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3 INTRODUÇÃO

Introdução

Ao longo dos anos, a tecnologia 

tem evoluído drasticamente, 

proporcionando às empresas novas 

formas de trabalhar, com muito mais 

eficiência. Agora estamos entrando 

em uma era chamada de Indústria 

4.0 ou 4ª Revolução Industrial.

Você provavelmente já deve ter lido 

a respeito dos investimentos em 

robótica, computação em nuvem e 

internet das coisas.

O detalhe é que essa revolução 

vai muito além dessas questões, 

englobando diversas novas 

tecnologias e ferramentas.

Pensando nisso, resolvemos elaborar 

este material para explicar do que 

se trata esse conceito, como é o 

cenário no Brasil e no mundo, quais 

as vantagens desse novo modelo, 

os impactos que ele causará no 

mercado de trabalho, os desafios a 

serem vencidos e muito mais. 

Continue com a leitura e confira 

agora mesmo!

https://inovacaoindustrial.com.br/
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O que 
exatamente é 
a 4ª Revolução 
Industrial? 

A principal característica de uma revolução 

industrial é a ocorrência de mudanças 

radicais e repentinas, geralmente iniciadas 

por meio da adoção de novas tecnologias. 

Nos próximos tópicos, vamos explicar 

melhor sobre as revoluções que já 

aconteceram até o momento. Veja!

https://inovacaoindustrial.com.br/
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A ORIGEM DA 4ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

A 4ª Revolução Industrial começou a se desenhar em 2011, por meio de investimentos dos 

países desenvolvidos em novas tecnologias. Basicamente, ela surgiu a partir da:

criação do Plano 

High-Tech Strategy 

2020, na Alemanha, 

cujo foco é se tornar 

o principal gerador, 

integrador e fornecedor 

de tecnologias de 

produção inteligentes;

criação do 

Programa Advanced 

Manufacturing, nos 

EUA, cuja ideia gira 

em torno da inovação 

na manufatura 

como gatilho para o 

desenvolvimento no país;

criação de uma 

estratégia chinesa, 

em 2012, cujo objetivo 

é conseguir um 

posicionamento entre 

as principais forças 

industriais no mundo.

https://inovacaoindustrial.com.br/
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A terceira revolução, iniciada por volta 

de 1960, foi marcada pelo surgimento da 

tecnologia da informação, da informática, 

do uso de computadores e, posteriormente, 

na década de 90, do uso da internet.

AS OUTRAS REVOLUÇÕES 
INDUSTRIAIS

As 3 revoluções que antecedem esse novo 

momento se iniciaram em países desenvolvidos. 

A primeira, entre 1760 e 1840, teve como 

base o uso de tecnologias mecânicas, 

com a utilização de ferrovias e máquinas a 

vapor. Veio para substituir o uso de animais 

e pessoas na geração manual de força.

Já a segunda, entre 1850 e 1945, foi marcada por 

inovações como o advento da eletricidade e, 

consequentemente, seu uso em bens de consumo 

e eletrodomésticos. O principal símbolo desse 

período foi a montagem dos carros de Henry 

Ford, que disseminou a produção em massa.

https://inovacaoindustrial.com.br/
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O CONCEITO DA 4ª 
REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

Atualmente, estamos passando pela fase de 

transição para a 4ª Revolução Industrial, que se 

baseia na incorporação de novas tecnologias 

e nas frequentes inovações que transformam a 

rotina de empresas e pessoas. A expectativa é 

de que elas vão mudar completamente o mundo 

como o conhecemos hoje.

Esse período será caracterizado pelo 

investimento em disrupção, por meio de 

tecnologias como inteligência artificial, robótica 

e realidade aumentada, entre outras — sobre as 

quais falaremos mais adiante.

https://inovacaoindustrial.com.br/
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QUAL A RELAÇÃO DA INDÚSTRIA 4.0 COM 

A 4ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL?

Qual a relação da 
Indústria 4.0 com 
a 4ª Revolução 
Industrial?
A ideia de adotar a nomenclatura de Indústria 4.0 

vem justamente do fato de estarmos passando 

pela 4ª Revolução Industrial. O termo define bem 

a tendência do desenvolvimento de fábricas 

inteligentes, que integram sistemas virtuais (uso 

de tecnologias) e físicos.

https://inovacaoindustrial.com.br/
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QUAL A RELAÇÃO DA INDÚSTRIA 4.0 COM 

A 4ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL?

PRINCÍPIOS DA INDÚSTRIA 4.0

Para o desenvolvimento e a implementação 

da Indústria 4.0, é preciso se basear em 5 

princípios, que promovem uma produção 

inteligente, são eles:

 » capacidade de operação em tempo real 
(consiste em capturar e processar os dados 
instantaneamente, possibilitando a tomada 
de decisão ágil);

 » virtualização (trata-se da realização de 
simulações e da existência de cópias digitais 
das fábricas);

 » descentralização (utilização de sistemas 
ciberfísicos para a tomada de decisão 
em tempo real, sempre com base nas 
necessidades produtivas);

 » orientação a serviços (trata-se do 
alinhamento entre o conceito de Internet 
of Services e arquitetura de softwares, 
orientados a serviços);

 » modularidade (uso de módulos na produção 
que facilitam a alternância de tarefas entre 
as máquinas).
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QUAL A RELAÇÃO DA INDÚSTRIA 4.0 COM 

A 4ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL?

IMPACTOS DA 
INDÚSTRIA 4.0

Um dos maiores impactos que 

a Indústria 4.0 vai causar está 

na criação de novos modelos de 

negócios, repercutindo no mercado 

e nas relações comerciais.

Dentro do contexto de uma 

fábrica inteligente, a ideia 

é que sejam consideradas 

personalizações dos produtos 

de acordo com as necessidades 

e expectativas de cada cliente, 

fazendo as devidas adaptações.

Também não podemos deixar de citar 

o desenvolvimento de pesquisas e 

soluções voltadas para a segurança 

na Tecnologia da Informação, para 

a interação entre as máquinas e a 

confiabilidade do processo produtivo.

O objetivo é um aprimoramento 

contínuo para que as empresas 

se adaptem a esse novo modelo 

de indústria. Ainda podemos citar 

a necessidade de adequação 

por parte dos profissionais, 

visto que algumas demandas 

deixarão de existir, enquanto 

novas necessidades surgirão.

https://inovacaoindustrial.com.br/


Quais as 
principais 
vantagens da 
Indústria 4.0?
Como já é de se imaginar, a Indústria 4.0 

proporciona diversas vantagens para os 

mercados e empresas que fazem parte do 

modelo. Entre elas:

https://inovacaoindustrial.com.br/
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Criação de novos 

modelos de negócios: 

muitos segmentos 

terão a oportunidade 

de inovação e serão 

impactados por um 

trabalho disruptivo. Isso 

vale até mesmo para 

ramos mais tradicionais, 

como o agronegócio.

Controle em 

tempo real: as 

fábricas inteligentes 

conseguem realizar 

o monitoramento 

remoto do chão de 

fábrica, o que permite 

a disponibilização 

de dados em tempo 

real para gestores 

e analistas.

Otimização do uso 

de recursos naturais: 

A Indústria 4.0 

também vem com 

uma demanda forte 

por sustentabilidade. 

Diminui-se assim o 

uso dos recursos 

naturais e os impactos 

da operação no 

meio ambiente.

Redução de erros: 

a minimização de 

erros acontece com 

base na diminuição 

da intervenção 

humana nos processos 

produtivos. Sem falar 

que as máquinas 

também podem ser 

programadas para 

alcançarem um número 

máximo de erros.

https://inovacaoindustrial.com.br/
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QUAL A RELAÇÃO DA INDÚSTRIA 4.0 COM 

A 4ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL?

Como a 
Indústria 
4.0 tem 
transformado 
os processos 
tradicionais?

As inovações têm aparecido 

constantemente tanto nos processos 

produtivos como na disponibilização de 

novos produtos. Os fluxos de trabalho no 

chão de fábrica têm sido completamente 

mudados, principalmente devido à 

automatização e à utilização de robôs.

A tendência é que isso se desenvolva 

ainda mais com o passar dos anos e que 

os colaboradores, mesmo aqueles com 

funções mais operacionais, passem a 

exercem um papel mais de supervisão 

do trabalho dos equipamentos, deixando 

de atuar tão ativamente na produção.

https://inovacaoindustrial.com.br/
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COMO A INDÚSTRIA 4.0 TEM TRANSFORMADO 

OS PROCESSOS TRADICIONAIS?

COMO A INDÚSTRIA 
4.0 ESTÁ SENDO 
DESENVOLVIDA 
NO BRASIL?

Não é segredo para ninguém 

que o Brasil ainda está bem 

defasado em termos de 

tecnologia se compararmos 

com os países desenvolvidos, 

já dentro da Indústria 4.0. 

Podemos dizer que ainda estamos 

nos desenvolvendo dentro da 3ª 

Revolução Industrial, que consiste 

no investimento em tecnologias 

voltadas para a automação.

O setor do agronegócio é o que 

está mais avançado, tanto que o 

temos como referência nesse novo 

modelo. Entre as soluções que já são 

utilizadas estão: drones, tratores 

autônomos e biotecnologia.

O melhor exemplo de empresa 

que já investe em desenvolvimento 

no país é a Syngenta, que, 

recentemente, adquiriu a Strider, 

uma empresa focada em oferecer 

soluções tecnológicas voltadas 

para o agronegócio. Elas oferecem 

suporte a fazendas de café, soja, 

cana, algodão, citros e hortifrúti. 

Entre os benefícios, podemos citar:

https://paineira.usp.br/aun/index.php/2017/06/29/agronegocio-a-aplicacao-da-industria-4-0-na-melhora-da-produtividade-e-rendimento/
https://www.syngenta.com.br/press-release/institucional/syngenta-conclui-aquisicao-da-strider
https://strider.ag/quem-somos/
https://paineira.usp.br/aun/index.php/2017/06/29/agronegocio-a-aplicacao-da-industria-4-0-na-melhora-da-produtividade-e-rendimento/
https://inovacaoindustrial.com.br/
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COMO A INDÚSTRIA 4.0 TEM TRANSFORMADO 

OS PROCESSOS TRADICIONAIS?

 » identificação de ameaças para 
o plantio, como percevejo e 
ferrugem (que ajuda a tomar 
decisões mais ágeis e acertadas); 

 » acompanhamento do trabalho 
dos operadores; 

 » indicadores da qualidade de da 
operação de colheita; 

 » suporte na elaboração de 
documentos necessários para 
certificação; 

 » configurações de alertas 
para receber as informações 
desejadas sobre as operações.

https://inovacaoindustrial.com.br/
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COMO A INDÚSTRIA 4.0 TEM TRANSFORMADO 

OS PROCESSOS TRADICIONAIS?

AS EXPECTATIVAS E OS 
DESAFIOS DA INDÚSTRIA 
4.0 NO BRASIL

De acordo com uma pesquisa realizada 

pela FIESP, 32% dos entrevistados ainda 

não conhecem o conceito da Indústria 4.0 

— e nem ouviram falar sobre manufatura 

avançada, outra nomenclatura diretamente 

ligada a essa Quarta Revolução Industrial.

Contudo, dos 68% restantes que já 

estão familiarizados com o assunto, 90% 

concordam que esse novo modelo contribui 

para aumentar a produtividade e 30% estão 

muito otimistas quanto a implantação 

da Indústria 4.0 na própria empresa.

De acordo com o Governo, ainda 

há diversos desafios a serem 

enfrentados, tendo em vista que 

o país ainda ocupa a 69ª posição 

global no ranking de inovação. Além 

disso, em 2016, o Brasil caiu da 5ª 

para a 29ª posição no Índice Global 

de Competitividade da Manufatura.

Dessa forma, é preciso, 

primeiramente, retomar a 

produtividade, tornar o setor mais 

competitivo e, então, apostar em 

uma estratégia dupla, na qual se 

transforma o cenário atual para 

construir um futuro cada vez mais 

voltado para a Indústria 4.0.

http://www.fiesp.com.br/noticias/fiesp-identifica-desafios-da-industria-4-0-no-brasil-e-apresenta-propostas/
http://www.fiesp.com.br/noticias/fiesp-identifica-desafios-da-industria-4-0-no-brasil-e-apresenta-propostas/
http://www.industria40.gov.br/
https://inovacaoindustrial.com.br/
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Que tal as 
tecnologias e 
ferramentas 
da Indústria 
4.0?
Para que uma empresa seja 

considerada parte da Indústria 4.0, 

ela precisa investir em 9 tecnologias 

e ferramentas essenciais:

https://inovacaoindustrial.com.br/
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ROBÔS AUTOMATIZADOS

A robótica não pode ser considerada um 

conceito novo. Porém, dentro do contexto 

da Indústria 4.0, os robôs passam a ter 

novas habilidades e capacidade para 

trabalhar de forma automatizada, sem a 

necessidade de supervisão humana direta.

MANUFATURA ADITIVA

É também bastante conhecida como impressão 

3D. Envolve a produção de itens por meio 

da sobreposição de camadas, resultando 

em um modelo 3D totalmente funcional.

SIMULAÇÃO

A simulação tem como objetivo aumentar 

a eficiência no desenvolvimento de 

novos produtos. Por meio dela, diversos 

profissionais (como engenheiros e 

técnicos) conseguem realizar análises 

ainda na fase de planejamento.

Assim, consegue-se identificar possíveis 

problemas e pontos que precisam ser 

corrigidos, antes mesmo de se iniciar 

a produção em série desses itens. 

Tudo isso ajuda a diminuir os custos e 

entregar mais qualidade aos clientes.

https://inovacaoindustrial.com.br/
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INTEGRAÇÃO HORIZONTAL 
E VERTICAL DE SISTEMAS

A necessidade de contar com sistemas 

integrados é cada vez maior, dadas as vantagens 

que a centralização e o compartilhamento de 

informações proporcionam para as empresas. 

No contexto da Indústria 4.0. todas as 

ferramentas (até mesmo os dos parceiros 

de negócio) fazem parte de um único 

ecossistema, estando totalmente integrados. 

Assim, pode-se contar com cadeias de 

valor verdadeiramente automatizadas.

INTERNET DAS COISAS

A Internet das Coisas (também conhecida como 

IoT) se trata da conexão entre objetos físicos, 

ambientes e pessoas em uma rede, possibilitada 

graças a dispositivos eletrônicos que viabilizam a 

coleta e a troca de dados. 

Na indústria, espera-se que se aumente as 
conexões entre os dispositivos, permitindo 
que eles se comuniquem e realizem o 
intercâmbio de informações valiosas para 
analisar o desempenho do chão de fábrica.

https://inovacaoindustrial.com.br/
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BIG DATA

Big Data está ligado à captura e análise de quantidades massivas de dados, por meio 

de sistemas de informação robustos. Com informações certas, analisadas no momento 

adequado, os gestores conseguem tomar decisões mais acertadas e ágeis — otimizando 

o desempenho da fábrica.

https://inovacaoindustrial.com.br/
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COMPUTAÇÃO NA NUVEM

A computação na nuvem é uma tecnologia que 

une eficiência, redução de custo e otimização 

do tempo. Por meio dela, torna-se possível 

compartilhar dados entre diferentes locais e 

sistemas, indo além dos servidores da empresa.

SEGURANÇA CIBERNÉTICA

Com a expansão do uso da tecnologia e o 

aumento da conectividade, é necessário que 

as empresas também se preocupem com a 

cibersegurança. Isso é essencial para proteger 

sistemas e dados de uma organização.

REALIDADE AUMENTADA

A realidade aumentada contribui para melhorar 

procedimentos de trabalho à medida em que 

permite realizar visualizações do mundo real 

por meio de câmeras e sensores. Assim, um 

operador no chão de fábrica poderia entender 

como funciona a manutenção de uma máquina 

e realizar testes antes de partir para a prática.

Algumas dessas tecnologias ainda não estão 

totalmente amadurecidas e com todo o potencial 

explorado. Independentemente disso, a 4ª 

Revolução Industrial se dá por meio da convergência 

entre elas e não pelo uso isolado de cada uma.

https://inovacaoindustrial.com.br/


Quais os 
impactos da 
Indústria 4.0 
no mercado de 
trabalho?
Ainda que a automação possa reduzir empregos 

em alguns setores econômicos, o que muda 

essencialmente com a Indústria 4.0 é o perfil do 

empregado. Segundo estudo da Accenture, há a 

possibilidade de países que adotam tecnologias 

de ponta aumentarem o Produto Interno Bruto 

(PIB) em 0,9% até 2035. O fomento à economia, 

consequentemente, tende a gerar mais empregos.

http://www.valor.com.br/brasil/4960302/inteligencia-artificial-impulsiona-pib-diz-pesquisa
https://inovacaoindustrial.com.br/
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Os profissionais se verão obrigados a acompanhar as evoluções e se 

especializar para não serem substituídos por sistemas e máquinas, 

já que alguns processos deixarão de existir e outros surgirão. Entre 

as principais características que serão exigidas, podemos citar:

 » visão técnica e sistêmica 
dos processos, com uma 
atuação multidisciplinar 
— com conhecimentos 
sobre elétrica, mecânica e 
automação, por exemplo;

 » alta capacidade de adaptação, 
já que as mudanças ocorrem 
de forma abrupta, sendo a 
flexibilidade primordial;

 » desenvolvimento do senso crítico 

para analisar as informações 
fornecidas pelas máquinas e 
tomar decisões acertadas;

 » bom relacionamento e clima 
de colaboração para passar 
pela transição das mudanças e 
obter os resultados esperados;

 » pesquisa e constante 
atualização profissional.

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/br/Documents/technology-media-telecommunications/industria-40-Brasil.pdf


O avanço tecnológico 
leva ao fim de algumas 
atividades, mas, em 
contrapartida, cria 
oportunidades. 



25 QUAIS OS IMPACTOS DA INDÚSTRIA 4.0 NO MERCADO DE TRABALHO?

Alguns dos cargos observados atualmente no mercado de trabalho nem sequer existiam na década passada, 

como especialistas em cloud computing e pilotos de drones. Os sistemas da Indústria 4.0 demandam 

softwares para executá-los e pessoas com conhecimento suficiente para desenvolvê-los. O ponto-chave 

da Indústria 4.0 é que aqueles que não se adaptarem provavelmente se tornarão obsoletos, assim como 

alguns processos atualmente que não serão mais executados no futuro.

https://inovacaoindustrial.com.br/


26
QUAIS SÃO AS DIFICULDADES NA 

IMPLEMENTAÇÃO DA INDÚSTRIA 4.0?

Quais são as 
dificuldades na 
implementação 
da Indústria 4.0?

Apesar de ser um processo inevitável e 

trazer vantagens para as empresas, não 

podemos deixar de falar sobre os desafios 

que precisam ser superados para uma 

implementação total desse novo modelo. 

Conheça os principais nos próximos tópicos!

https://inovacaoindustrial.com.br/
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QUAIS SÃO AS DIFICULDADES NA 

IMPLEMENTAÇÃO DA INDÚSTRIA 4.0?

ALTO CUSTO

Como é de se imaginar, o custo elevado para 

a implementação é o fator que mais pesa na 

transição para a Indústria 4.0. A necessidade de 

modernizar as operações e investir em novas 

tecnologias, junto à dificuldade de financiamento 

para esses investimentos, é uma das maiores 

dificuldades que as empresas enfrentam.

Uma solução viável para que isso seja resolvido 

é apostar na transição gradual e identificar 

qual é o Retorno sobre o Investimento (ROI) 

do projeto. Ao longo do tempo, à medida 

que o modelo se popularizar, é provável que 

as tecnologias se tornem mais acessíveis.

QUALIFICAÇÃO DOS 
COLABORADORES

A falta de mão de obra qualificada já é um 

grande desafio nos dias de hoje. Quando falamos 

em novas tecnologias, o problema é ainda 

maior. É necessário contar com profissionais 

que tenham senso crítico, saibam trabalhar de 

forma colaborativa e que consigam explorar ao 

máximo o potencial das novas ferramentas.

Investir em times multidisciplinares 

e focar na capacitação desses 

colaboradores são alternativas para 

aproveitar melhor os conhecimentos 

profissionais do capital intelectual.

https://inovacaoindustrial.com.br/
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QUAIS SÃO AS DIFICULDADES NA 

IMPLEMENTAÇÃO DA INDÚSTRIA 4.0?

FALTA DE ESTRUTURA

A falta de infraestrutura, principalmente 

no que diz respeito à ausência de uma 

internet de banda larga com qualidade 

para suportar as novas tecnologias, 

também é um dos grandes entraves 

para se completar essa missão.

É preciso que o governo atenda 

a essas demandas necessárias 

para que a indústria se desenvolva 

ainda mais no país e se mantenha 

competitiva — principalmente 

no cenário internacional.

FALTA DE EXPERIÊNCIA

O modelo de indústria tal qual 

conhecemos hoje não passou por grandes 

transformações nos períodos mais recentes. 

Dessa forma, dificilmente será possível 

encontrar organizações plenamente 

preparadas para lidar com essas mudanças.

Nesse sentido, a qualificação dos 

profissionais (incluindo os responsáveis 

pela gestão), a utilização de projetos-

piloto e a ajuda de consultorias são 

forma de identificar as necessidades 

e os limites de cada organização.

https://inovacaoindustrial.com.br/


Conclusão
Como você pôde ver, a Indústria 

4.0 vem trazendo tecnologias e 

mudanças nunca antes vistas, que 

vão transformar completamente 

a forma de trabalho como 

conhecemos atualmente.

Apesar de o Brasil ainda 

se mostrar atrasado nessas 

questões, é possível que vejamos 

modificações consideráveis nos 

próximos anos, principalmente 

em relação a multinacionais 

que têm unidades por aqui.

https://inovacaoindustrial.com.br/


30 INTRODUÇÃO

No blog Inovação Industrial você encontrará 
dicas do universo industrial para redução 
de custos da sua empresa e as tendências 
tecnológicas para maior produtividade.

https://inovacaoindustrial.com.br/
https://inovacaoindustrial.com.br/
https://www.facebook.com/inovacaoindustrial/
https://www.linkedin.com/company/inovacao-industrial/
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