViaQuatro é que esse sistema de 

amortecimento é composto por sensores de pressão, esses sistemas monitoram a 

pressão interna dessas bolsas de ar que conforme o aumento do número de pessoas 

dentro do vagões, aumenta também a pressão interna dessas bolsas de ar, e o 

sistema munido de um algoritmo interpreta a informação e identifica um lotação 

aproximada de cada vagão. 

 

Na área da Saúde o Professor SUNIL GUPTA, apresentou em sua palestra, a 

existência de um comprimido que, além de seus componentes medicinais, traz um 

chip passível de ser ingerido e apto a captar informações sobre o estômago do 

paciente e enviar os dados a uma distância de até 100 quilômetros. 



No site da ASSOSSIAÇÃO PROCOBRE (2017) há a descrição mais detalhada 

desse produto que descreve um comprimido com chip de cobre e magnésio que auxilia 

em tratamentos de saúde, a agência de alimentos e drogas dos Estados Unidos (FDA) 

aprovou o uso de um comprimido que contém um sensor de cobre e magnésio para o 

acompanhamento de tratamentos médicos. A empresa responsável pelo seu 

desenvolvimento é a PROTEUS DIGITAL HEALTH. Esta inovação traz uma nova 

abordagem para o tratamento de doenças crônicas, pela primeira vez com uma visão 

interior que pode apontar respostas fisiológicas e os hábitos dos pacientes. Quando o 

mecanismo é ingerido, ele é ativado pelo suco gástrico no estômago e transmite um 

sinal, que é recebido por um patch na pele que por sua vez envia as informações para 

um dispositivo móvel, e depois as encaminhando para o médico responsável pelo 

tratamento. Desta forma, os médicos podem prescrever doses diferentes dos 

medicamentos ou mudar o remédio se notarem que não estão agindo da forma 

esperada. Por enquanto o comprimido só foi testado com placebos, mas a expectativa 

é de que em breve seja comercializado, tanto nos Estados Unidos como na Europa, 

onde ele também já havia sido aprovado. 

 

Continuando em sua palestra, para a indústria e agricultura, o Professor SUNIL 

GUPTA falou sobre corporações como a fabricante de tratores JOHN DEERE. Além 

de vender suas máquinas, a empresa agora é uma gerenciadora de questões 

climáticas, eles informam seus clientes sobre as melhores épocas para fazer o plantio, 

usam a tecnologia para isso, há também sistemas de gerenciamento de maquinários 

através de serviços inteligentes. 

Na Pagina da empresa JHON DEERE há alguns detalhes sobre essas 

tecnologias. A Primeira delas é para o controle de maquinas de trabalho pesado Jhon 

Deere WorkSight – Otimizar Maquinas, esse sistema permite que você veja máquinas 

trabalhando excessivamente em marcha lenta, inativas, funcionando com cargas 

pesadas por longos períodos o se deslocando para áreas que não deviam. Funciona 

com o auxilio de duas ferramentas, Sistema de Telemetria JDLink e o Diagnóstico e 

Programação Remota. Com essas duas ferramentas trabalhando por esses sistema 

é possível aperfeiçoar o uso das maquinas, o tempo de funcionamento e os locais de 

trabalho. 

Há também outro sistema bastante interessante, o Apex™, que permite 

controlar vários aspectos importantes das operações da sua fazenda a partir do 



escritório. O Apex™ é um software de SIG (Sistemas de Informações Geográficas) 

com diversas ferramentas de gerenciamento de mapas e informações coletadas em 

campo, incluindo algumas ferramentas de gerenciamento da frota agrícola. Permite 

gerenciar custos e rastreabilidade associados a variáveis como talhões, culturas, 

variedades, produtividade, máquinas, fertilizantes, agroquímicos, dentre outros. 

Sendo possível armazenar e gerenciar uma grande variedade de informações 

referentes às culturas e as operações agrícolas, utilizado para criar e manipular os 

mapas gerados em campo pelo Mapa de Produtividade (Harvest Doc) e do Piloto 

Automático operando com o GS3 (Auto Trac). Esses sistemas são auxiliados por 

equipamentos como monitores instalados nos maquinários agrícolas e receptores ao 

longo do campo e no próprio maquinário para sua localização. 

5 Considerações Finais 

Poucas empresas serão capazes de enfrentar todas as mudanças 

apresentadas pela Indústria 4.0 de uma vez. Por outro lado, existem muitas empresas 

que participarão do processo de difusão das novas tecnologias de forma escalada, de 

acordo com seus trajetos, suas capacitações e suas estratégias para sobrevivência 

no mercado. Nesse contexto, o surgimento de uma iniciativa trazendo a proposta de 

desenvolvimento da Indústria 4.0 no Brasil deverá ser o de empresas pioneiras 

entrarem no novo paradigma, encorajar as demais a acelerarem sua iniciação na nova 

onda, sob o alerta de não terem um futuro no novo ambiente empresarial competitivo. 

Nos diferentes prazos, a assimilação das novas tecnologias nas estratégias 

para o desenvolvimento da indústria brasileira será fator mais importante para a 

competitividade do País e para assegurar a melhora da sua participação nas cadeias 

globais de valor empresarial.  

Em diversos países a Indústria 4.0 já começou a ser realidade, contando ainda 

com o apoio dos governos das principais potências econômicas, que os tem colocado 

como o centro de suas estratégias de política industrial. Isso cria um desafio duplicado 

para o Brasil, que deverá buscar além da incorporação e o desenvolvimento dessas 

tecnologias, a agilidade em faze-lo a fim de evitar que o distanciamento de 

competitividade entre o Brasil e alguns principais competidores.  

Da mesma forma como tem ocorrido em outros países, a implantação das 

tecnologias da Indústria 4.0 no Brasil não modificará todos os setores de forma e 

tempo similares. O nível das diferenças que as empresas possuem exigirá que as 



políticas sejam adeptas para diferentes conjuntos de áreas e setores  das empresas, 

que contarão com velocidades e condições diferenciadas. 

Um fato bastante evidente e que inclusive foi citado pelo professor SUNIL 

GUPTA é que o escopo de negócios será alterado, algumas áreas deixaram de existir 

e outras serão criadas, temos que nos adaptar, é tempo de redefinir negócios e de 

buscar novas formas de criação de valor nas empresas. 

Portanto após considerar todos os fatos apresentados, as funcionalidades de 

sistemas que se comunicam entre si (serviços inteligentes) e que controlam 

equipamentos automatizados, a questão da Indústria 4.0, e mais especificamente a 

de “Digitalização” fica evidente que com a infraestrutura montada e os sistemas 

funcionais o processo de gerenciamento (independente do setor) se torna mais 

eficiente, ágil e assertivo, pois as informações ficam disponíveis em larga escala e 

livres de modificações ou maquiagem por parte do gestor, o que torna a tomada de 

decisões voltada para as necessidades reais de uma operação. 

 Mas esse artigo deixa uma linha de raciocínio para novas pesquisas, a 

segurança virtual desses processos está garantida? 
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