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RESUMO 

O artigo apresenta o estudo reflexivo das inovações tecnológicas 

aplicadas na melhoria da qualidade de vida das pessoas da melhor idade  para 

tanto destaca a importância da tecnologia da informação e tecnológica 4.0 na 

aproximação dos países no contexto global, na otimização do tempo e na 

consequente redução de custos, provocando uma revolução nos serviços com 

o perfil da indústria 4.0. Aborda a revolução tecnológica especificamente em 

produtos e serviços com alta tecnologia que atendem a nova ordem global de 

revolução do conhecimento, das pessoas, dos processos, e das atitudes, 

garantindo vantagens competitivas de mercado, em especial no setor que 

atende aos idosos. Possibilita atender a crescente demanda de movimentação 

de  pessoas, produtos e informações produzidos pelo diversos setores da 

economia global. A indústria 4.0 já desperta para esse momento e vem se 

transformando em "Hospitais  Inteligentes". Entretanto, a eficácia desse modelo 

vai depender do perfil da infraestrutura a ser integrada pelos serviços prestados 

em hospitais e construções que atendem as necessidades dos idosos. A 

pesquisa teve seu início com o levantamento de referencias bibliográficos e 

empíricas sobre o tema, tendo como resultado o estudo reflexivo das 

tecnologias existentes nos dias atuais promovendo facilidades e qualidade de 

vida dos idosos colaborando com a continuidade tecnológicas através da 

revolução 4.0. 

PALAVRAS-CHAVE:Gestão da Qualidade. Hospitais 4.0.População de 

Idosos. 

OBJETIVO GERAL 

             Apresentar o panorama atual da evolução tecnológica da nova era econômica  

4.0e identificar a possibilidade de sua aplicação à gestão da qualidade de vida 

dos idosos. 

 

 

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar casos reais de aplicação de tecnologias inteligentes na prestação de 

serviços para a população idosa. 

 

PROBLEMA 

Como a nova ordem tecnológica da Logística 4.0 pode intervir neste 

processo? 

As tecnologias inerentes à Logística 4.0 atendem às necessidades atuais de 

infraestrutura na qualidade de serviços prestados aos idosos de forma eficaz?  

HIPÓTESE 

“Se forem utilizadas as tecnologias inerentes à tecnologias 4.0 na gestão da 

qualidade dos serviços prestados aos idosos, então os problemas observados na 

sincronia da cadeia de operações poderão ser minimizados, com a redução do 

custo e do tempo, tendo como resultado o  aumento da eficácia nas operações 

sociais e nas finanças dos serviços prestados a População Idosa” 

 

INTRODUÇÃO  

A economia mundial passa por uma nova era e com a globalização do mercado 

mundial traz como contribuição a disseminação de padrões de qualidade de serviços 

existentes no primeiro mundo, entre os países que ainda estão em fase de 

desenvolvimento, impulsionando-os a uma evolução mais rápida de métodos e 

processos de gestão, apoiados em tecnologias de informação relacionadas com a 

comunicação, com a automação e com a robotização. 

O conceito de Indústria 4.0 foi levado a público, pela primeira vez, na Alemanha, 

durante a Feira de Hannover de 2011, propondo um novo modelo de produção para 

a indústria, possibilitado pelo rápido avanço tecnológico das últimas décadas 

principalmente da internet wireless, com linhas de produção completamente 

automatizadas, mais eficientes e de menor custo (GOMES, 2016). 

A Indústria 4.0 que utiliza “Internet das Coisas (IoT)” e, impulsionada pela extensa 

geração de dados (Big Data) que as novas tecnologias oferecem, permite analisar 

com mais amplitude, gerando relatórios mais precisos sobre a produção, demanda, 



estoques e distribuição. Essa nova revolução industrial proporciona uma indústria 

mais alinhada com a realidade dos negócios, sem desperdícios 

A tecnologia cada vez mais vem beneficiado a vida de idosos tornado os mais 

independentes contribuindo para sua saúde, mobilidade e vida social. Com o aumento 

no número de idosos é necessário desenvolver projetos específicos para esta parte 

da população e inseri-los no mundo tecnológico. Segundo o art. 3.º inciso IV do 

estatuto do idoso dispõem que:  

Art. 3º - É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público 

assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, 

à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, 

à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 

IV- viabilização das formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso 

com as demais gerações; 

Já o artigo, 21, § 1º do Estatuto do Idoso preleciona que: 

Art. 21. O Poder Público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, 

adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais 

a ele destinados. 

§ 1o Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às técnicas de 

comunicação, computação e demais avanços tecnológicos, para sua integração à 

vida moderna. 

                                                              “é antes, necessário estar à altura de                                  

aproveitar e explorar, do começo ao fim da vida, todas as ocasiões de atualizar, 

aprofundar e enriquecer estes primeiros conhecimentos, e de se adaptar a um 

mundo de mudanças”.( Delors 2004, p. 89) 

 

METODOLOGIA 

O presente trabalho de pesquisa foi desenvolvido com base em material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos e revistas 

especializadas, que proporcionaram uma visão ampla sobre as soluções 

tecnológicas possíveis para o problema investigado. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10994645/artigo-3-da-lei-n-10741-de-01-de-outubro-de-2003


REFERENCIAL TEÓRICO  

Referenciais teóricos sobre o tema proposto, foram encontrados em livros, 

trabalhos acadêmicos e revistas especializadas, que proporcionaram uma visão 

ampla sobre as soluções possíveis para o problema investigado. 

 

DADOS ESTATÍSTICOS  

       Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU) o número 

depessoas com 60 anos ou mais deve chegara a dois bilhões em 2050 devido a 

diminuição da taxa de fertilidade. Com esse aumento é necessário voltar a atenção 

a população idosa, incluindo a população idosa no mundo digital e facilitando a vida 

dos mesmos. 

Há algumas décadas atrás o estereótipo da pessoa idosa era representado 

como pessoas dependentes e sem nenhuma habilidade com as novas tecnologias, 

felizmente esse perfil mudou. No Brasil o número de pessoas acima de 50 anos 

que utilizam as novas tecnologias aumentou,segundo dados do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas) em 2016 14,9% da população idosa brasileira 

utilizava a internet, dez anos atrás o número era de 7,3%. Hoje o número de idosos 

que utiliza celular é de 55,6% diferente de 2005 onde este número era de apenas 

16,8%. 

Um estudo realizado pela AVG Technologies, empresa de segurança online 

com mais de 188 milhões de usuários ativos ouviu 6 mil pessoas com mais de 50 

anos, a pesquisa foi realizada em diversos países entre eles o Brasil. A pesquisa, 

mostrou que o aparelho mais comprado e usado é o celular utilizado por 86%, 

seguido por smartphones  78%, Desktops ou PCs com 78%, laptops com 77%, 

cameras com 74%, tablets com 60%, eBooks com 18% e dispositivos wearables 

com 05%.  

 

Outros dados coletados na pesquisa: 

 Atitudes com relação a tecnologia. 

 95% concordam com a afirmação que a tecnologia melhorou a capacidade de 

se comunicar com amigos e familiares. 

 80% concordam  que a tecnologia melhorou a capacidade de entreter 

 



 Como a tecnologia fez me sentir (Uma das perguntas realizadas) 

 81% em contato com outras pessoas 

 70% em contato com as novidades 

 47% feliz. 

 

 Comunicação com os netos (51% dos entrevistados possuem netos) 

  65% afirmam que a tecnologia os fez conversar mais com os netos. 

 27% passam o tempo se comunicando com os netos online. 

 25% já compraram um aplicativo (para smartphone ou tablet) de presente para 

seus netos. 

 46% já jogou com seus netos em um dispositivo, smartphone ou tablet. 

 

Esta mesma pesquisa mostrou que os idosos se sentem excluídos pelas 

empresas de tecnologias que os tratam como se fossem “analfabetos digitais”. 

 

TECNOLOGIASDIRECIONADAS PARA A POPULUÇÃO IDOSA NO MUNDO. 

 

                                                                                                                 

Foto: Divulgação/Care-o-bot; 

Com o aumento da população idosa no mundo, muitos países procuram 

desenvolver tecnologias para melhorar a qualidade de vida da população idosa, os 

Estados Unidos, Japão e Portugal são os países que concentram o maior número 

de tecnologias voltadas para a terceira idade. Segundo dados de 2013 da 



HelpAgeInternational, rede internacional de organizações pelo direito dos idosos, o 

Japãoé um dos países que oferece  a melhor qualidade de  vida voltada para a 

população idosa ficando atrás apenas da Suécia e Noruega. O pais concentra a 

maior população idosa do mundo. Em 2015 o número de pessoas com mais de 80 

anos chegou a 10 milhões. 

A forma como o pais desenvolve tecnologias voltadas para esta população 

colabora muito com esse índice, dentre elas estão: 

 

1- Códigos QR (códigos de respostas rápidas) nas unhas para problemas de 

memória 

 

Foto: Divulgação/ GettyImages 

 

Os QR codes ("quick response", "resposta rápida" em inglês) apresentam 

informações pessoais em códigos de barras ou em uma matriz de pontos que 

pode ser escadeado usando a maioria de telefones celulares e equipamentos 

que possuem câmeras fotográficas. 

Em Iruma cidade localizada no norte de Tóquio, muitos moradores que 

possuem demência estão sendo monitorados através do QR, esses códigos 

são colocados em adesivos de um centímetro e armazenam informações 

pessoais dos idosos, a polícia consegue acessar informações  como 

endereço de casa e telefone de contato apenas escanceando o QR, que possui 

um sistema a prova d’agua e fica na unha por até duas semanas. 

O serviço lançado em dezembro de 2016 no país é gratuito. 

 

 



2 – Carrinhos de golfe 

 

Foto : Divulgação/AsahiShimbun 

 

Com o objetivo de reduzir o número de acidentes muitas vezes causados por 

motoristas com idade avançada,Wajima, cidade localizada no oeste do Japão 

lançou um serviço para facilitar o deslocamento dos idosos. Os carros possuem 

motoristas é gratuito e destinado apenas aos mais velhos é gratuito. 

 

3 - Robôs 

 

Foto: Divulgação/SoftBankRobotics 

 

Há muito tempo o Japão já desenvolve Robôs para uma melhor qualidade de 

vida dos idosos. Em 2006 um importante centro de pesquisas desenvolveu um 

robô enfermeiro, cujos braços, feitos de silicone permitiam diversas funções 



entre elas transportar pessoas mais velhas. Existem também robôs projetados 

para realizar as mais diversas atividades, entre elas ajudar pessoas com mal 

de Alzheimer e realizar tarefas domesticas. 

 

BENEFICIOS DA TECNOLOGIA PARA A TERCEIRA IDADE 

No decorrer da pesquisa identificamos conceitos e encontramos diversas 

possibilidades atuais de aplicação da tecnologia inteligentes na melhoria da qualidade 

de vida da população idosa.  Já estão sendo vivenciadas a aplicação de serviços  

inteligentes em hospitais e construção adaptável para a pessoas idosas. Portanto, 

investir na Tecnologia da Informação 4.0 não é apenas uma questão de uma 

alternativa de reduzir custos, mas de otimizar serviços, aumentar a segurança, 

aumentar a satisfação dos envolvidos nesta pesquisa e, ao mesmo tempo, reduzir 

possíveis danos à imagem da governança corporativa. 

 

RESULTADOS DESENVOLVIMENTO DA TEMÁTICA 

A pesquisa buscou uma reflexão das possibilidades atuais sobre a tecnologia 

da informação aplicadas nosserviços prestados aos idosos processos inteligentes que 

proporcionam melhoria na qualidade de vida das pessoas, rapidez, redução de custos 

e otimização de procedimentos. O mercado globalizado atual exige das empresas 

velocidade em suas operações, influenciadas pelo desenvolvimento dos 

computadores, das telecomunicações e internet. Bowersox e Closs (2011) citam que 

a vantagem competitiva baseada nos serviços prestados diferencia a empresa no 

mercado, neste contexto, pode-se dizer que a nova era da economia a tecnologia 4.0 

é uma ferramenta que contribui para o aumento da flexibilidade, da melhoria dos 

serviços e redução de custos (DANTAS, 2000). A transformação digital e a criação de 

um mercado único digital são as duas prioridades da União Européia, com o objetivo 

de promover o crescimento, competitividade, investimentos e a criação de empregos, 

desta forma a implantação de tecnologias digitais passa a ser uma tarefa prioritária 

em uma política que abrange todos os setores da economia (HOFMANN; RÜSCH, 

2017). 

 

Exemplos atuais de tecnologias inteligentes existentes aplicadas na 

melhoria de vida dos idosos. 



Interesse pela implantação da nova era econômica a tecnologia 4.0  

 Altos custos de implantação da tecnologia são um obstáculo. 

Investir na Tecnologia 4.0 é uma alternativa de : 

 Reduzir custos 

 Otimizar serviços 

 Aumentar a segurança das pessoas idosas 

 Reparar o erro de desvio nos atuais serviços prestados ao idoso. 

 Sistema integrados 

Satisfação dos consumidores 

Reduzir possíveis danos à imagem da governança corporativa em gerar 

produtos que melhore a qualidade de vida da população idosa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Primeiramente o objetivo inicial da proposta de investigação desta pesquisa foi 

validada com os exemplos atuais de tecnologias  inteligentes existentes aplicadas na 

melhoria da qualidade de vida da população idosa. 

A situação problema da pesquisa As tecnologias 4.0 aplicadas nos serviços 

prestados, atende a necessidades atuais de infra-estruturas da População Idosa? 

Observamos que embora essas tecnologias inteligentes  facilitem a qualidade no 

atendimento, na imagem da empresa, qualidade dos serviços ainda tem custo alto de 

implantação, carência de capital intelectual, capital tecnológico entre outros. 

Existe o interesse pela implantação da tecnologia da informação 4.0 para 

população idosas, mas os altos custos de implantação empregados a tecnologia são 

um obstáculo à sua adoção. 

É possível perceber através dos exemplos multi casos pesquisados o quanto 

essas novas tecnologias agregam na qualidade de serviço prestados e otimização de 

tempo, da população idosa. 

           Esta pesquisa não tem a pretensão de esgotar o assunto e abre espaço para 

novas investigações de quanto a novas tecnologias aplicadas na vida dos idosos, 

possibilitando e garantindo o desenvolvimento econômico, competitividade global, 

novos empregos e renda, com a inserção de tecnologias inteligentes neste mercado 

que a cada ano aumenta  sua população. 
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