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 RESUMO 

A quarta revolução industrial surgiu com grandes mudanças no mundo globalizado, 

tornando o cenário favorável para quem se arrisca, ou altamente perigoso para quem 

estagna e não busca se atualizar diante de todas essas mudanças. A partir da 

evolução tecnológica, foram desenvolvidas outras fontes de coleta de dados, tornando 

mais precisa a análise e com maior nível de eficiência. Ferramentas e metodologias 

foram desenvolvidas para conseguir tornar o número de informações cada vez maior, 

transformando-o em um aliado para um negócio promissor. O Big Data é uma dessas 

ferramentas. É utilizado para realizar a coleta, transferindo os dados para máquinas, 

realizando posteriormente a leitura, para que se consiga entregar uma análise 

completa de informações com maior precisão. Programas convencionais não 

conseguem realizar todo o processamento desse grande volume de dados que são 

gerados por segundos, o que acaba desencadeando a perda de muitos dados, que se 

bem codificados, podem ser transformados em informações de alto valor para gestão 

eficiente de uma pequena, média ou grande empresa. O Objetivo do trabalho é 

explanar sobre a indústria 4.0 e a ferramenta Big Data aplicado à Danone, analisando 

o quanto a ferramenta torna a empresa mais competitiva, a partir das suas tomadas 

de decisões.  

 

1 INTRODUÇÃO 

Segundo Schwab (2016) a primeira revolução ocorreu aproximadamente entre 

1760 e 1840, foram criadas as ferrovias e as máquinas a vapor para suprir suas 

necessidades de transporte de mercadorias e pessoas, sistemas de produção foram 

criados para produzir os produtos em massa e com menor tempo. A Segunda 

revolução iniciou no final do século XIX, envolveu a implantação da energia elétrica. 

A terceira revolução industrial começou na década de 1960, também é chamada a 

revolução digital ou de computador. Já a quarta revolução, seu escopo é muito amplo 

e não se restringe apenas a sistemas e máquinas. Ondas de novas descobertas desde 

o sequenciamento genético até a nanotecnologia, das energias renováveis a 

computação quântica. A quarta revolução é considerada um dos maiores avanços de 

tecnologia, com informações a todo segundo. Lida com inteligência artificial, robótica, 

impressões em 3D, energia elétrica e desenvolvimento de ferramentas para auxiliar 

na coleta de dados como o Big Data.  

 



2 OBJETIVOS 

 O objetivo geral é explanar sobre a indústria 4.0 e a ferramenta Big Data, qual 

sua importância para que as empresas possam se tornar mais competitivas no 

mercado internacional, internacionalizando seu negócio. 

 

3 METODOLOGIA 

O trabalho classifica-se como uma pesquisa descritiva bibliográfica, por efetuar-

se para adquirir conhecimentos a partir do emprego predominante de informações 

advindas de material informatizado (Barros et al., 2010, p. 85).  

 

4 DESENVOLVIMENTO 

A quarta revolução industrial, ou a chamada “Indústria 4.0”, que atualmente 

estamos vivendo baseou-se na revolução digital, é uma nova era da indústria, 

centralizada na utilização de recursos de informação e tecnologia da comunicação 

(ICT). (Kagermann et al. 2013 apud Azevedo, 2017). 

O termo de indústria 4.0 é utilizado por empresas inteligentes que usam o 

conjunto de tecnologias para se beneficiarem e reduzir as barreiras, entre o mundo 

virtual e físico. Esse processo permite que máquinas e homens trabalhem de maneira 

conjunta, sua integração é feita por meio da informática e a internet. 

O Big Data é um mecanismo utilizado por empresas para conseguir obter 

valores com grandes volumes de dados, porém requer investimento tecnológico mais 

custoso. Há alguns anos atrás, algumas empresas utilizavam os dados que eram 

coletados de operações diárias e os mesmos eram armazenados. Os dados obtidos 

eram utilizados para manter o controle de operações de previsão. (BEATH et al., 2012, 

apud CASALINHO, 2015). 

A Danone é um dos diversos casos de empresas multinacionais que passaram 

a utilizar o Big Data como grande aliado para continuar se mantendo competitiva e 

sem perder mercado. O caso da empresa multinacional Danone, onde foi utilizado o 

Big Data  em seus processos dentro da empresa. A Danone está presente em mais 

de 120 países e tem sua origem Francesa. 

 

5 RESULTADOS PRELIMINARES 

O Big Data é uma ferramenta utilizada para captar dados com maior volume e 

rapidez, sem a necessidade de equipamentos tecnológicos com um alto custo. Essa 



ferramenta acaba captando dados além do que os esperados, auxiliando a 

administração das empresas, com projetos de melhorias atuais e a longo prazo.  

Por conta dessas funções que promovem informações além das utilizadas 

costumeiramente, a Danone conseguiu acompanhar todos os passos de 

processamento, os estoques dos supermercados, além de controlar o transporte e a 

refrigeração dos produtos nos seus clientes intermediários. Isso permitiu que a 

empresa retomasse seu valor competitivo.  
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