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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo central apresentar o desenvolvimento da indústria 
entre as revoluções desde o século XVIII até os dias de hoje, apresentando as 
grandes tendências da indústria 4.0 na administração futura. Em resumo, a indústria 
4.0 envolverá a integração técnica de sistemas ciber-físicos em diversas áreas da 
indústria onde, o uso da internet será essencial nos processos industriais. A 
estrutura da administração deve ser capaz de se apoiar ao uso correto das funções 
da indústria 4.0 de uma maneira adequada, a fim de melhorar a produção, a 
flexibilidade e a eficiência para formação de uma estratégia mais competitiva. Este 
estudo também veio apresentar o contexto da revolução industrial junto os termos da 
indústria 4.0, passando e também trazendo ao conhecimento a história das 
revoluções. Também buscou se mostrar neste artigo as vantagens e desvantagens 
da indústria 4.0 nas áreas da administração. 
  

 

Palavra-chave: Revolução Industrial, Indústria 4.0, administração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 
This work has as main objective to present the development of the industry between 
the revolutions from the eighteenth century to the present day, presenting the great 
trends of industry 4.0 in the future administration. In summary, industry 4.0 will 
involve the technical integration of cyber-physical systems in several areas of 
industry where the use of the internet will be essential in industrial processes. The 
management structure should be able to support the correct use of the functions of 
industry 4.0 in a suitable way in order to improve production, flexibility and efficiency 
to form a more competitive strategy. This study also presented the context of the 
industrial revolution together with the terms of industry 4.0, passing on and also 
bringing to the knowledge the history of revolutions. It also sought to show in this 
article the advantages and disadvantages of industry 4.0 in the areas of 
administration. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Para muitas empresas, a globalização dos mercados aumenta a concorrência e 

oferece simultaneamente grandes oportunidades, aumentando a quantidade de 

potenciais clientes no mercado. Além disso, a influência de novos recursos técnicos 

e desenvolvimentos sociais em um mercado global são distintamente considerados 

no processo de tomada de decisões. Nos últimos anos, esses desenvolvimentos 

levaram a redução significativa dos ciclos de vida do produto, especialmente para 

produtos de consumo. Consequentemente, para se manter no mercado, é 

necessário atender às crescentes demandas dos clientes mais informados e 

exigentes. Isso leva a uma vasta variação de cada linha de produtos, dificultando 

assim a manutenção de um nível elevado de automação com tecnologias comuns. 

Os sistemas de administração futura têm que ser significativamente flexíveis e 

dinamicamente responder a ordens em constante mudança da indústria 4.0. Este 

processo de adaptação tem que ser totalmente automatizado para manter níveis de 

eficiência consideráveis. Com isso, será possível não só incluir as especificações de 

cada pedido, mas também o status de todos os componentes de produção e até 

mesmo informações externas, como sistemas de transporte e o processo de tomada 

de decisão em tempo real. Esses recursos podem ser alcançados com a integração 

de tecnologias avançadas de informação e comunicação com o processo de 

produção, que permite capacidade altamente excedente de sistemas embutidos 

atuais. A integração de computadores em processos físicos está levando a ciber-

física. Tecnologias de rede mais disponíveis e preços de afundamento para o 

hardware estão massivamente fornecendo o uso extensivo para fins industriais. Tais 

recursos só foram possíveis com a longa mecanização dos sistemas de produção, 

além de profundas transformações econômico-sociais, que tiveram início no século 

XVIII com a produção mecanizada e o uso da energia a vapor, conhecida como a 

primeira Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial veio no final do 

século XIX, graças ao desenvolvimento da energia elétrica e da produção em 

massa. Em 1969, houve uma terceira Revolução Industrial com a crescente 

utilização de tecnologia da informação e de eletroeletrônicos. 

 



1.1 OBJETIVOS 
 

O objetivo deste trabalho será apresentar aos leitores o que é a indústria 4.0 

seus benefícios e a história da revolução industrial. 

1.2 MÉTODOLOGIA 

Metodologia elaborada e fundamentada em pesquisas bibliográficas ligadas 

diretamente ao assunto abordado, também foi realizada pesquisa em sites de busca 

de trabalhos científicos. 

 
2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Neste capítulo poderá ser explicada a opinião dos autores sobre o assunto 

estudado neste trabalho. 

 

2.1 A História da Revolução Industrial 

 

 De fato, a revolução industrial não foi um episódio com um princípio e um fim. 

No início do século XVIII, eram as oficinas artesanais que produziam grande parte 

das mercadorias consumidas na Europa. As indústrias doméstica, baseada no 

trabalho da zona rural, e as manufaturas de tecelagem, semelhantes a fábricas com 

operários, também faziam parte da economia durante o século.  Já na metade do 

século, alguns inventos revolucionaram o sistema de produção inglês, tais como a 

máquina de tear e, mais tarde, o tear hidráulico, que iniciaram a mecanização no 

segmento têxtil, caracterizando assim um processo de mudança baseado no 

trabalho manual para uma indústria mecanizada. 

 Em 1769, James Watt criou a máquina a vapor, acelerando o processo 

industrial no final do século XVIII, resultando em importantes avanços na indústria 

têxtil da época. Na época, essa nova tecnologia a vapor proporcionou as empresas 

um desempenho e agilidade, que substituiu as fontes tradicionais de energia 

mecânica como a roda de água, a roda de vento e a tração animal. 

 Este evento, acontecido entre 1760 e 1860, que gerou diversas mudanças 

nos processos produtores da época, ficou então, conhecido como Primeira 

Revolução Industrial, sendo descrito, de acordo com Pinto (2011), pela chegada de 



novas tecnologias e máquinas de produção fabril, concorrendo com a produção 

artesanal. Os antigos artesãos foram obrigados a tornarem-se trabalhadores 

assalariados, estando a partir daí sob o controle do capitalismo. 

 De acordo com Pereira (2011),  cita como padrão desse período a evolução 

na fabricação de uma grande variedade de bens que, antes, eram feitos à mão, tal 

como os bens produzidos pela indústria têxtil, a utilização do navio a vapor e da 

locomotiva a vapor nos meios de transporte, a transformação do trabalho físico em 

força mecânica e o surgimento do primeiro instrumento universal de comunicação 

quase instantânea, o telégrafo. 

 Segundo Hobsbawm (1982) entende que a Primeira Revolução Industrial, 

também chamada de Revolução Industrial Inglesa foi parte do processo de formação 

e afirmação do capitalismo inglês. 

 Essas mudanças só foram possíveis graças ao desenvolvimento científico, 

que possibilitou o surgimento de novas tecnologias. O rápido desenvolvimento 

econômico e tecnológico foram algumas das principais consequências da Revolução 

Industrial, que alterou profundamente os sistemas sociais, fazendo surgir classes 

distintas dentro do sistema econômico capitalista.  

 Em 1850 a industrialização despertou um processo de expansão que atingiu 

diferentes países da Europa, bem como de outros continentes. Ela aconteceu na 

segunda metade do século XIX, que se dá a Segunda Revolução Industrial. Os 

países envolvidos na Segunda Industrialização foram: Alemanha, França, Itália, 

Bélgica e fora da Europa para os Estados Unidos, Rússia e Japão.  

Umas das principais características da Segunda Revolução Industrial foi o forte 

desenvolvimento tecnológico, principalmente nas indústrias químicas, farmacêuticas 

e metalúrgicas junto com uso de energia elétrica na iluminação urbana, residencial e 

industrial.  

 De acordo com Castells (1999) afirma que Segundo os historiadores, houve 

pelo menos duas revoluções industriais: a primeira começou antes dos últimos trinta 

anos do século XVIII, caracterizada por novas tecnologias como a máquina a vapor, 

a fiadeira, o processo de corte em metalúrgica e, de forma mais geral, a substituição 

das ferramentas manuais pelas máquinas; a segunda, aproximadamente cem anos 

depois destacou-se pelo desenvolvimento da eletricidade, do motor de combustão 

interna, de produtos químicos com base científica, da fundição eficiente do aço e 



pelo início das tecnologias de comunicação, com a difusão do telégrafo e a invenção 

do telefone. 

 Algumas invenções tecnológicas daquele período foi o telefone, microfone, 

rádio, antena, cinema, automóvel, furadeira elétrica entre outros. Com todas essas 

tecnologias criadas, o Mundo passou a comprar, consumir e a utilizar produtos 

industrializados e cada vez mais as indústrias puderam alcançar lucros maiores. 

Toda essa revolução forneceu o surgimento de grandes indústrias e também gerou 

muitas concentrações econômicas. 

 Conforme Pereira (2011) explica que a Segunda Revolução foi marcada pela 

propagação dos princípios da industrialização em países com elevado grau de 

importância para os conhecimentos científicos que sustentaram e guiaram o 

desenvolvimento tecnológico após 1850. 

 Com o desenvolvimento das tecnologias e ciências, um dos fatores principais 

na criação das máquinas utilizadas na Primeira Revolução Industrial, assim como a 

melhoria destas máquinas para sua utilização na Segunda Revolução Industrial, há 

um terceiro fenômeno que revela uma nova fase de expansão destas revoluções, 

considerado uma continuidade dos processos iniciados no século XVIII, a terceira 

revolução conhecida como Revolução Tecnológica.  

 Esta nova fase da Revolução é inspirada pelas novas descobertas e pelos 

avanços da tecnologia. A produção deste período é a informática, os softwares, a 

robótica, a tecnologia computadorizada, a biotecnologia, a microeletrônica, as 

telecomunicações, a engenharia genética etc. As atividades acabam se tornando 

mais criativas, exigem elevada qualificação da mão-de-obra e têm horário flexível. 

 Segundo Castells (1999), afirma que a tecnologia da informação é para esta 

revolução o que as novas fontes de energia foram para as revoluções industriais 

sucessivas do motor a vapor à eletricidade, aos combustíveis fosseis e até mesmo á 

energia nuclear, visto que a geração e distribuição de energia foi o elemento 

principal na base da sociedade industrial.  

 A presença das novas tecnologias, e o aprimoramento constante da mesma, 

desencadeou uma dinamização produtiva no sistema nesta nova fase da Revolução 

que favoreceu a produção de novos serviços e produtos que consequentemente 

elevaram a competitividade de mercado. Ao mesmo tempo, os conhecimentos 

utilizados nos procedimentos de produção auxiliaram na redução de custos e no 

aumento da lucratividade, permitindo que os meios de produção obtivessem maior 



acumulação de capital. Desta forma, tornou-se possível realizar investimentos 

constantes no desenvolvimento de novas tecnologias a serviço da indústria. 

 Na nova sociedade que surge a partir da revolução tecnológica, na era da 

informação, e que se destaca pelo modo de desenvolvimento informacional nasce 

também um novo sistema de comunicação. 

 Na sequência, a Quarta Revolução Industrial, que está sendo batizada de 

“Indústria 4.0”, é o estágio no qual as indústrias de máquinas e equipamentos, 

incorporadas de novas tecnologias e novos métodos de trabalho, começam a tomar 

decisões quando estão ligadas, desligadas ou quando aceleram ou reduzem a 

produção no ambiente produtivo. 

 Atualmente, podemos observar alguns desafios que são enfrentados pelas 

indústrias como a globalização de produtos e serviços. As tecnologias cada vez mais 

avançadas e inovadoras, onde os sensores informam as máquinas como elas serão 

processadas, cada vez mais influenciam a competitividade das empresas. No mundo 

empresarial, a principal novidade para o ambiente é a conectividade. A partir da 

digitalização, toda a fábrica estará conectada, desde a produção até o sistema de 

logística e os departamentos de marketing e vendas. Máquinas conversarão com 

máquinas e também com peças, com ferramentas e com seres humanos. Tudo isso 

por meio de sistemas ciber-físicos que enviam informações de um dispositivo para o 

outro.  

 Sistemas Ciber-físicos permite a integração entre ciência da computação e 

processos físicos que se comunicam com ou sem fio, tanto diretamente ou através 

de uma "nuvem" na Internet. Este é o resultado da evolução tecnológica de 

computadores, sensores e tecnologias de comunicação para evoluir no sentido de 

maior agilidade, capacidade de processamento e preços cada vez mais acessíveis 

tem permitido a união com efeito em tempo real. O potencial econômico e social 

desses sistemas é muito superior ao que tem sido feito. Grandes investimentos, em 

todo o mundo, estão sendo feitos para o desenvolvimento da tecnologia. 

 Martins (2016) afirma que a Indústria 4.0 procura descrever a combinação de 

várias tendências tecnológicas (inteligência artificial, sensores sofisticados e a 

internet das coisas) que ligam o mundo virtual e o mundo físico, que surgiram nos 

últimos anos e esperavam que, combinados, transformassem a plena compreensão 

de setor da indústria atualmente. 



 O autor Siemens (2016), cita que a revolução 4.0 é a união da chamada 

internet das coisas com automação rápida e projeta um novo cenário nas fábricas ao 

redor do mundo. Indústria 4.0 ou manufatura avançada deve revolucionar as linhas 

de montagem e gerar produtos inovadores e personalizados em um futuro próximo. 

 Indústria 4.0 para a Bauer e Wee (2015), é vista como a próxima fase de 

fabricação aplicada aos processos de digitalização, impulsionada por quatro 

tecnologias de interrupção: 

1. crescimento de dados por capacidade computacional e conectividade;  

2. a capacidade de análise de dados para setores de inteligência de mercado;  

3. novas formas de interagir no ambiente de trabalho entre homem e máquina;  

4. e finalmente os comandos digitais transferem a melhoria para o ambiente físico 

(extraído do SIMPOI, ANAIS 2017). 

 Observa-se que os pontos em comum entre os autores sobre o conceito da 

quarta revolução baseada em altas tecnologias no campo da automação, como 

sistemas de ciber-física, internet em "nuvem", internet das coisas e plantas 

inteligentes, ou seja, engloba inovações atuais do momento tecnológico aplicado aos 

processos de fabricação na interação de seres humanos e da máquina, a fim de 

aumentar sua produtividade e de se manter competitiva no mercado. 

 

3. A Indústria 4.0  

  

 De acordo com Dombrowski; Wagner, (2014), com o progresso das novidades 

tecnológicas, acompanha se mudanças radicais ao longo das décadas, ocorrendo 

desdobramentos nos âmbitos sociais, políticos e econômicos, este conjunto de 

inovações e evoluções é denominado como uma revolução industrial.  

 A primeira evolução ocorreu no final do século XVIII, na qual foi marcada pela 

inovação e mecanização de máquinas a vapor, pois anteriormente a produção era 

desenvolvida de forma artesanal. A segunda revolução industrial iniciou-se na 

metade do século XIX, com a descoberta de novas fontes de energia, produção em 

massa e meios de comunicação, como o rádio. A terceira evolução industrial que 

iniciou em meados da década de 1970, conhecida como a revolução digital, 

caracterizada pelo avanço das tecnologias e informática no sistema de produção 

industrial, visando a redução de custos e o tempo de produção. E atualmente, 



presenciamos o desenvolvimento da quarta revolução industrial, denominada como 

Indústria 4.0, sendo a digitalização da operação industrial.  

 Conforme Silveira; Lopes (2016), este contexto se originou através de um 

projeto de empresas, universidades e do governo alemão, sendo citado pela 

primeira vez durante a Hannover Fair, em 2011, com o intuito modernizar as 

indústrias locais. Antes de conhecer o contexto da indústria 4.0, será apresentada a 

definição das três palavras chaves que estão ligadas a esta nova revolução, sendo: 

inovação, automação e eficiência.  

 Segundo Dosi et al. (1990) a inovação é considerada uma atividade complexa 

que está dentro de um processo ou está relacionada com uma nova descoberta, 

desenvolvimento, experimentação e adoção de novos produtos ou processos 

produtivos. Para Schumpeter et al. (1998) uma inovação tecnológica cria uma 

ruptura no sistema econômico, tirando do estado de equilíbrio e alterando os 

padrões de criação, resultando em diferenciação para as empresas. A inovação 

representa o papel central no desenvolvimento econômico de um país.  

 A definição de automação para Fleury et al. (1988) trata basicamente da 

informação e substitui a mão de obra manual para a ação do trabalhador no controle 

do equipamento tecnológico. A automação ocorre na substituição do processo de 

produção, do homem para elementos materiais e tecnológicos. Sendo um conjunto 

de técnicas capazes de atuar com eficiência e de forma automática usando as 

informações recebidas. Já a palavra eficiência está voltada para a melhor maneira 

pela qual os processos devem ser executados, com o intuito que os recursos 

(máquinas, suprimentos e pessoas). 

 

3.1 Indústria 4.0 no Brasil  

  

 Atualmente existem várias matérias na internet sobre o assunto indústria 4.0 

ou a quarta revolução industrial, segue parte da matéria publicada no site 

administradores.com1; No Brasil, o conceito de Indústria 4.0 ainda não está muito 

avançado. O atraso brasileiro diante da integração das tecnologias físicas e digitais 

em todas as etapas de desenvolvimento de um produto é evidente. De acordo com 

pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), 43% das 

                                            
1
 Fonte: http://www.administradores.com.br/artigos/tecnologia/empresas-4-0/109810/:Acesso em 11 

de Maio de 2018. 



empresas não identificam quais tecnologias têm potencial para alavancar a 

competitividade do setor industrial. Nas pequenas empresas, esse percentual sobe 

para 57%. Entre as grandes, a fatia recua para 32%. A indústria brasileira ainda está 

se familiarizando com a digitalização e com os impactos que este pode ter sobre a 

competitividade. Para que haja crescimento desse setor no país, é preciso capacitar 

os gestores, analistas de sistema, lideranças e articuladores na indústria e níveis de 

investimentos relevantes. 

 Alguns princípios norteiam esse novo conceito. O primeiro é a capacidade de 

operação em tempo real permitindo a aquisição e o tratamento de dados de forma 

praticamente instantânea, possibilitando a tomada de decisões em tempo real. Outro 

conceito é a virtualização que propõe a existência de uma cópia virtual das fabricas 

inteligentes, possibilitando a rastreabilidade e o monitoramento remoto de todos os 

processos por meio dos inúmeros sensores espalhados ao longo da planta. 

 Outro conceito dessa nova indústria é a descentralização. A tomada de 

decisões poderá ser feita pelo sistema cyber-físico de acordo com as necessidades 

da produção, em tempo real. As máquinas não apenas receberão comandos, mas 

poderão fornecer informações sobre o seu ciclo de trabalho. A Indústria 4.0 permite 

também a produção de acordo com a demanda. 

 A Indústria 4.0 cria oportunidades para empreendedores que atuam na área 

de tecnologia. Entendendo a Indústria 4.0 como uma evolução dos sistemas 

produtivos, alguns benefícios também são previstos, como, por exemplo, redução de 

custos, economia de energia, aumento da segurança, conservação ambiental, 

redução de erros, fim do desperdício, transparência nos negócios e aumento da 

qualidade de vida. Para que as empresas sobrevivam a tantos desafios, chegou a 

hora de nos adequarmos e pensarmos na nova Era 4.0. 

 

3.2 Benefícios da Indústria 4.0 

 

 De acordo com o site logiquesistemas, segue matéria na integra sobre os 

benefícios da indústria 4.02, Apesar do termo Indústria 4.0 ser originalmente criado 

apenas para fabricação, atualmente a aplicação já vai além das indústrias. Os 

                                            
2
 Fonte:http://www.logiquesistemas.com.br/blog/beneficios-da-industria-40/:Acesso em 12 de 

Maio de 2018. 



benefícios da indústria 4.0 podem ser encontrados em transportes inteligentes, 

construções inteligentes e até cidades inteligentes.  

 O objetivo essencial da indústria 4.0 é tornar não apenas as fábricas, mas 

todo o ecossistema industrial (como logística) mais rápido, autônomo, eficiente e 

centrado no cliente. Ao mesmo tempo, indo além com automação e encontrando 

novas oportunidades e modelos de negócios. 

É possível definir a indústria 4.0 como: 

 A transformação intensiva da indústria de fabricação em um ambiente 

conectado de dados, pessoas, processos, serviços, sistemas e ativos de produção 

com a geração, alavancagem e utilização de informações acionáveis como forma e 

meio de realizar a fabricação inteligente e novos ecossistemas de fabricação.” 

 Apesar de que ainda estamos longe de ter todo um ecossistema conectado, já 

foi dado o primeiro passo. As grandes indústrias já estão antecipando essa 

tendência trabalhando em iniciativas que conectam diferentes setores internos. 

 Tendo isso em vista, vamos discutir neste artigo os benefícios da indústria 

4.0. Como as tendências da quarta revolução industrial podem transformar o seu 

negócio? 

 

3.3 Os 7 principais benefícios da indústria 4.0. 

 

A maioria dos benefícios da indústria 4.0 é, obviamente, semelhante aos 

benefícios da transformação digital da fabricação. Por exemplo, o uso do IoT na 

fabricação, IIoT e business intelligence. No entanto, vamos resumir alguns dos 

principais benefícios da indústria 4.0.  

Aumento da produtividade através da otimização e automação. É um dos 

primeiros objetivos dos projetos da indústria 4.0. Em outras palavras, reduzir custos 

e perdas, aumentar a lucratividade, automatizar para prevenção de erros e atrasos, 

aumentar a velocidade da produção e assim por diante. 

 Os aspectos que aumentam a eficiência operacional da planta são: 

 Redução de paradas na produção; 

 Melhoria do uso do ativo; 

 Redução no custo do ciclo do ativo; 

 Melhoria da produção; 



 Dados em tempo real para uma cadeia de suprimentos em tempo real em 

uma economia em tempo real. 

 Os benefícios do aumento da produtividade não está atrelado apenas 

internamente à indústria, como redução de custos e automação de processos. Isso 

também se encaixa na perspectiva centrada no cliente. 

 A indústria 4.0 é sobre todo o ciclo de vida dos produtos e, obviamente, a 

fábrica não dá conta de tudo sozinha. Se você observar toda a cadeia de 

suprimentos que a operação fabril se encaixa, lá existem muitos stakeholders 

envolvidos. Todos eles são clientes. 

 Clientes também querem aumentar sua produtividade, independente de onde 

eles estão na cadeia de valor. A satisfação do cliente deve ser alcançada em cada 

parte do ecossistema, pois cada um impacta diretamente na cadeia de valor. 

 A velocidade não é mais apenas uma vantagem competitiva e expectativa do 

cliente em uma economia de tempo real crescente. É também uma questão de 

alinhamento, custos e criação de valor. Além disso, os clientes esperam por isso. 

Por isso, as indústrias precisam se adaptar às exigências do cliente como um 

fator de qualidade. Maior continuidade dos negócios através de manutenção 

avançada e possibilidades de monitoramento. Quando um ativo industrial quebra ele 

precisa de conserto. Isso custa tempo, dinheiro e com frequência muito movimento 

ao redor pela equipe de suporte e de engenheiros. E geralmente não é só o ativo 

que quebra. A produção é afetada, custando um carregamento de dinheiro, clientes 

infelizes e às vezes a produção pode ser totalmente interrompida. É o pior pesadelo 

das indústrias. Se os ativos industriais estão conectados e podem ser monitorados 

através da Internet das Coisas, os problemas podem ser interceptados antes deles 

acontecerem.  

 Dessa forma, um dos maiores benefícios da indústria 4.0 é um monitoramento 

de forma proativa dos ativos. Tudo isso a partir de monitoramento em tempo real 

somado a algoritmos de inteligência artificial para realizar a previsão e possibilitando 

uma manutenção mais preditiva.  

 Falar de pessoas, a dimensão humana (e social) é omnipresente na indústria 

4.0. Além disso, se analisarmos as possibilidades e os benefícios, esse aspecto 

humano, social e mesmo ambiental é fundamental nos objetivos da Indústria 4.0. 

Melhorar condições de trabalho baseado em temperatura em tempo real, umidade, e 



outros dados na planta. Assim como a rápida detecção e aumento da proteção em 

caso de incidentes, detectar a presença de gases, radiação e assim por diante. 

  

3.3.1 Personalização para o “novo” consumidor 

 Todos nós sabemos que o comportamento e as preferências do consumidor 

atual mudaram. Ao mesmo tempo, ferramentas digitais transformaram a forma como 

trabalhamos, compramos e vivemos. As pessoas estão mais exigentes e a forma 

como devemos tratar com elas passa a ser cada vez mais única. Se ele não se 

identificar com a sua marca, em pouco tempo ele estará com outro. Veja por 

exemplo tênis de esportes. Antigamente poucas cores ofertadas era o suficiente, 

hoje em dia muitos querem customizar o seu da forma como desejam. 

 Além disso, está ocorrendo outro fenômeno que prejudica as cadeias de 

abastecimento tradicionais. Os consumidores ganham cada vez mais (e querem) 

possibilidades de interação direta com uma marca e sua capacidade de fabricação. 

 Por isso, plataformas digitais para customizar produtos como mencionado, 

encurtar rotas entre produção e delivery, possibilita co-criar e assim por diante. Em 

muitos ambientes de fabricação esse tipo de coisa já acontece. 

 Portanto, se você quiser oferecer esses serviços em escala e até mesmo 

transformá-los em uma vantagem competitiva, a automação e várias tecnologias e 

processos na indústria 4.0 tornam-se uma necessidade. 

  

3.3.2 Melhoria na agilidade 

 Depois de falar sobre benefícios competitivos e personalização, também é 

preciso falar sobre agilidade, escalabilidade e flexibilidade. A mesma escalabilidade 

e agilidade que esperamos dos serviços e tecnologias de TI, como cloud, são 

esperadas na fabricação. 

 Apesar de estar parcialmente relacionada com o tópico anterior, a ideia 

principal é sobre alavancar tecnologias. Por exemplo, big data, inteligência artificial, 

robôs e sistemas ciberfísicos para prever e atender a demanda sazonal, flutuações 

na produção e possibilidades de down ou upscale, ou seja, os ajustes que às vezes 

são mais ou menos previsíveis, podem se tornar mais previsíveis. Ou ainda, não são 

previsíveis, mas podem ser trabalhadas graças a uma maior visibilidade, flexibilidade 

e possibilidade de alavancar os ativos em função de requisitos de produção ótimos 

de uma perspectiva de tempo e escala. 



  

4. CONCLUSÃO 

 

 Nota se que o mundo das indústrias antigamente era muito diferente de hoje e 

graças às tecnologias avançadas tem evoluiu muito. Com todo esse 

desenvolvimento industrial e tecnológico, torna-se revolucionário. 

 Através desse estudo sobre revolução industrial nota se que a revolução 

tornou os métodos de produção mais eficientes. Com uma produção rápida, os 

produtos ficam mais baratos para acesso do consumidor. Visto que por causa da 

revolução industrial aumentaram as máquinas e diminuiu a mão de obra, reduzindo 

assim os empregos. 

 A partir da revolução industrial os empregos repetitivos e pouco qualificados 

foram supridos por máquinas e robôs. As organizações estão em busca de 

profissionais com qualificações para ocuparem empregos que exigem cada vez 

mais. 

 O futuro é agora e cada vez mais as tecnologias avançam, trazendo 

mudanças e melhorias para o mundo globalizado. 

  

4.1 RESULTADOS ESPERADOS 

  

 Espera se com este trabalho de estudo que os leitores entendam melhor o 

que é a indústria 4.0 e como os benefícios podem causar impacto nos negócio. Por 

tanto, a partir daí as indústrias devem fazer uma análise para entender quais pontos 

podem ser otimizados.Entende se que a ideia será automatizar todo e qualquer tipo 

de processo repetitivo buscar conectar diferentes fontes de dados, para que esses 

cruzamentos forneçam caminhos preciosos para tomadas de decisão. Dessa 

maneira que as indústrias encontrarão oportunidades de inovação e crescimento. 
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