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RESUMO 

Com o avanço da tecnologia e os adventos das Revoluções Industriais, a forma de vida, o per-

fil de profissional e o relacionamento entre funcionários e empresas foram sendo alterados. A 

mais nova Revolução Industrial, chamada de Indústria 4.0, originou-se na Alemanha em 2011 

com o intuito de digitalizar as indústrias e utilizar fabricação inteligente com o auxílio de sis-

temas ciber-físicos. Deste modo, as empresas precisam se adaptar as novas demandas do mer-

cado, melhorando seus processos, investindo em novas tecnologias e treinamento para seus 

funcionários. Dentro deste contexto, o objetivo desse trabalho é propor que empresas de Tec-

nologia da Informação (TI) implementem os conceitos da Indústria 4.0 para se manterem 

competitivas no mercado. Esta pesquisa utilizou método indutivo, pesquisa exploratória, des-

critiva, e foi feito um levantamento bibliográfico além de usar uma pesquisa qualitativa como 

pesquisa de campo. O universo utilizado foi de profissionais de TI de empresas do Brasil. 

Como resultado foram propostas ações para implementar a Indústria 4.0 em empresas de TI 

como: entender sua organização, definir em qual área do modelo de negócio a organização 

pretender fazer/ter mudanças, descobrir tendências e desenvolvimentos que terão influência 

em sua organização ao aplicar os conceitos da Indústria 4.0, superar os maiores desafios e ade-

rir novas tecnologias. Como contribuição para a Organização espera-se que este estudo atenda 

da melhor forma as demandas dos clientes e faça economia de custo, pessoal e tempo. Para a 

academia, a contribuição está em apresentar uma pesquisa com um tema novo e com foco em 

TI.  

 

Palavras-chave: Indústria 4.0, Tecnologia da Informação, IoT, Computação em Nuvem, Big 

data, Segurança.  



 

 

ABSTRACT 

The advance of technology and the arrival of Industrial Revolutions, have changed 

the way of life, professional profile and relationship between employees and companies. The 

newest Industrial Revolution, called Industry 4.0, was originated in Germany in 2011 with the 

aim of digitizing industries and using intelligent manufacturing with the help of cyber-

physical systems. In this way, companies need to adapt to the new demands of the market by 

improving their processes, investing in new technologies and training their employees. Within 

this context, the objective of this work is to propose that Information Technology (IT) compa-

nies implement the concepts of Industry 4.0 to remain competitive in the market. This rese-

arch used an inductive, exploratory and descriptive method, besides a bibliographical survey 

that was done using a qualitative research as field research. The universe that was used is of 

IT professionals from companies in Brazil. As a result, actions were proposed to implement 

Industry 4.0 in IT companies, such as: understanding their organization, defining in which 

area of the business model the organization intends to make / change, discover trends and de-

velopments that will influence their organization in applying the concepts of Industry 4.0, 

overcome the biggest challenges and join new technologies. As a contribution to the Organi-

zation, it is expected that this study will best meet the demands of customers and save cost, 

personnel and time. For the academy, the contribution is to present a research with a new the-

me and speccialy focused on IT. 

 

 

Keywords: Industry 4.0, Information Technology, IoT, Cloud Computing, Big data, Security.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1  CONTEXTUALIZAÇÃO 

Durante as revoluções industriais, o foco das indústrias foi mudando e se aprimorando 

para acompanhar o avanço das tecnologias impostas. A primeira revolução industrial, no sécu-

lo XVIII, se caracterizou pelo uso do carvão, ferro, máquina a vapor e produção têxtil. No sé-

culo XIX, a 2ª Revolução Industrial aumentou a capacidade produtiva das indústrias com a 

utilização do petróleo, eletricidade e aço. Meados dos anos 1970, a 3ª Revolução Industrial 

começa a focar na produção por demanda com o auxílio das áreas de informática, eletrônica e 

robótica. Além disso, houve o surgimento de novas tecnologias como: celular, GPS e compu-

tador. Por fim, no ano de 2018, estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial, ou Indústria 4.0 

como será chamada nessa pesquisa, em que as indústrias estão conectadas e contam com sis-

temas ciber-físicos, fábricas inteligentes, internet das coisas e processos de manufatura des-

centralizados.   

O conceito Indústria 4.0 foi citada pela primeira vez em 2011, na Alemanha, em que 

propõe uma política econômica baseada em estratégias de alto investimento tecnológico 

(MOSCONI, 2015). A Indústria 4.0 está ligada a sistemas ciber-físicos, internet das coisas e 

internet de serviços, fazendo com que a comunicação seja tanto entre humanos e máquinas 

como entre as próprias máquinas. Com isso, é possível estabelecer um canal de comunicação 

direta para a troca de informações e necessidades entre todos os envolvidos (empresas, fabri-

cantes e clientes) (ROBLEK, MEŠKO, & KRAPEŽ, 2016). 

A Indústria 4.0 conta com o apoio da inteligência artificial, big data e conectividade. 

Esses pontos representam avanços na digitalização da produção, automação e conexão de ca-
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deias de suprimentos. Os principais componentes da Indústria 4.0 são: sistemas ciber-físicos, 

Internet das coisas (IoT – Internet of Things), Internet dos serviços (IoS – Internet of Service) 

e fábrica inteligente (ROBLEK et al., 2016).  

As empresas têm percebido a necessidade de se adequar a Indústria 4.0 e com isso é 

necessário que a organização identifique novas oportunidades de negócios e criação de valor, 

em cima dos seus pontos fortes (GANZARAIN e ERRASTI, 2016). Para se manter competiti-

va, atual e no futuro, empresas optam pela diversificação, ou seja, atuar em outro setor (dife-

rente do atual) ou por modo de entrada (desenvolvimento interno, aquisição ou alianças estra-

tégicas) (CHIANG, 2010; GANZARAIN e ERRASTI, 2016). 

Com o conceito da Indústria 4.0, o perfil dos consumidores mudará e com isso, pe-

quenas e médias empresas sofrerão com essas mudanças. Além disso, é importante que as 

empresas adequem o tipo de marketing que estão exercendo com essas mudanças, ou seja, sair 

do marketing convencional para o de conteúdo. As empresas contarão ainda com a criação de 

valor, eficiência e novos modelos de negócios. Ainda no âmbito de mudanças, é importante 

ressaltar que as organizações precisam mudar seus processos e que seus funcionários come-

cem a buscar novos conhecimentos para que tenham mais autonomia e consigam tomar deci-

sões independentes (ROBLEK et al., 2016). 

A Indústria 4.0 tem como principal base a Tecnologia da Informação (TI), visto que é 

ela quem dá suporte a novos produtos/serviços, elimina processos manuais, conecta as indús-

trias com os clientes, fornecedores e garante toda a segurança. Com toda essa responsabilida-

de, é necessário que tenha-se uma infraestrutura de TI robusta e segura. As empresas que for-

necem esse tipo de serviço precisam estar atualizadas com os conceitos da Indústria 4.0 para 

que consigam acompanhar as demandas do mercado.  

Dentro deste contexto a presente pesquisa irá analisar a utilização dos conceitos da In-

dústria 4.0 em empresas de TI no Brasil. 
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1.2  SITUAÇÃO PROBLEMA 

Danjou e Rivest (2016a) definem a Indústria 4.0 como “um conjunto de iniciativas pa-

ra melhorar processos, produtos e serviços, permitindo decisões descentralizadas baseadas na 

aquisição de dados em tempo real”.  

Com o advento da Indústria 4.0, as empresas precisam melhorar seus processos, ou 

seja, planejar e medir todo o ciclo de vida do seu produto para que consiga manter sua vanta-

gem competitiva no mercado. No entanto, para melhorar processos em empresas com esse 

perfil é muito mais complexo, pelo fato de não conseguirem utilizar métodos de gerenciamen-

to muito rígidos, por falta de liderança ou experiência (MOEUF et al, 2018). 

Para que sejam incorporados os conceitos e benefícios da Indústria 4.0 no mercado 

brasileiro, é necessário que os profissionais estejam engajados e treinados para todas as mu-

danças.  O maior desafio nesse âmbito é fazer com que as empresas de TI utilizem ao máximo 

seus recursos para dar ao seu cliente experiências únicas e inovadoras.  

 Diante dessa situação problema, este trabalho pretende captar o que as empresas de TI 

estão aplicando em seu cotidiano e propor a aplicabilidade dos conceitos da Indústria 4.0 a fim 

de continuarem tendo vantagem competitiva diante do mercado.  

1.3  QUESTÃO DA PESQUISA 

A partir da situação problema surge a seguinte questão central da pesquisa: Como os 

conceitos da Indústria 4.0 podem ser implantados em empresas de TI? 

 Outras questões levantadas: 

 Quais são os pilares e conceitos da Indústria 4.0? 

 Como as empresas de TI estão posicionadas atualmente com relação a Indústria 4.0?  

 Quais ações serão propostas para que as empresas de TI estejam alinhadas com a In-

dústria 4.0? 
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1.4  OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo geral 

O objetivo desse estudo é propor a implantação dos conceitos da Indústria 4.0 em em-

presas de TI. 

1.4.2 Objetivos específicos 

A seguir são descritos os objetivos específicos dessa pesquisa: 

a) Identificar pilares e conceitos da Indústria 4.0; 

b) Entender como as empresas de TI estão posicionadas atualmente com relação a Indús-

tria 4.0 no mercado; 

c) Propor ações para implementação dos conceitos da Indústria 4.0 em empresas de TI. 

1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

Esta pesquisa tem como objetivo captar a percepção de empresas de TI sobre o grau 

de aderência e aplicabilidade aos conceitos da Indústria 4.0. A pesquisa é delimitada geografi-

camente no Brasil e foi realizada no período de 01/08/2018 a 31/08/2018. A delimitação tem-

poral da pesquisa é de 2014 a 2018 (datas de publicações dos artigos escolhidos para emba-

samento teórico).  

1.6  IMPORTÂNCIA E JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

A relevância deste estudo está na proposta de utilização dos conceitos da Indústria 4.0 

em empresas de TI, visto que é necessário se manter competitivamente no mercado e atender 

as demandas dos clientes.  

Os benefícios para a Organização é ter vantagem competitiva perante ao mercado, 

economia de custo, pessoal e tempo. Além disso, para a academia essa pesquisa aborda um 

tema novo e com um foco diferenciado, o ponto de vista da Tecnologia da Informação. 
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1.7  ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho está estruturado em seis capítulos apresentados da seguinte forma: 

O primeiro capítulo apresenta a contextualização do tema, a situação problema, as 

questões da pesquisa, os objetivos geral e específico, a delimitação da pesquisa, justificativa e 

relevância do estudo. 

O segundo capítulo apresenta a análise bibliométrica realizada e os conceitos funda-

mentais para entendimento desse trabalho utilizando os artigos escolhidos para o embasamen-

to teórico necessário.  

O terceiro capítulo apresenta a metodologia utilizada, a classificação e etapas da pes-

quisa, universo e amostra, o instrumento de coleta de dados e a análise dos dados.  

O quarto capítulo consiste na análise dos resultados obtidos da aplicabilidade do 

questionário. 

O quinto capítulo apresenta uma proposta para que empresas de TI consigam utilizar 

os conceitos da Indústria 4.0.  

O sexto capítulo consiste em apresentar as conclusões do trabalho após todas as pes-

quisas e resultados analisados.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1  ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA 

O levantamento bibliográfico desse trabalho foi realizado buscando artigos que tra-

tassem do assunto abordado nessa pesquisa. O acesso foi feito pelo Portal de Periódicos CA-

PES utilizando as bases do Scopus e Web of Science para a seleção dos artigos, no período de 

fevereiro a abril de 2018.  

As palavras-chave utilizadas nas buscas foram: “Industry 4.0”, “Principles”, “In-

formation Technology”, “Pillars”, “Big data”, “Cloud Computing”, “Mobility” e “Securi-

ty”. A pesquisa foi limitada na base Scopus por tipo Article, Article in Press e em alguns ca-

sos contendo a palavra chave “Industry 4.0”. Na base Web of Science a limitação da busca foi 

por Article. O Quadro 1 mostra a quantidade de documentos científicos que foram encontra-

dos em cada base para cada modelo booleano e as respectivas datas de acesso. A base Web of 

Science retornou o total de 480 artigos e Scopus 1502 artigos para todas as consultas de mode-

los booleanos possíveis. Foram selecionados 17 artigos com datas de publicações entre 2014 e 

2018, pois foram os mais pertinentes para auxiliar no referencial teórico dessa pesquisa. É im-

portante salientar que muitos artigos vieram repetidos entre a aplicação de um modelo boole-

ano e outro.  
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Quadro 1 - Quantidade de artigos encontrados Scopus e Web Of Science.  

Modelo Booleano 
Web of 
Science  Data 

Sco-
pus Data 

"Industry 4.0" 321 26/02/18 431 20/03/18 

"Industry 4.0" and Prin-
ciples 22 26/02/18 48 24/04/18 

"Industry 4.0" and "In-
formation Technology" 28 22/02/18 244 28/04/18 

"Industry 4.0" and pil-
lars 6 22/02/18 19 13/03/18 

"Industry 4.0" and pil-
lars and "Information 
Technology" 0 22/02/18 7 13/03/18 

"Industry 4.0" and prin-
ciples and "Information 
Technology" 2 22/02/18 46 20/03/18 

"Industry 4.0" and "Big 
data" 47 26/02/18 105 30/04/18 

"Industry 4.0" and 
"Cloud Computing" 21 22/02/18 236 30/04/18 

"Industry 4.0" and Mo-
bility 10 22/02/18 83 24/04/18 

"Industry 4.0" and Secu-
rity 23 26/02/18 283 30/4/18 

Total de artigos 480 1502 
Fonte: Elaboração própria (2018) 

Após a pesquisa inicial, uma análise mais minuciosa foi feita. O título, abstract, lei-

tura dos artigos, relevância e pertinência do estudo foram levados em consideração. Após a 

análise, 11 artigos foram selecionados dos 480 que o Web of Science retornou como resposta e 

18 dos 1502 artigos da base Scopus. No decorrer da leitura, percebeu-se que somente 17 arti-

gos do total selecionado de 29 artigos seriam pertinentes ao estudo. Sendo assim, o referencial 

de artigos desse trabalho é composto por 17 artigos científicos recolhidos das bases Web of 

Science e Scopus.  

O Gráfico 1 apresenta a quantidade de artigos por ano de publicação. Percebe-se que 

o tema Indústria 4.0 é um assunto novo e que o ano de 2017 foi o que teve mais publicações, 

dentre os 17 artigos selecionados como base para essa pesquisa, até o momento. Como é um 

tema novo e esta pesquisa bibliométrica foi realizada de fevereiro a maio de 2018, a tendência 

é ter um crescimento de artigos até o final de 2018. 
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Gráfico 1 - Quantidade de Artigos por Ano de Publicação 

 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 O Quadro 2 apresenta os 17 artigos lidos, o modelo booleano utilizado para encontra-

los, bem como o autor e onde foi publicado.  

Quadro 2 - Artigos lidos das bases Scopus, Web Of Science e os modelos booleanos aplicados 

Modelo Booleano: "Industry 4.0" 

Base  Título do artigo Autor (es) Ano  Publicado em  

Web Of Sci-
ence 

Essential Implications of the Dig-
ital Transformation in Industry 
4.0 

Lee, Ming-Xuan; Lee, 
Yen-Chun; Chou, C J 2017 

Journal of Scientific & 
Industrial Research 

Industrial Revolution - Industry 
4.0: Are German Manufacturing 
SMEs the First Victims of this 
Revolution? Sommer, Lutz 2015 

Journal of Industrial 
Engineering and 
Management 

Pilot Study of Readiness of 
Czech Companies to Implement 
the Principles of Industry 4.0 

Basl, Josef 

2017 Management and 
Production Engineer-
ing Review 

Scopus  
Industry 4.0 concept: Back-
ground and overview 

Rojko, Andreja 2017 

International Jour-
nal of Interactive 
Mobile Technolo-
gies (iJIM) 



23 

 

 

 

Fortune favors the prepared: 
How SMEs approach business 
model innovations 
in Industry 4.0 

Müller, Julian Marius; 
Buliga, Oana; Voigt, 
Kai-Ingo 2018 

Technological Fore-
casting and Social 
Change 

Industry 4.0: Reality, future 
or just science fiction? How 
to convince today's manage-
ment to invest in tomorrow's 
future! successful strategies 
for industry 4.0 and manufac-
turing IT Gentner, Stephan 2016 

CHIMIA Interna-
tional Journal for 
Chemistry 

A review of the meanings and 
the implications of 
the Industry 4.0 concept 

Pereira, A.C.; Rome-
ro, F. 2017 

Procedia Manufac-
turing 

Industry 4.0: defining the 
working world of the future/ 
[Industrie 4.0 bestimmt die 
Arbeitswelt der Zukunft] 

Binner, Hartmut F. 2014 

e & i Elektrotechnik 
und Infor-
mationstechnik 

Industry 4.0 from a legal per-
spective/ [Industrie 4.0 aus 
rechtlicher Perspektive] 

Tschohl, Christof 2014 

e & i Elektrotechnik 
und Infor-
mationstechnik 

Modelo Booleano: "Industry 4.0" and "Information Technology" 

Base  Título do artigo Autor (es) Ano  Publicado em  

Web Of Sci-
ence Three Stage Maturity Model in 

SME's towards Industry 4.0 
Ganzarain, Jaione; Er-
rasti, Nekane 2016 

Journal of Industrial 
Engineering and 
Management 

Scopus  

From concept to the intro-
duction of industry 4.0 

Crnjac, M., Veža, I., 
Banduka, N. 

2017 

International Jour-
nal of Industrial En-
gineering and Man-
agement (IJIEM) 

The industrial management 
of SMEs in the era 
of Industry 4.0 

Moeuf, Alexandre; 
Pellerin, Robert; Lam-
ouri, Samir; Tamayo-
Giraldo, Simon;  Bar-
baray, Rodolphe 

2018 International Journal 
of Production Re-
search 

Modelo Booleano: "Industry 4.0" and pillars 

Base  Título do artigo Autor (es) Ano  Publicado em  
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Web Of Sci-
ence 

Software-Defined Cloud Manu-
facturing for Industry 4.0 

Thames, Lane; 
Schaefer, Dirk 2016 Procedia CIRP 

Modelo Booleano: "Industry 4.0" and "Big data" 

Base  Título do artigo Autor (es) Ano  Publicado em  

Web Of Sci-
ence 

Software-Defined Industrial In-
ternet of Things in the Context 
of Industry 4.0 

Wan, Jiafu; Tang, 
Shenglong; Shu, 
Zhaogang; Li, Di; 
Wang, Shiyong; Imran, 
Muhammad; Vasilakos, 
Athanasios 2016 IEEE Sensors Journal 

Modelo Booleano: "Industry 4.0" and "Cloud Computing" 

Base  Título do artigo Autor (es) Ano  Publicado em  

Scopus  

Smart Factory of Industry 4.0: 
Key Technologies, Application 
Case, and Challenges 

Chen, Baotong; Wan, 
Jiafu; Shu, Lei; Li, Peng; 
Mukherjee, Mithun; 
Yin, Boxing 2018 IEEE Access 

Process Planning 
in Industry 4.0 Environment 

Trstenjak, Maja; 
Cosic, Predrag 2017 

Procedia Manufac-
turing 

Modelo Booleano: "Industry 4.0" and Security 

Base  Título do artigo Autor (es) Ano  Publicado em  

Web Of Sci-
ence A Complex View of Industry 4.0 

Roblek, Vasja; Meško, 
Maja; Krapež, Alojz 2016 SAGE Open 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

Outros documentos foram lidos de outras fontes como livros ou artigos e estão apre-

sentados no Quadro 3 a seguir. 

Quadro 3 - Outros artigos lidos 

Título Autor Ano Publicado em  

 10 cargos em destaque para profis-
sionais de TI em 2018 no Brasil EXEL, P. 2018 COMPUTERWORLD.  

Wgp-Standpunkt Industrie 4.0 

THOMAS BAUERN-
HANSL, JÖRG KRÜGER, 
GUNTHER REINHART, G. 
S. 2016   

Industrie 4.0 – Vorgehensmodell fur 
die Einfuhrung.  MERZ, S. L. I 2016 

Springer-Verlag Berlin, 
Heidelberg, Germany 

Industrie 4.0: des pistes pour abor-
der l’ère du numérique et de la con-
nectivité [Industry 4.0: Paths to the 
Era of Digital and Connectivity] 

DANJOU, C., L. RIVEST, 
AND R. P.  2016 CEFRIO 

Sobrecarga de informação EVERTS, S.   2016 Destilações . 2 26-33 

Made in China 2025 
CHINA, T. S. C. OF THE 
P. R. OF 2015   
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 Industry of the future 
GERMANY, P. AT THE F. 
E. IN THE. 2015   

Industry 4.0: The Future of Produc- 
tivity and Growth in Manufacturing 
Industries. 

RUESSMANN, M., M. 
LORENZ, P. GERBERT, 
M. WALDNER, J. 
JUSTUS, P. ENGEL, AND 
M. H.   2015 

Boston Consulting 
Group, v. 09 

How to navigate digitization of the 
manufacturing sector MCKINSEY.  2015   

Change Through Digitazation-Value 
creation in the Age of the Industry 
4.0 KAGERMANN, H. C.  2015 

Management of Per-
manent Change, n. 
New York: Springer., p. 
23–45 

The new European industrial policy : 
global competitiveness and the 
manufacturing renaissance. MOSCONI, F.   2015 Routledge 

Artificial intelligence: Marketing’s 
game changer 

FORREST, E.; HOANCA, 
B.  2015   

Program smart cities - European 
Commission 

EUROPEAN COMMIS-
SION 2015   

Service triads: A research agenda for 
buyer–supplier–customer triads in 
business services 

WYNSTRA, F., SPRING, 
M., & SCHOENHERR, T.   2015 

Journal of Operations 
Management, v. 35, p. 
1–20 

Digitale Revolution: Industrie 4.0 
überfordert deutschen  

MAIER, V. A.; STUDENT, 
D.  2015 

Mittelstand - manager 
magazin 

Information Support and Interactive 
Planning in the Digital Factory: Ap-
proach and Industry-Driven Evalua-
tion. 

CONSTANTINESCU, C. 
L., E. FRANCALANZA, D. 
MATARAZZO, AND O. B. 
I 2014 

 Procedia CIRP 25, p. 
269–275 

Industry 4.0. Business & Information 
Systems Engineering 

LASI, H., PRIVATDOZ-
ENT, P.F., KEMPER, 
H.G., FELD, T., & 
HOFFMANN, M.  2014 v. 6, p. 239–242 

Industry 4.0. Business & Information 
Systems Engineering 

LASI, H., PRIVATDOZ-
ENT, P.F., KEMPER, 
H.G., FELD, T., & 
HOFFMANN, M. ).   2014 v. 6, p. 239–242 

Recommendations for implement-
ing the strategic initiative Industrie 
4.0.  

KAGERMANN, H., 
WAHLSTER, W., & HEL-
BIG, J.  2013 

Frankfurt: Acatech-
National Academy of 
Science and Engineer-
ing 

Recomendations for implementing 
the strategic initiative Industrie 4.0. 
Frankfurt: Acatech-National Acade-
my of Science and Engineering 

KAGERMANN, H., 
WAHLSTER, W., & HEL-
BIG, J. 2013 

 Securing the future of 
German manufactur-
ing industry 

The down of a smart factory HESSMAN, T.  2013   
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Digital Business Ecosystem Proto-
typing for SMEs. Journal of Electrical 
Systems and Information Technolo-
gy, 

HERDON, M., L. VÁRAL-
LYAI, AND Á. P.   2012 v. 14, p. 286–301 

Big data: Grandes lacunas de co-
nhecimento no campo da Internet 

SNIJDERS, C .; MATZAT, 
U .; REIPS, U.-D.    2012 

Jornal Internacional de 
Ciência da Internet . 7 : 
1–5. 

Pesquisa no mundo real.  GRAY, D. E. 2012 
Universidade de Sur-
rey, v. 2a edição 

Hierarchy orientation in equity alli-
ances: core capabilities perspective 

BERTONCELJ, A.; KA-
VČIČ, K.  2011 

Kybernetes, v. 40, n. 
5/6, p. 685–696 

Product Diversification In Competi-
tive R&amp;D-Intensive Firms: An 
Empirical Study Of The Computer 
Software Industry. CHIANG, C. C.   2010 

Journal of Applied 
Business Research 
(JABR), v. 26, n. 1, 16 
nov. 

Um estudo sobre os benefícios e os 
riscos de segurança na utilização de 
Cloud Computing. SILVA, F. H. R.   2010 UNISUAM-RJ 

Cloud Computing: Computação em 
Nuvem: Transformando o mundo da 
tecnologia da informação 

TAURION, C. . Rio de 
Janeiro.  2009 Brasport 

Hadoop: The Definitive Guide WHITE, T. 2009 
1st Edition. O’Reilly 
Media. Pg 3. 

Métodos e Técnicas de Pesquisa 
Social GIL, A. C.  2008   

SEBRAE/SC - Legislação - CRITÉRIOS 
DE CLASSIFICAÇÃO DE EMPRESAS: 
MEI - ME - EPP SEBRAE 2006   

Autonomous robots: from biological 
inspiration to implementation and 
control. BEKEY, G. A.   2005 MIT Press 

Metodologia da Pesquisa e Elabora-
ção de Dissertação 

SILVA, EDNA LUCIA DA, 
MENEZES, E. M.  2005   

On the profession of Management DRUCKER, P.  1998 

Cambridge, Mass., 
Harvard Business 
School Press 

Information Technology And The 
Management Theory: The Fusion 
Map KEEN, P. G. W.  1993 

IBM Systems Journal, 
v. v.32, p. 17–38 
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Behavior-Based Control: Main Prop-
erties and Implications. MATARIĆ, M.   1992 

In Proceedings, IEE 
Internatinal confer-
ence on robotics and 
automation, workshop 
on architectures for 
intelligent control sys-
tems, p. 46--54 

Information Technology Changes 
The Way You Compete MCFARLAN, W. E.  1984 

Harvard Business Re-
view, v. v.62, p. 98–
103 

Previsões e premissas. Trad. de Ruy 
Jungman TOFFLER, A. 1983 Rio de Janeiro : Record 

Post-industrial society: some man-
power issues for the li-
brary/information profession CRONIN, B.  1983 

Journal of Information 
Science, v. v.7, p. 1–14 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

A análise dos 17 artigos selecionados e demais documentos aqui apresentados estão 

descritos nos tópicos a seguir. 

2.2 HISTÓRIA - AS REVOLUÇÕES INDUSTRIAIS 

A Primeira Revolução Industrial ocorreu no século XVIII e teve como base a utiliza-

ção da água, vaporização e mecanização. Através dessas mudanças na indústria, houve transi-

ção do trabalho manual para os primeiros processos de fabricação, foi possível começar a uti-

lizar plantas de produção mecânica, com foco maior na indústria têxtil. Essa revolução trouxe 

consigo a melhora da qualidade de vida (BASL, 2017; BINNER, 2014; ROJKO, 2017). 

No século XIX ocorreu a Segunda Revolução Industrial que foi marcada pela eletri-

cidade e produção em massa através de uma “automação rígida” (BASL, 2017; BINNER, 

2014).  

A Terceira Revolução Industrial, ocorrida no século XX, foi marcada pela automação 

e eletrônicos, fazendo com que trabalhos repetitivos e tediosos passassem a ser feito por má-

quinas, liberando a mão de obra para ser aplicada em tarefas mais complexas. Além disso, es-

sa revolução veio para mostrar uma nova forma de trabalho que resultou em uma produção 

enxuta e “automação flexível” (BASL, 2017; BINNER, 2014; GENTNER, 2016).  
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A Quarta Revolução Industrial, ou Indústria 4.0, tem como base a digitalização e fa-

bricação inteligente com o auxílio dos sistemas cibernéticos físicos ou também chamado sis-

tema ciber-físico (BASL, 2017; GENTNER, 2016). Com esse advento, os sistemas de produ-

ção migraram do modelo clássico para o sistema de produção física cibernética auto organiza-

da, permitindo customização em massa e flexibilidade na quantidade de produção (ROJKO, 

2017). A indústria 4.0 foi a consequência do que já havia sido iniciado na 3ª Revolução Indus-

trial. Com uma onda de digitalização generalizada nos anos 1970, fez-se o cenário perfeito 

para que atualmente fosse introduzido o uso de objetos inteligentes (MÜLLER, BULIGA e 

VOIGT, 2018).  

Todas as mudanças ocorridas desde o século XVII com a primeira revolução indus-

trial, foram impulsionadas pela crescente necessidade de melhorias para atender as demandas 

dos clientes. Foi necessário que as indústrias tivessem alta velocidade de adaptação, gerenci-

amento de mudanças e adaptabilidade para fornecer ao mercado tudo o que era necessário 

(BINNER, 2014). 

Deste modo, a Indústria 4.0 está afetando diretamente as empresas e a forma como 

lidam com o mercado de trabalho, seus funcionários e clientes. Sendo assim, o próximo tópico 

trata melhor as nuances desse tema.  

2.3 INDÚSTRIA 4.0 

2.3.1 Conceito 

O conceito “Indústria 4.0” foi apresentado pela primeira vez numa feira de Hannover, 

em 2011. De lá para cá, o tema é amplamente discutido na Alemanha e é apoiado fortemente 

pelo governo com o intuito de desenvolver o setor industrial. Pode-se dizer que a Indústria 4.0 

pode ser vista como uma ação para sustentar a posição da Alemanha como um dos países mais 

influentes em maquinário (ROJKO, 2017).  

A Quarta Revolução Industrial, Indústria 4.0, tem como principal conceito “Fábrica 

inteligente”, ou seja, alta conectividade de todos os componentes a fim de otimizar os proces-

sos verticais e horizontais de produção, além de trocar informações de forma autônoma 
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(CRNJAC, VEŽA e BANDUKA, 2017; TSCHOHL, 2014). Com a alta conectividade, os pro-

cessos de logística e produção devem estar alinhados para que os custos sejam os mais baixos 

possíveis. A utilização de sistemas ciber-físicos (CPS) garantem, através das informações tro-

cadas de forma independente, que haja uma produção flexível e com uma economia de ener-

gia (TSCHOHL, 2014). 

Chen et al. (2018) propõem uma arquitetura hierárquica da fábrica inteligente, anali-

sando as principais tecnologias a partir da camada física, de rede e de aplicação de dados, dis-

cutem os principais problemas e prováveis soluções para tecnologias emergentes. 

O CEFRIO adotou a seguinte definição do conceito da Indústria 4.0: “um conjunto de 

iniciativas para melhorar processos, produtos e serviços, permitindo decisões descentralizadas 

baseadas na aquisição de dados em tempo real” (DANJOU e RIVEST, 2016a). 

Rojko (2017) defende que a Indústria 4.0 é a integração dos processos de negócios, 

fabricação, atores envolvidos na cadeia de valor da empresa. Para que a integração entre pro-

cessos de negócios e fabricação ocorra perfeitamente, é necessário fazer uso de sistemas de 

execução de manufatura e sistema integrado de gestão, além do auxílio dos sistemas ciber-

físicos, que identificam, localizam, rastreiam, monitoram e otimizam os processos de produ-

ção através de conectividade avançada coletando informações em tempo real. Além disso, as 

empresas manuseiam muitos dados brutos que precisam ser analisados e transformados em 

informações úteis para apoiar o processo de produção.  

Müller et al. (2018) defendem que a indústria 4.0 visa: transformar a produção de 

bens e serviços, tornando-se mais eficiente; proliferar novos modelos de negócios, aumentan-

do o escopo de atividades executadas; representar novo paradigma, ou seja, nova forma de 

tomada de decisão; e, aumentar a relação de interconexão de dispositivos dentro da cadeia de 

valor, utilizando inteligência artificial. 

Segundo Gentner (2016), para implementar a Indústria 4.0, os projetos de TI preci-

sam de uma ótima comunicação e definição de metas.  Além disso, é importante começar exe-

cutando pequenas coisas, porque assim as perdas são menores, mas a confiança no projeto se 

mantém.  
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Müller et al. (2018) identificaram em sua pesquisa que há três dimensões sobre o te-

ma Indústria 4.0: digitalização de processos de alta qualidade, fabricação inteligente através 

de sistemas ciber-físicos e conectividade entre fornecedores e clientes dentro da cadeia de va-

lor.  

Kagermann, Wahlster e Helbig (2013) descrevem a Indústria 4.0 como uma coleção 

de sete conceitos: fábricas inteligentes, sistemas ciber-físicos, auto-organização, novos siste-

mas de distribuição e compras, novos sistemas no desenvolvimento de produtos e serviços, 

adaptação às necessidades humanas e responsabilidade social corporativa.  

2.3.2 Pilares e Conceitos  

MCKinsey (2015) propõe uma abordagem para facilitar a introdução da visão da In-

dústria 4.0 na organização, dividida em oito áreas: recursos e processos, uso da propriedade, 

operação, estoques, qualidade, oferta e demanda, tempo para comercializar, serviço e manu-

tenção. A área de recursos e processos visa melhorar os processos para aumentar a velocidade 

de criação de valor. O uso da propriedade aposta em utilizar ao máximo todas as máquinas e 

garantir a manutenção para que não haja parada não planejada. Sobre operação é preciso que 

as tarefas estejam divididas a fim de diminuir sua complexidade para o trabalhador e o tempo 

de espera de paradas, aumentando assim a velocidade das operações. Com relação a estoques, 

é necessário adquirir e produzir somente materiais que são indispensáveis. No âmbito da qua-

lidade, é possível identificar processos instáveis e agir a tempo de corrigir os erros e maximi-

zar a qualidade do que é produzido, através da melhoria do processo. Oferta e demanda en-

globa o estudo e compreensão das necessidades do cliente para que a qualidade e satisfação 

aumente. Tempo para comercializar consiste em prever novos produtos, colocá-los no merca-

do antes de outras empresas e prever problemas. O oferecimento de manutenção remota é uma 

vantagem para o cliente no que diz respeito a área de serviço e manutenção.  

O objetivo do artigo de Rojko (2017) é apresentar e facilitar uma compreensão dos 

conceitos da Indústria 4.0, seus direcionadores, facilitadores, objetivos e limitações. Rojko 

(2017) analisa o modelo de referência RAMI 4.0 e o papel da padronização na implementação 

futura do conceito da Indústria 4.0. Além disso, o autor discute se a Indústria 4.0 é um concei-

to disruptivo ou um desenvolvimento incremental natural. 
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A Indústria 4.0 possui algumas abordagens características: integração horizontal, in-

tegração vertical e engenharia digital integrada. A integração horizontal consiste em integrar 

todos os sistemas de informação utilizados, trazendo benefícios como tempo de estoque e mo-

nitoramento do seu produto de forma eficaz. A integração vertical integra todos os sistemas de 

informação utilizados em diferentes níveis hierárquicos, fazendo com que as informações se-

jam trocadas da base para o topo, o desperdício diminua e a qualidade seja verificada infor-

mando sempre ao operador o estado do processo. A engenharia digital integrada coleta e troca 

dados dos produtos em toda a cadeia fazendo com que o tempo de produção diminua devido a 

documentação já existente do processo (CRNJAC, M., VEŽA, I., BANDUKA, 2017). 

Gentner (2016) discute em sua pesquisa quais aspectos da Indústria 4.0 são realidade, 

quais podem se tornar realidade no futuro e quais não sairão da ficção científica. Além disso, 

o autor considera que o gerenciamento ágil de projetos é um dos principais fatores para englo-

bar projetos de TI com escopos distintos como manufatura e Indústria 4.0. 

Segundo Merz (2016), para a implementação da Indústria 4.0 é necessário fazer in-

tervenções nos três níveis: estratégico, tácito e operacional. No âmbito estratégico é possível 

saber se a indústria é pioneira, imitadora ou subcontratada.  O Modelo 3C (do inglês Competi-

tor, Clients e Company- Concorrente, clientes e empresa) está intimamente ligado ao cliente 

com foco na qualidade e todo o ciclo de vida do produto fornecido. No nível tácito é possível 

identificar o posicionamento da empresa em vista da Indústria 4.0 de acordo com as tecnolo-

gias utilizadas. Com relação ao nível operacional é necessário definir metas e cinco níveis de 

implementação da indústria 4.0: Gerenciamento de Projetos, Gerenciamento de processos, 

Gestão de tecnologias de TI, Gestão da organização e Equipe de gestão.  

Moeuf et al. (2018) defendem que para implementar os conceitos da Indústria 4.0, 

quatro capacidades gerenciais distintas são estabelecidas: monitoramento, controle, otimiza-

ção e autonomia. O monitoramento é o nível mais fácil de ser alcançado com tecnologias e 

recursos da Indústria 4.0 e conecta diferentes objetos para que se tenha um monitoramento 

total da produção, embasando as tomadas de decisões realizadas através das informações obti-

das nessa fase. A capacidade relacionada a controle exige interação homem-máquina e identi-

fica comportamentos padrões para detectar possíveis anomalias. Além disso, é possível definir 

o nível de desempenho esperado e no auxílio a tomada de decisão.  A otimização consiste em 
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melhorar os processos e sistemas em tempo real e melhora o desempenho ao se conectar com 

toda a cadeia de valor. Todas as capacidades acima combinadas colaboram com novos níveis 

de autonomia. 

Para uma empresa que deseja adotar as práticas da Indústria 4.0 é de suma importân-

cia que trace sua visão e qual estratégia trará mais sucesso mais rapidamente. A visão trará 

excelência ao seu negócio e sua empresa não somente resolverá problemas. Definir uma estra-

tégia pode ser uma tarefa complicada, devido as inúmeras alterações que podem ocorrer no 

decorrer do projeto, no entanto fazer uma lista de áreas para trabalhar para se aproximar a vi-

são pode ser uma ferramenta útil na definição da estratégia e fornece segurança de que o pro-

jeto é bem gerenciado (GENTNER, 2016). 

Aplicar os conceitos da Indústria 4.0 com maior produtividade e menos recursos de-

pende do estado atual da indústria e pode ser um desafio maior ou menor, dependendo de suas 

condições. A evolução da indústria consiste em analisar as suas condições, ou seja, se as con-

dições estiverem próximas da visão da Indústria 4.0, o processo de revolução será mais rápido 

e produtivo, no entanto, se estiverem divergentes mais condições devem ser cumpridas para 

alcançar a visão da Indústria 4.0 (CRNJAC, VEŽA e BANDUKA, 2017). 

As fábricas inteligentes produzem produtos inteligentes, ou seja, com sensores incor-

porados que são usados via rede sem fio para coleta de dados e possuem recursos de controle 

e processamento. A partir desses sensores, é possível monitorar todo o ciclo de vida útil do 

produto permitindo uma manutenção proativa através dos dados enviados. Além disso, cada 

produto possui uma identidade virtual contendo uma variedade de dados e informações, como 

documentos, modelos 3D, informações de histórico e dados de medição e teste armazenados 

diretamente na nuvem (ROJKO, 2017). 

Segundo Rojko (2017), a ideia da indústria 4.0 é explorar cada vez mais os conceitos 

e tecnologias: disponibilidade, uso da internet, IoT, integração de processos técnicos e de ne-

gócios, virtualização do mundo real, fábrica inteligente e produtos inteligentes. Ruessmann et 

al (2015) defendem que há nove grupos principais de métodos e tecnologias: Internet das coi-

sas (IoT); computação em nuvem; sistemas ciber-físicos (CPS); simulação e realidade aumen-

tada; big data, business intelligence e análise; segurança cibernética;  robôs colaborativos e 

comunicação máquina-a-máquina. Esses grupos são descritos a seguir com mais detalhes. 
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Internet das Coisas (IoT) 

A Internet das Coisas, ou somente IoT do inglês Internet of Things, consiste na inte-

gração de todos os dispositivos inteligentes de um projeto inteligente e pode ser aplicada a 

muitos ambientes, como a uma infraestrutura inteligente, área da saúde, cadeia de suprimentos 

e segurança. A IoT aplicada a uma infraestrutura inteligente atuará diretamente no controle de 

mobilidade das cidades inteligentes. Se aplicada a saúde será possível monitorar seus pacien-

tes e mandar informações aos médicos. IoT associada a cadeia de suprimentos pode melhorar 

a eficiência da logística, visto que mais informações serão fornecidas e com mais qualidade. A 

segurança deve aumentar com a utilização da IoT, visto que a transferência dos dados terá que 

ser criptografada e, com isso, não permitirá que qualquer um acesse (ROBLEK et al., 2016).  

Roblek, Meško e Krapež (2016) tratam a importância e influência da Indústria 4.0 

para a criação de valor nas organizações e sociedade. Além de sintetizar a teoria e as práticas 

conhecidas da Indústria 4.0, o artigo mostra as mudanças ocorridas até o momento atual, prin-

cipalmente no desenvolvimento da IoT.  

A IoT está alterando o comportamento do consumidor e, com isso, criando uma nova 

relação entre clientes e produtores.  Segundo Forrest & Hoanca (2015) esse relacionamento 

resultará no desenvolvimento de componentes e softwares integrados. Além disso, segundo 

Bertoncelj & Kavčič (2011) esse envolvimento influencia a criação de uma nova cadeia de 

valor do conhecimento. Moeuf et al. (2018) identificaram em seu estudo que a utilização da 

IoT associada ao Radio Frequency Identification (RFID), traduzindo para o português identi-

ficação por radiofrequência,  melhoram a colaboração entre as Pequenas e Médias Empresas 

(PMEs) em redes de produção distribuída. 

Wan et al. (2016) analisam a Industrial Internet of Things (IIoT), traduzindo para o 

português Internet Industrial das Coisas, nuvem industrial e terminais inteligentes descreven-

do as interações de informações entre os diferentes dispositivos e propõe uma arquitetura de 

IIoT para gerenciar dispositivos físicos e fornecer uma interface para troca de informação. 

Após essas definições, os autores definem um ambiente de fabricação inteligente para teste e 

aplicam o experimento para que os problemas existentes sejam discutidos.  
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O IoT CRM (Customer Relationship Management - Gestão de relacionamento com o 

cliente) permite, através dos dados fornecidos, que a empresa preste um suporte diferenciado e 

proativo com um ambiente automatizado, além de cada vez auxiliar na tomada de decisões, 

uma vez que todos os dispositivos estão conectados desde a produção até o produto final 

(ROBLEK et al., 2016).   

A IoT teve grande avanço na indústria automobilística. Alguns carros fornecem co-

nectividade de Evolução a Longo Prazo (4G LTE – Long Term Evolution) entre o carro e os 

dispositivos do usuário, tornando possível que dados do smartphone sejam transmitidos para o 

carro. Alguns desses carros possuem uma chave inteligente, ou seja, pela proximidade o veí-

culo pode ligar o motor e abrir a porta mesmo com a chave no bolso ou na bolsa. Um dos be-

nefícios dessa abordagem, é o fato do fabricante conseguir um contato direto com o consumi-

dor, possibilitando um feedback mais rápido e eficaz sobre o produto. Há alguns desafios rela-

cionados a implementação da IoT como, por exemplo, o alto investimento para a construção e 

manutenção desses dispositivos, a dificuldade de definir padrões para os dispositivos de co-

nectividade e segurança dos dados fornecidos (ROBLEK et al., 2016). 

Constantinescu, Francalanza e Matarazzo (2014) identificaram que a IoT fornece 

muitos dados para que humanos processem e desenvolveram o conceito de JITIR (Just In Ti-

me Information Retrieval, ou seja, recuperação da informação em tempo hábil) que consiste 

nas três etapas: entrevistas com funcionários para identificar as necessidades da empresa, re-

cuperação das informações e revisão periódica do ambiente para identificar possíveis mudan-

ças para melhorar a qualidade. 

Computação em Nuvem 

Segundo Silva (2010), a computação em nuvem, ou Cloud Computing, é um modelo 

de computação conectado à nuvem que consegue acessar uma grande quantidade de aplica-

ções e serviços em qualquer lugar.  Taurion (2009) defende que a computação em nuvem é 

uma maneira eficiente de flexibilizar recursos computacionais, através de um ambiente redun-

dante e resiliente (capaz de continuar funcionando mesmo que algo de errado esteja aconte-

cendo).  
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Thames e Schaefer (2016) apresentam em seu trabalho a noção de SDCM (Software 

Defined Cloud Manufacturing ou fabricação de nuvem definida por software), que consiste 

em promover a fabricação baseada em nuvem e outros pilares da Indústria 4.0 fornecendo agi-

lidade, flexibilidade e adaptabilidade, além de reduzir vários desafios de complexidade. 

Moeuf et al. (2018) identificaram em sua pesquisa que a computação em nuvem foi o 

meio mais utilizado pelas PMEs para que as empresas se tornem mais virtuais. A Computação 

em nuvem possui cinco utilizações: compartilhamento de documentos, oferta de serviços, co-

laboração, produção distribuída e otimização de recursos.  

Herdon e Várallyai (2012) observaram que as PMEs possuem sistemas de gestão in-

tegrados próprios que não se comunicam com os sistemas de computação em nuvem. Para so-

lucionar esse problema, eles propuseram a transferência gratuita das informações dos sistemas 

de gestão próprios das PMEs para a plataforma de Computação em Nuvem. 

 Sistemas Ciber-físicos 

A utilização de Sistemas ciber-físicos (CPS) é um dos pilares da Indústria 4.0 e visa 

estabelecer a criação de valor para a manufatura industrial. O CPS integra máquinas inteligen-

tes, sistemas de armazenamento e instalações de produção que trocam informações mutua-

mente (MÜLLER; BULIGA e VOIGT, 2018). 

A utilização de sistemas ciber-físicos pode ajudar no controle e otimização dos pro-

cessos de uma empresa, no entanto, a complexidade desse sistema faz com que seja uma bar-

reira para que PMEs utilizem essa tecnologia (MOEUF et al., 2018). 

 Simulação e Realidade Aumentada 

No âmbito da simulação é possível que a mesma seja de duas categorias: programa-

ção de operações, ou seja, utilizada para gerar cronogramas de operação; e simulação baseada 

em cenários, que consiste em analisar e modificar os sistemas de produção atuais (MOEUF et 

al., 2018). 
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A Realidade aumentada utiliza uma tecnologia embarcada em óculos inteligentes e 

permite que um ambiente seja simulado com objetos reais ajudando na melhoria dos proces-

sos de fabricação (MOEUF et al., 2018). 

O auxílio de aparelhos inteligentes, como óculos, associados ao uso da IoT e da 

Computação em Nuvem traz para a empresa um benefício no sentido de conseguir identificar 

com mais facilidade os pontos que merecem melhorias, como por exemplo equipamentos com 

defeito (MOEUF et al., 2018).  

Big data, Business Intelligence e Análises  

White (2009) define Big data a um grande conjunto de dados armazenados e baseia-

se em velocidade, volume, variedade, veracidade e valor. Ao utilizar big data, a ferramenta de 

software deve conseguir entender dados estruturados, semi estruturados e não estruturados 

(SNIJDERS, MATZAT e REIPS, 2012). Além disso, é necessário uma gama de técnicas e 

tecnologias com novas formas de integração para entender os dados complexos coletados 

(EVERTS, 2016).  

 Schroeder (2018) defende que Big data “pode ser definido como uma pesquisa que 

representa uma mudança na escala e no escopo do conhecimento sobre um determinado fe-

nômeno”.  

Moeuf et al. (2018) identificaram que o tema Big data e análises é pouquíssimo apli-

cado em PMEs devido a grande dificuldade com soluções complexas de computação e que, 

apesar disso, é uma solução viável para fornecer uma estruturação de dados para utilizar com 

o Big data.  

Business intelligence (BI) ou Inteligência de negócios é um conceito que inclui desde 

a coleta e integração dos dados até a análise para visualizar os dados organizacionais em si. 

Para aplicar um BI é necessário passar por alguns passos: aquisição, armazenamento, análise e 

apresentação da análise. A etapa de aquisição consiste em coletar os dados. Na fase de arma-

zenamento as informações são extraídas, transformadas e carregadas num banco de dados 

multidimensional, geralmente um Data Warehouse (DW). A análise é a fase em que os dados 

extraídos são analisados. Apresentação de análise inclui atividades como elaboração de relató-
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rios, alertas, gráfico operacional para usuário com interface e painéis de controle 

(BORDELEAU, MOSCONI e SANTA-EULALIA, 2018). 

Segundo Bordeleau, Mosconi e Santa-Eulalia (2018) o BI tradicional deve ser adap-

tado para o grande volume de dados gerados pelas tecnologias em virtude da Indústria 4.0, 

para melhorar o processo de tomada de decisão dentro de uma organização e melhorar a inte-

ligência de negócio. Além disso, o BI melhora a qualidade da informação e contribui para uma 

tomada de decisão baseada em fatos, reforçando o desempenho dos negócios.  

 

Segurança cibernética 

Segurança na informação e proteção dos dados são fatores indispensáveis para o su-

cesso na produção inteligente. Essas duas abordagens tratam de defender os sistemas e produ-

tos contra uso indevido e acesso não autorizado e não somente para entender e dominar os pe-

rigos para as pessoas e empresa. Além disso, a segurança operacional da informação trabalha 

diretamente com a proteção de segredos industriais e contribui significativamente para a pro-

teção de infraestruturas críticas que podem ficar expostas devido ao alto grau de conectividade 

dos aparelhos (TSCHOHL, 2014). 

Robôs colaborativos e comunicação máquina-a-máquina 

Matarić (1992) define robô como: “um robô é um sistema autônomo que existe no 

mundo físico, pode sentir e agir sobre ele para encontrar algum objetivo”.  Bekey (2005) defi-

ne robô como uma máquina que sente, pensa e age, logo esse conceito determina que o robô 

deve possuir sensores e habilidade de processamento. 

Comunicação máquina-a-máquina, ou o termo em inglês Machine to Machine 

(M2M) é um termo usado para descrever as tecnologias (como computadores, processadores 

embarcados, sensores inteligentes, atuadores e dispositivos) que permitem se comunicar umas 

com as outras muitas vezes sem intervenção humana (WATSON, PIETTE e SEZGEN, 2004).  
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2.3.3 Benefícios e Desafios 

A indústria 4.0 traz muitos benefícios para melhorar o processo de produção como: 

aumentar a produtividade, reduzir tempo de entrega para mercado, reduzir tempo de desen-

volvimento do produto, transparência em tempo real, tomada de decisão mais rápida e mais 

flexível (BASL, 2017). Bauernhansl, Krüger e Reinhart (2016) apontam benefícios como: re-

dução de custos de produção, logísticos, de gestão da qualidade, menor tempo de colocação 

no mercado para novos produtos, melhor capacidade de resposta para o cliente, produção em 

massa personalizado sem aumentar os custos gerais, ambiente de trabalho mais flexível e 

amigável, uso mais eficiente dos recursos naturais e de energia.  

Lee, Lee, Chou (2017) pesquisaram as implicações essenciais da transformação digi-

tal através de grupos focais a fim de apresentar fundamentos necessários para quem busca es-

tratégias para implementar os conceitos da Indústria 4.0.  

Como as mudanças são focadas no ciclo de vida do produto a indústria consegue 

aplicar uma produção inteligente e, com isso, o líder tomará decisões a partir de dados forne-

cidos e não somente por sua experiência. Os sistemas de informações passarão a ser vinculado 

não só ao processo como ao produto, as informações geradas são conectadas e as decisões 

também deverão ser tomadas nos dados fornecidos (CRNJAC, VEŽA e BANDUKA, 2017).  

Pereira e Romero (2017) fazem uma revisão da literatura para entender inovações nos 

processos de fabricação com foco no conceito da Indústria 4.0 e vão além do objetivo de ma-

ximizar a capacidade, contribuindo para a lucratividade e valor da organização. 

Ganzarain e Errasti (2016) propõem um modelo de processo para orientar e treinar 

empresas a identificarem novas oportunidades de diversificação da Indústria 4.0 através de 

etapas que farão com que a visão específica e colaborativa seja desenvolvida.  

A indústria 4.0 proporciona um alto grau de sustentabilidade, auxilia nos problemas 

relacionados a recursos, eficiência energética e mudanças demográficas (KAGERMANN et 

al., 2013; KAGERMANN, 2015; LASI et al., 2014). A utilização de datacenters, serviços e 

aplicativos inteligentes permite que a empresa tenha um menor custo e eficiência operacional 

(CRNJAC, VEŽA e BANDUKA, 2017). 



39 

 

 

 

Moeuf et al. (2018) identificaram benefícios relativos a redução de custos, produtivi-

dade e redução do tempo de entrega. A utilização de ferramentas digitais auxilia na sincroni-

zação do fluxo e a diminuir drasticamente os desperdícios da produção, fazendo com o que 

tenha uma redução de custos no fim das contas. Com relação a produtividade, Moeuf et al. 

(2018) identificaram que muitos autores utilizam algoritmos para recalcular seus fluxos e 

identificar possíveis distúrbios que possam ser eliminados do processo produtivo. As ferra-

mentas digitais auxiliam num processo mais enxuto de forma geral, com isso, o prazo de en-

trega é menor.  

Müller et al. (2018) identificaram em sua pesquisa que com relação a inovação na 

criação de valor, os entrevistados mencionam que a digitalização do processo aumenta a dis-

ponibilidade dos dados e permite uma tomada de decisão mais rápida. Além disso, os entre-

vistados esperam que a Indústria 4.0 melhore a velocidade, capacidade de reação e flexibilida-

de. A falta de pessoal qualificado já é compensada pela fabricação inteligente. Com relação a 

inovação na captura de valor, os entrevistados veem como benefício as ferramentas online au-

tomatizadas, onde eles podem se comunicar com os clientes e facilitar a colocação de pedidos. 

A forma de pagamento também é um diferencial, passam do modelo cíclico para modelo por 

uso. O aumento da conectividade entre empresas abrange a comunicação e faz com que o cli-

ente se envolva na engenharia e no design do produto.  

A aplicabilidade dos conceitos da Indústria 4.0 traz questões de relacionamento entre 

funcionários e empresas. Uma vez que a fábrica inteligente consegue controlar cada seção da 

produção, é possível que o monitoramento afete os funcionários, trazendo um ponto negativo 

a essa abordagem (TSCHOHL, 2014). 

A Indústria 4.0 exige flexibilidade das empresas, uma vez que para acompanhar a 

sincronização de fluxos da cadeia de suprimentos é necessário se adaptar a volatilidade do 

mercado. Para tal, a computação em nuvem é uma aliada porque apoia a colaboração entre as 

empresas. Para melhorar a reação das indústrias as novas demandas, pode-se fazer uso de al-

goritmos de otimização de planejamento de produção (MOEUF et al., 2018). 

Crnjac, Veža e Banduka (2017) demonstram muitos conceitos e estratégias selecio-

nados da literatura e comparados para detectar as áreas que são e não são cobertas pela Indús-
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tria 4.0. Além disso, explanam sobre a mudança no modelo de negócio que a empresa pode 

escolher como estratégia própria em relação aos seus objetivos e capacidades.  

Binner (2014) apresenta uma adaptação para o processo de produção da Indústria 4.0 

a fim de reconhecer que essas mudanças e efeitos serão o futuro do trabalho, englobando o 

desenvolvimento da organização, mudanças de infraestrutura, qualificações, processos, de-

mandas dos clientes e conhecimento dos funcionários. O autor chega a conclusão de que para 

promover todos os pontos citados, é imprescindível que haja uma abordagem ágil de gerenci-

amento de mudanças, suportada pela ferramenta MITO.  

Para a criação de um novo modelo de negócio é necessário passar por uma fase de 

previsão, ou seja, uma visão comum entre clientes, funcionários e parceiros de negócios é de-

senhada e ocorre a definição de objetivos levando sempre em consideração as necessidades do 

cliente. Na segunda fase são elencadas as diretrizes identificando fatores internos e externos 

para atender os objetivos elencados anteriormente. A terceira fase consiste na aplicação de um 

novo modelo para ser aplicado (CRNJAC, VEŽA e BANDUKA, 2017).  

Trstenjak e Cosic (2017) tratam da mudança, com o advento da Indústria 4.0, do pa-

pel do planejador de processos para planejador do produto, que não somente será uma nova 

profissão como um software que foi desenvolvido para conectar outras partes da cadeia de 

suprimentos e usam algoritmos avançados para gerar o plano de processo, ordem das opera-

ções e agendamento automático.   

O artigo “Industry 4.0 from a legal perspective“ foca no âmbito legal e fornece uma 

visão geral de questões jurídicas sobre a Indústria 4.0. Tschohl (2014) levanta os tópicos mais 

importantes e considera que o sistema legal normalmente não acompanha os desenvolvimen-

tos tecnológicos. 

Conforme uma indústria resolve aprimorar seus processos para aplicar os conceitos 

de Indústria 4.0, questões jurídicas, contratuais, regulamentos obrigatórios e autonomia sur-

gem. No entanto, a situação jurídica não é desenvolvida tão rapidamente quanto a tecnologia, 

causando incertezas com relação a muitos assuntos. A auto regulação voluntária é uma opção 

para as indústrias, de modo que os padrões sustentados por sistema de certificação não são 

legalmente obrigatórios. No entanto, a falta de certificação pode significar uma desvantagem 
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econômica, visto que há no mercado um determinado padrão de atendimento específico. Nes-

se aspecto, percebe-se que ainda há uma defasagem de normas eficazes para indústria 

(TSCHOHL, 2014). 

Müller et al. (2018) aplicaram uma pesquisa sobre os desafios de implementar Indús-

tria 4.0 e dois terços dos entrevistados mencionam o alto investimento em infraestrutura de TI 

para tal e entendem que o retorno do investimento não pode ser a curto prazo exigindo tempo 

para se desdobrar.  A segurança da informação é um dos problemas que os entrevistados cita-

ram, além dos problemas relativos a interconectividade dos equipamentos. Outro problema é 

que com os diferentes graus de automação e estágios do ciclo de vida do maquinário, algumas 

máquinas exigem muitas adaptações e outras precisam ser substituídas. Há um desafio com 

relação a criação de valor, uma vez que as informações são geradas, mas muitas vezes as in-

dústrias não sabem como solucionar os problemas dos clientes pelas informações adquiridas. 

As demandas individuais de cada cliente afetam diretamente a padronização na transferência 

de informações entre empresas.  

 2.3.4 Empresas que já utilizam os conceitos da Indústria 4.0 na prática 

Müller et al. (2018) percebe, através do seu estudo, que grande maioria das empresas 

que implementam os pilares da Indústria 4.0 são de grande porte. Essas empresas fornecem 

serviços para algumas pequenas e médias empresas que também absorvem as demandas da 

Indústria 4.0. Nesse contexto, é importante entender como as PMEs fazem essa implementa-

ção e como suas ações influenciam a cadeia de valor total, assim como ações de empresas de 

grande porte influenciam nas menores. 

Segundo Hessman (2013), a fábrica Amberg na Alemanha possui a maioria das uni-

dades capaz de buscar e montar componentes sem mais intervenção humana. A união Euro-

peia criou um Projeto chamado “Horizon 2020” em que estimula o domínio das tecnologias 

inteligentes através de programas de financiamento para pesquisas de desenvolvimento 

(EUROPEAN COMMISSION, 2015).  

A DSM Nutritional Products Ltd implantou uma tecnologia em que não é mais ne-

cessário utilizar papel para enviar e pagar faturas. As mesmas são enviadas eletronicamente, 
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digitalizadas utilizando software de reconhecimento de caracteres e se os dados coincidirem 

com a ordem original, o pagamento é feito automaticamente (GENTNER, 2016). 

A BASF Kaisten (Suíça) utiliza desde o início dos anos 90 um processo de produção 

automatizado, onde não há mais uma sala de controle e, caso ocorra algum problema, o siste-

ma alterna para o modo loop automaticamente e envia uma mensagem de texto para um ope-

rador (GENTNER, 2016). 

Na BAYER Grenzach (Alemanha), o controle da produção é feito pelas encomendas, 

uma vez que a escala de produção é ajustada automaticamente (para mais ou menos).  Além 

disso, as empilhadeiras não são tripuladas (GENTNER, 2016). 

A IBM fabricou um supercomputador, nomeado Celia, que é utilizado pela empresa 

Pany no terminal de container de Hamburgo para prever acidentes causados por furacão às 

suas plantas. Celia sugere medidas a serem tomadas, o gerente escolhe uma e o supercompu-

tador envia ordens de serviço (GENTNER, 2016). 

No Vale do Silício da Califórnia, são utilizados robôs policiais com a finalidade de 

detectar comportamentos suspeitos e disparar um alarme para que policiais atuem 

(GENTNER, 2016). 

O governo Checo preparou um documento “Estratégia Nacional da Indústria 4.0” que 

engloba tendências tecnológicas, na forma de trabalho e o mercado.  Programas de estudos 

especializados na Industria 4.0 estão disponíveis para estudantes em universidades de muitos 

países como República Checa e Polônia (BASL, 2017). 

Na França, foi lançado em 2015 o conceito “Industrie du futur” baseado em cinco 

pilares: tecnologia de ponta, apoio a empresas francesas (inclusive PMEs), treinamento exten-

sivo dos funcionários, fortalecimento da cooperação internacional e promoção da indústria 

francesa do futuro (GERMANY, 2015).  

Na China, em 2015 foi lançado o projeto “Made in China 2025” que tem como obje-

tivo principal melhorar a indústria chinesa, inspirando-se no conceito de Indústria 4.0 propos-

to pela Alemanha, apoiando a inovação, desenvolvimento sustentável e energia verde 

(CHINA, 2015).  
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2.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 

2.4.1  Definição TI 

Keen (1993) define que Tecnologia da Informação (TI) é o envolvimento dos aspec-

tos humanos, administrativos e organizacionais e não somente com foco em tecnologias. 

Drucker (1998) defende que a TI passou por uma mudança radical do significado da informa-

ção, transformando-a em uma ferramenta auxiliar na tomada de decisões estratégicas da alta 

gerência.  

Tecnologias de informação podem ser consideradas com uma combinação de proces-

samento eletrônico de dados e telecomunicações e podem ser definidas como conjunto de téc-

nicas, equipamentos e processos para o tratamento e processamento da informação.  O cres-

cimento e o desenvolvimento acelerados nas áreas de telecomunicação e computação têm pos-

sibilitado o aumento crescente e a diversificação das tecnologias da informação (COSTA, 

1995).  

 Laudon e Laudon (2011) definem tecnologia da informação (TI) como todo 

software e hardware que uma empresa necessita para atingir seus objetivos organizacionais 

desde computadores até softwares e programas computacionais.  

2.4.2 Importância da TI no decorrer das revoluções 

A primeira Revolução Industrial foi a responsável pelo capitalismo que deixou de ser 

comercial e passou a ser industrial. Com a revolução industrial e a produção em massa, mais 

produtos foram sendo comercializados a preços mais atrativos, fazendo com que a população 

ganhasse maior poder de compra e melhoria da qualidade de vida. A Revolução Industrial 

trouxe consigo a consolidação do capitalismo, aumento de produtividade, novos comporta-

mentos sociais, novas formas de acumular capital, novos modelos políticos e nova visão do 

mundo.  Nessa época, muitos trabalhadores se organizaram, formaram sindicatos com o obje-

tivo de reivindicar melhores condições de trabalho. Esses movimentos serviram como base 

para formação de leis trabalhistas e marcaram a passagem do capitalismo comercial para o 
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industrial, transformando o modo de vida e dando base a grande Revolução Tecnológica.  

(CAVALCANTE, ZEDEQUIAS VIEIRA e SILVA, 2011) 

A tecnologia da informação, após a segunda metade do século XX, contribuiu para 

explosão informacional ocorrida, fazendo com que grandes potências passassem a investir em 

pesquisa e desenvolvimento após a Segunda Guerra Mundial (COSTA, 1995). Durante o sé-

culo XX, com a 3ª Revolução Industrial e as transformações econômicas e sociais, o uso in-

tensivo da TI reforça a ideia de que a vantagem competitiva e mudança organizacional estão 

alinhadas (MARQUES e LAZZARINI NETO, 2002).  

Marques (2002) relata que houve um aumento expressivo de investimento em TI e de 

usuário nas empresas entre os anos 1990 e 2000, crescendo de 15% para uma taxa de 20% ao 

ano. Mesmo após o alto investimento em TI, muitas empresas falham em sua implantação, 

uma vez que as empresas não têm investido em outras atividades que são necessárias para 

completar e reforçar os benefícios da TI. Essas atividades englobam o investimento na contra-

tação de uma equipe com conhecimento, habilidades e aptidões individuais para lidar com os 

impactos requeridos numa implantação de novas tecnologias, como um novo sistema de in-

formação, por exemplo.  

2.4.3 Papel da TI na Indústria 4.0 

A TI, com o passar do tempo, deixou de ser um suporte administrativo e passou a ser 

vista com um papel estratégico dentro das organizações. O alinhamento entre estratégia da TI 

com a estratégia da organização vai além do aumento da produtividade (BARBIN et al., 

2001). 

Alguns pesquisadores revelam que muitas tecnologias utilizadas em casa ajudam em 

tarefas tediosas e geram tempo extra para o lazer. Estudiosos otimistas consideram que as ino-

vações ajudam a criar laços sociais, enquanto outros acreditam que o avanço da tecnologia da 

informação traz consigo maior isolamento dos indivíduos (COSTA, 1995). 

Basl (2017) mostra tendências do desenvolvimento global, o papel da tecnologia da 

informação e comunicação no desempenho da liderança nas tecnologias de inovação e previ-

sões a longo prazo, como a importância da Internet das Coisas atualmente e nos próximos 



45 

 

 

 

10,15 anos. O trabalho apresenta ainda as quatro principais áreas tecnológicas da TIC: tecno-

logia da informação e comunicação, tecnologias relacionadas à segurança de recursos vitais, 

novas tecnologias de saúde e novas tecnologias de fabricação e automação. 

Marques (2002) acredita que a TI reforça a interação com recursos humanos, uma 

vez que disponibiliza informações e possibilita que a gestão entre os vários setores flua com 

mais facilidade. Costa (1995) mostra que com o avanço da tecnologia da informação os indi-

víduos precisam de mais especialização e capacitação que mudam sua forma de educação e 

seu ingresso no mercado de trabalho, propiciando maior vantagem competitiva. Em contrapar-

tida alguns estudiosos acham que esse avanço pode escravizar o indivíduo e degradar a quali-

dade de vida do mesmo. É necessário que a educação acompanhe as inovações tecnológicas 

para que o indivíduo não se torne obsoleto no mercado de trabalho ao longo das revoluções 

tecnológicas, ou seja, o aprendizado deve ser contínuo. 

O perfil do profissional da informação gera um processo cíclico em que ele deve: 

sentir a diversidade e mudança, gerir mais informações e usar mais tecnologias e, com isso, 

volta ao primeiro passo de sentir a diversidade e mudança.  Além disso, esse profissional deve 

identificar as necessidades dos indivíduos a fim de propiciar a disponibilidade e acessibilida-

de, e produzir produtos e serviços que permitem a comunicação do conhecimento (COSTA, 

1995). Cronin (1983) enfatiza que a inovação da tecnologia da informação não trará desem-

prego em longo prazo e sim deslocamento de mão de obra, mantendo ou aumentando a produ-

tividade.  

Conforme a equipe vai sendo treinada e desenvolvida, as chances de incluí-las nas es-

tratégias da empresa aumentam fazendo com que gere vantagem competitiva, além de aumen-

tar as possibilidades de aprendizado constante e uniforme para operar sistemas complexos. 

Sendo assim, equipes treinadas valorizam o investimento em TI. (MARQUES e LAZZARINI 

NETO, 2002) 

Para uma empresa que busca manter vantagem competitiva no mercado ao longo pra-

zo é essencial que o investimento em capital humano ande em paralelo com o investimento 

em TI para que seja possível aumentar a produtividade e competência. Além disso, é necessá-

rio identificar ameaças e riscos vinculados aos avanços tecnológicos. (MARQUES e 

LAZZARINI NETO, 2002) 
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Mcfarlan (1984) define o modelo “Grid Estratégico” relacionado a como a TI está re-

lacionada a estratégia. Nesse modelo ele mostra quatro níveis: suporte, fábrica, transição e es-

tratégico. O nível suporte define que a TI não tem destaque na hierarquia da empresa e possui 

pequena influência nas estratégias atual e futura. Fábrica consiste em aplicações de TI que 

contribuem para o sucesso da empresa, mas não estão previstas novas aplicações que tenham 

impacto estratégico e normalmente a TI encontra-se em alto nível hierárquico. O nível de tran-

sição é aquele em que a TI passa de suporte para uma área de maior destaque na estratégia da 

empresa e tende a ter mais importância na hierarquia. Por fim, no nível estratégico a TI tem 

grande influência na estratégia geral da empresa, tanto atualmente quanto no futuro e possui 

um alto nível hierárquico. 

Ganzarain e Errasti (2016) propõem um modelo de processo de estágio para orientar 

as empresas em sua visão individual e visão estratégica colaborativa relacionadas a Indústria 

4.0. Esse modelo é composto por três estágios: Envision 4.0, Enable 4.0 e Enact 4.0. No pri-

meiro estágio do modelo, Envision 4.0, uma visão sob medida é desenvolvida para a empresa 

utilizando ideias gerais da Indústria 4.0 e recursos da empresa. Nesse estágio, especialistas e 

parceiros tecnológicos ajudam a mostrar resultados relevantes e melhores práticas, a fim de 

obter uma visão adaptada da empresa para o futuro. Após análise substancial da Indústria 4.0 

na fase anterior, o estágio Enable 4.0 tenta definir o portfólio de tecnologia e os recursos ne-

cessários para dar suporte a novas soluções de produtos e serviços. Nessa fase é possível ma-

pear os processos de planejamento estratégico e desenhar em uma linha do tempo comum se 

baseando nas perspectivas estratégicas produto, mercado, processo e rede de valor. A fase an-

terior gera para a fase Enact 4.0 um mapa pontual ordenado e com perspectivas da estratégia 

global para a visão da Indústria 4.0. para serem definidas ações concretas a serem tomadas. 

O modelo 5MM proposto por Ganzarain e Errasti (2016) possui cinco níveis de ma-

turidade: Inicial, Gerenciado, Definido, Transformado e Detalhado. O nível Inicial é aquele 

em que não existe visão da Indústria 4.0 na empresa. Uma organização no nível Gerenciado 

quer dizer que a mesma possui um roteiro de estratégia para implantação da Indústria 4.0. Ní-

vel Definido indica que a organização possui definição de segmentos de clientes, proposta de 

valor e recursos chaves. A organização que está enquadrada no nível Transformado possui a 

estratégia definida em um projeto concreto. E, por fim, o nível detalhado indica que a organi-

zação transformará ou está transformando seu modelo de negócio.  
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Para que decisões estratégicas gerem valor e garantam lucro para a empresa é neces-

sário que o investimento em capital humano e TI sejam aprofundados. Para solucionar esse 

problema é necessário que a Alta Gestão alinhe esses objetivos com as competências e estra-

tégias da empresa (MARQUES, 2002).  

Medir a eficiência e eficácia torna a mensuração da importância da TI mais palpável. 

De acordo com Barbin et al. (2001), eficiência significa fazer bem as coisas, ou seja, no âmbi-

to da TI essa definição está relacionada com aspectos internos e adequação de utilização de 

recursos e eficácia diz respeito a satisfação de metas, objetivos e requisitos, ou seja, utilizar a 

TI para alancar o negócio da empresa, fazendo-a mais competitiva. Marques (2002) acredita 

que o foco em eficiência operacional com a finalidade de ganhar mercados resulta em um ci-

clo nocivo, em que há redução de preços repassados para os clientes, copiado por concorrentes 

e obrigando a empresa a reagir, iniciando um ciclo de maior nível de eficiência. 

Segundo Kagermann, Wahlster e Helbig (2013), as PMEs podem assumir dois pa-

péis: usuário e fornecedor da Indústria 4.0. Uma empresa é usuária quando implementa solu-

ções baseadas em sistemas ciber-físicos, serviços e trocas de dados. Empresas que atuam co-

mo fornecedores são aquelas que fabricam soluções baseadas em sistemas ciber-físicos, que é 

um dos serviços mais implementados da Indústria 4.0, juntamente com serviços e troca de da-

dos relacionados. A pesquisa aplicada pelo autor identificou que as PMEs têm dois tipos de 

motivos para implementar a Indústria 4.0: interna (por demandas de oportunidades de merca-

do) e externa (por demanda de algum cliente grande). 

Müller, Buliga e Voigt (2018) analisam, através de uma pesquisa qualitativa, as mu-

danças no modelo de negócio de PMEs de manufatura. Os autores analisam como é a criação, 

captura e oferta de valor dessas empresas, além de identificar se a mesma atua como usuário 

ou provedor da Indústria 4.0, se está interna ou externamente motivada e em qual categoria a 

PME se encontra.  
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3 METODOLOGIA 

Nesse capítulo a metodologia é explicitada e foram apresentados a classificação, eta-

pas, universo e amostra, instrumentos de coleta de dados e análise dos dados utilizados nessa 

pesquisa.  

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

A presente pesquisa utiliza o processo indutivo, em que segundo Gray (2012) são 

pesquisas que fazem a coleta de dados, analisam os dados coletados, verificam se há algum 

padrão entre as variáveis e, com isso, tentam descobrir um princípio unificador.  Gil (2008), 

Silva e Menezes (2005) defendem que o método indutivo sai do particular e vai para a genera-

lização, buscando fatos da realidade e que o conhecimento é gerado pela experiência, retor-

nando conclusões prováveis e não totalmente verdadeiras. 

Gray (2012) e Gil (2008) definem pesquisa exploratória como aquela em que busca 

explorar o que está acontecendo e fazer perguntas a respeito, estudar as características de um 

determinado fenômeno e estabelecer relações entre as variáveis e, em alguns casos, determi-

nam a natureza dessas relações.  Silva e Menezes (2005) definem que o objetivo desse tipo de 

pesquisa é tornar o problema mais familiar e explicitá-lo, envolvendo levantamento bibliográ-

fico, entrevistas e análise de exemplos.   

Pesquisa descritiva tem como objetivo desenhar um quadro de um determinado even-

to e mostrar como as coisas se relacionam entre si, descrevem as características das variáveis, 

envolve técnicas de coletas de dados, questionário, observação sistêmica, não exige muita ri-
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gidez no planejamento e tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos.  (GRAY, 2012; SILVA, MENEZES, 2005; GIL, 2008).  

Sendo assim, esse trabalho utilizou os métodos de pesquisa exploratória pois explora 

os princípios e pilares da Indústria 4.0 com o foco em TI e não apenas na Indústria, e descriti-

va, pois foi aplicado um questionário para obter dados e esclarecer os conceitos da Indústria 

4.0 em PMEs de TI.  

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, essa pesquisa utilizou pesquisa bibli-

ográfica e de levantamento.  Pesquisa bibliográfica é aquela elaborada a partir de documentos 

publicados, como livros e artigos científicos. Pesquisa de levantamento necessita de interroga-

ção direta a fim de conhecer o comportamento das pessoas de um acordo com um determina-

do tema (SILVA e MENEZES, 2005). 

A pesquisa qualitativa busca entender fenômenos dentro de um contexto específico a 

fim de obter um panorama profundo do tema estudado. Pesquisa qualitativa pode ser utilizada 

também para testar hipóteses e achar evidências para suposições teóricas (GRAY, 2012). Esta 

pesquisa é qualitativa pois o tema Indústria 4.0 é estudado pelo prisma da Tecnologia da In-

formação permitindo conhecer os desafios das empresas que tentam implementar os conceitos 

dessa Revolução.  

3.2 ETAPAS DA PESQUISA 

Para atingir os objetivos da pesquisa, o estudo é composto pelas seguintes etapas: 

1ª Etapa: Com o intuito de ter um embasamento teórico para tratar o tema da pesqui-

sa, foi feita uma pela pesquisa bibliográfica de artigos publicados na base Scopus e 

Web of Science.  

2ª Etapa: Com a leitura dos artigos encontrados na etapa anterior, foi feito um levan-

tamento de conceitos chaves para a pesquisa a fim de auxiliar na elaboração do ques-

tionário. 

3ª Etapa: Elaboração do questionário a partir dos artigos lidos tendo como finalidade 

entender o conhecimento dos profissionais de TI sobre o tema Indústria 4.0 e o grau 
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de investimento de suas empresas para aplicar esses conceitos em seu cotidiano. Os 

respondentes receberam o link para o questionário por e-mail. Antes de ser enviado 

foi feito um pré-teste com 5 respondentes. 

4ª Etapa: Elaboração da coleta e tabulação dos dados a partir dos questionários res-

pondidos.  

5ª Etapa: Realização da análise dos resultados, utilizando estatística descritiva e aná-

lise de conteúdo.  

6ª Etapa: Após a análise, foi proposto um guia para empresas de TI começarem a uti-

lizar os conceitos da Indústria 4.0 e garantir vantagem competitiva no mercado.  

3.3 UNIVERSO E AMOSTRA 

Universo ou população é um conjunto definido de elementos que possuem determi-

nadas características, propícios a um determinado estudo (GIL, 2008; GRAY, 2012). O ques-

tionário elaborado foi enviado para um universo composto por profissionais de empresas de 

TI do Brasil. 

A amostra não probabilística da pesquisa foi escolhida por conveniência, ou seja, não 

era possível ter uma lista completa de indivíduos da população e, com isso, foi selecionada 

uma amostra de indivíduos conhecidos para participarem da realização do questionário.  

Gil (2008) define que amostra é um subconjunto do universo ou da população e Gray 

(2012) afirma que a amostra deve ser representativa com as características semelhantes ou 

idênticas que representem a população. Para esse questionário a amostra foi de 100 respon-

dentes.   

3.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

O instrumento de coleta de dados utilizado nessa pesquisa foi um questionário elabo-

rado com perguntas fechadas e abertas. Gray (2012) define que questionário são ferramentas 

de pesquisas em que as perguntas possuem uma ordem pré-estabelecida. O questionário, apre-

sentado no Apêndice A, possui duas partes:  
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Parte I – Elaborada com o intuito de traçar o perfil do respondente e da empresa em 

que o mesmo trabalha;  

Parte II – Perceber o entendimento dos respondentes sobre os conceitos e desafios da 

Indústria 4.0. 

Gil (2008) define que pré-teste é uma prova preliminar, que tem como objetivo iden-

tificar possíveis falhas no questionário como, por exemplo, complexidade das questões, falta 

de clareza no texto e exaustão. O pré-teste dessa pesquisa foi realizado com 5 profissionais de 

TI da região Sudeste do Brasil.  

A fundamentação do questionário foi feita a partir da revisão da literatura e encontra-

se a seguir nos Quadros 4 e 5. Vale ressaltar que a maior parte das questões foram obtidas da 

recente pesquisa de Müller, Buliga e Voigt (2018).  

Parte I 

Quadro 4 - Fundamentação teórica da Parte I do Questionário 

Questão Autor (es) 

1. Qual o perfil da sua empresa? 
Sebrae (2006). 

2. Qual a posição da TI em sua em-

presa? 
 

3. Qual é a sua posição na organiza-

ção?   
Müller, Buliga, Voigt (2018); Exel (2018). 

4. Desde quando você está ativo neste 

papel? 
Müller, Buliga, Voigt (2018). 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

Parte II 

Quadro 5 - Fundamentação teórica da Parte II do Questionário 

Questão Autor (es) 

5. O quanto você está familiarizado 

com o termo "Indústria 4.0"? Qual 

é a sua compreensão disso? 

Müller, Buliga, Voigt (2018); Maier, 

Student (2015). 
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6. Você vê a Indústria 4.0 como uma 

soma de adaptações na conectivi-

dade e digitalização da cadeia de 

suprimentos ou como uma Revo-

lução Industrial completa? 

Müller, Buliga, Voigt (2018). 

7. A Indústria 4.0 já é relevante para 

sua organização? Se não, em que 

período de tempo você vê a Indús-

tria 4.0 como relevante para você? 

Müller, Buliga, Voigt (2018). 

8. Quais desafios você vê como uma 

PME em relação à Indústria 4.0? 
Müller, Buliga, Voigt (2018); Crnjac, M., 

Veža, I., Banduka (2017); Trstenjak, 

Cosic (2017). 

9. Os autores da literatura definem 

dois papéis que a PME pode assu-

mir: usuário e fornecedor da Indús-

tria 40. Como você percebe sua 

empresa no futuro com relação a 

Indústria 4.0?   

Müller, Buliga, Voigt (2018); Kagermann, 

H., Wahlster, W., Helbig (2013). 

10. Em qual das seguintes áreas a In-

dústria 4.0 pode melhorar suas 

operações? 

Müller, Buliga, Voigt (2018); Moeuf et al. 

(2018); Crnjac, M., Veža, I., Banduka 

(2017). 

11.  Qual dessas tecnologias sua em-

presa faz uso?     
Moeuf et al. (2018); Rojko (2017); 

Sommer (2015). 

12. A Indústria 4.0 é relevante para 

seus clientes ou concorrentes? 
Müller, Buliga, Voigt (2018); Merz 

(2016); Barbin et al. (2001). 

13. Quais tendências ou desenvolvi-

mentos você acha que terão uma 

influência substancial na adoção 

da Indústria 4.0 (nas PMEs)? 

Müller, Buliga, Voigt (2018). 

14. Em qual das seguintes áreas do seu 

modelo de negócios você espera 

mudanças conduzidas pela Indús-

tria 4.0? 

Müller, Buliga, Voigt (2018); Ganzarain, 

Errasti (2016). 

15. Você acha que sua empresa conduz 

internamente as mudanças relacio-

nadas a Indústria 4.0 em seu mode-

lo de negócios ou que essas mu-

danças são exigidas pelo mercado? 

Müller, Buliga, Voigt (2018); ; Crnjac, 

M., Veža, I., Banduka (2017).  

16. Alguns autores defendem que é 

importante reconhecer as oportu-

nidades de mercado ou as mudan-

ças ambientais que surgem a fim 

Roblek, Meško, Krapež (2016); 

Ganzarain, Errasti (2016); Binner (2014). 
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de ajustar-se o mais rápido possí-

vel. Sua empresa identifica novas 

oportunidades ou mudança?  

17. Alguns autores reforçam que é im-

portante que haja não só investi-

mento em tecnologia avançada 

como em uma organização atuali-

zada. Sua empresa investe nos dois 

quesitos, ou seja, em tecnologia e 

atualização da organização? 

Müller, Buliga, Voigt (2018); ; Crnjac, 

M., Veža, I., Banduka (2017); Marques, 

Lazzarini Neto (2002). 

18. O modelo “Grid Estratégico” defi-

ne como a TI está relacionada a es-

tratégia. Há quatro níveis nesse 

modelo:  

 Suporte: TI não tem destaque na 

hierarquia e possui pequena in-

fluência nas estratégias atual e fu-

tura. 

 Fábrica: aplicações de TI contribu-

em para o sucesso da empresa, mas 

não estão previstas novas aplica-

ções que tenham impacto estraté-

gico. Alto nível hierárquico. 

 Transição: Passa de suporte para 

uma área de maior destaque na es-

tratégia da empresa. Tende a ter 

mais importância na hierarquia.  

 Estratégico: TI com grande in-

fluência na estratégia geral da em-

presa, tanto atual quanto no futuro. 

Alto nível hierárquico. 

Em qual nível sua empresa atua? 

Mcfarlan (1984). 

19. O modelo de maturidade 5MM é 

definido para implementar a Indús-

tria 4.0 e consiste em 5 níveis: 

1) Inicial: Não existe visão da Indús-

tria 4.0 na empresa. 

2) Gerenciado: Existe um roteiro de 

Ganzarain, Errasti (2016). 
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estratégia. 

3) Definido: segmentos de clientes, 

proposta de valor e recursos-chave 

definidos. 

4) Transformar: a estratégia em um 

projeto concreto. 

5) Detalhada: Transformar o modelo 

de negócio. 

De acordo com o modelo de ma-

turidade citado acima, como você caracte-

riza sua Organização? 

20. Com os avanços da Indústria 4.0 é 

de extrema importância que o ní-

vel jurídico seja envolvido o mais 

cedo possível na estratégia de in-

vestimento, olhando para riscos e 

impactos, a fim de que a lei não se 

torne um freio de inovação. Em 

sua opinião o olhar jurídico tem 

atrapalhado no processo de inova-

ção em geral? Como esse processo 

é tratado dentro da sua empresa? 

Sommer (2015); Tschohl (2014). 

21. Os perfis de emprego e treinamen-

to mudarão muito com a transfor-

mação na direção da Indústria 4.0. 

Você considera recrutamento de 

profissionais capacitados uma 

ameaça, com o decorrer da imple-

mentação da indústria 4.0? Por 

quê? 

Sommer (2015). 

 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

A análise das respostas de perguntas abertas foi através de análise de conteúdo e de 

perguntas fechadas foi com a utilização de estatística descritiva, moda, análise de frequência 

com gráfico de setores e barras.  
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Para Bardin (2011) o termo análise de conteúdo consiste numa análise feita através 

de procedimentos sistemáticos que permite a interferência de conhecimento relativos às con-

dições de produção e recepção dessa mensagem.  
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A seguir apresenta-se a análise dos resultados que está dividida em duas partes: perfil 

dos respondentes e entendimento e aplicabilidade dos conceitos da Indústria 4.0.  

4.1 Perfil dos respondentes 

A primeira parte do questionário foi elaborada para entender o perfil do respondente 

e os resultados estão nos gráficos a seguir.  

O perfil da empresa dos respondentes é mostrado no Gráfico 2 abaixo. O Gráfico 2 

mostra que 71% dos respondentes são de empresa de grande porte, ou seja, possuem mais de 

100 funcionários; 17% são de empresa de médio porte, ou seja, entre 50 e 99 funcionários; 7% 

são de empresa de microempresa, ou seja, até 9 funcionários; e apenas 5% são de empresa de 

pequeno porte, ou seja, de 10 a 49 funcionários.  
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Gráfico 2 - Perfil da Empresa 

 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 No Gráfico 3 é apresentado a porcentagem da posição da TI nas organizações 

dos respondentes. 75% dos respondentes trabalham como TI interna, ou seja, a TI é visto co-

mo meio para a atividade fim da empresa, e 25% trabalham com a TI como atividade fim da 

empresa, por exemplo, como consultoria.  

Gráfico 3 - Posição da TI na Organização 

 

Fonte: Elaboração própria (2018) 
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 O Gráfico 4 mostra a porcentagem dos tipos de profissionais que responderam ao 

questionário. Os profissionais com maior percentual de respostas foram os seguintes: 23% são 

profissionais de PMO (Project Management Office – Escritório de projetos); 14% são 

profissionais no cargo de Analista/ Coordenador/ Gerente de TI e outros tipos de 

profissionais; 13% são Analistas de negócios; 12% são Desenvolvedores. Os demais tipos 

possuem percentuais menores que 8% e estão apresentados a seguir.  

Gráfico 4 - Tipo de profissional 

 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 O Gráfico 5 apresenta o tempo que cada profissional está ativo na função. De acordo 

com esse gráfico, 37% dos respondentes estão até 3 anos ativos na posição, 28% estão ativos 

de 5 a 10 anos, 20% estão ativos de 3 a 5 anos e por fim, 15% estão há mais de 10 anos ativos 

na posição.  
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Gráfico 5 - Tempo ativo na função 

 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

4.2 Entendimento e aplicabilidade dos conceitos da Indústria 4.0 

A segunda parte do questionário foi dedicada a perceber o entendimento dos respon-

dentes sobre o tema Indústria 4.0 e a aplicabilidade do mesmo em suas organizações.  

Ao questionar os respondentes sobre a familiaridade com o termo “Indústria 4.0”, ob-

servou-se que 61% possuem conhecimento gerais sobre o tema, 21% não possui nenhum co-

nhecimento e 18% possuem conhecimento detalhado sobre o termo e as ideias subjacentes, 

conforme mostrado no Gráfico 6.  
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Gráfico 6 - Familiaridade dos respondentes com o termo "Indústria 4.0" 

 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 O Gráfico 7 mostra um comparativo entre os resultados obtidos por Müller, Buliga, 

Voigt (2018) e os resultados obtidos nesse trabalho através da pesquisa de campo aplicada. 

Com o gráfico é possível notar que os respondentes de Müller, Buliga, Voigt (2018) têm 

muito mais conhecimento do termo Indústria 4.0 do que os respondentes dessa pesquisa de 

campo ( totalizando 50% de um trabalho para 18% de outro). Além disso, percebe-se que a 

maioria dos respondentes da pesquisa de campo desse trabalho possuem conhecimento gerais 

do termo (totalizando 61%, enquanto o de Müller et al. (2018) totaliza 32%).  
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Gráfico 7 - Comparativo da familiaridade com o termo "Indústria 4.0" 

 

 Fonte: Elaboração própria (2018) 

 Desse comparativo, percebe-se que o Brasil está num nível de conhecimentos gerais 

alto sobre a Indústria 4.0 mas sem conhecimentos profundos da mesma. Percebe-se ainda que 

há um longo caminho para que esse termo e conceito ser difundido e implementado de fato 

pelas empresas do Brasil.  

 A questão 6 pretende identificar a visão do respondentes sobre a Indústria 4.0. O 

Gráfico 8 mostra os resultados: 44% dos respondentes vêem que para sua organização a 

Indústria 4.0 é uma soma de apatações; 34% vêem como uma revolução industrial completa; 

19% acham que depende de cada empresa individualmente; e somente 3% não conseguiram 

responder a pergunta.   
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Gráfico 8 - Visão da Indústria 4.0 

 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 O Gráfico 9 mostra o comparativo sobre a visão da Indústria 4.0 das respostas obtidas 

por Müller, Buliga, Voigt (2018) e nesse trabalho através da pesquisa de campo aplicada. 

Apesar da diferença de alguns percentuais de respostas, percebe-se que a visão dos 

respondentes do Brasil está alinhada aos respondentes do trabalho de Müller et al. (2018), ou 

seja, a Indústria 4.0 é vista como uma soma de adaptações na conectividade e digitalização da 

cadeia de suprimentos das organizações.  
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Gráfico 9 - Comparativo sobre visão da Indústria 4.0 

 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 A próxima pergunta do questionário diz respeito a relevância da Indústria 4.0 nas 

organizações e o tempo em que a mesma pode ser relevante. O Gráfico 10 mostra que:  34% 

das organizações já estão buscando se adequar a Indústria 4.0; 30% das organizações 

provavelmente implementarão os conceitos da Indústria 4.0 a longo prazo, ou seja, de seis a 

quinze anos; 21% das organizações pretendem implementar  a médio prazo, ou seja, a´te cinco 

anos; e 15% das organizações não tem interesse ou informação para implementar a Indústria 

4.0.  

% 
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Gráfico 10 - Relevância da Indústria 4.0 nas organizações 

 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

O Gráfico 11 identifica quais desafios as PMEs enfrentam com a Indústria 4.0. Os res-

pondentes acham que o maior desafio é o custo e esforço de implementação, totalizando 36% 

das respostas; Outro grande desafio, segundo os respondentes, é achar profissionais interdisci-

plinares, com 27% das respostas; Logo em seguida, demandas de clientes altamente individu-

ais totaliza 19% das respostas; Baixa padronização aparece como 14% das respostas como 

desafio para uma PME com relação a Indústria 4.0; E, por fim, a opção ‘Outros’ ficou com 

4% das respostas. Dentre as respostas de outros desafios, os respondentes elencaram: quebra 

de paradigma, mudança cultural, gestão da mudança, grandes players concorrentes, falta de 

treinamento/ capacitação dos profissionais nas empresas e poucas soluções/serviços concretos.  
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Gráfico 11 - Desafios que PMEs enfrentam 

 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 Os respondentes foram questionados sobre como percebe que sua organização está 

posicionada com relação a Indústria 4.0 e o Gráfico 12 mostra suas respostas: 44% acham que 

sua organização atua como cliente e fornecedor da Indústria 4.0; 30% tem o papel de usuário; 

15% como fornecedor; 7% responderam que suas organizações não tem desafios experientes 

sobre esse tema; e 4% acha que a organização não é cliente nem fornecedor da Indústria 4.0.  
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Gráfico 12 - Papel na organização em relação a Indústria 4.0 

 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

A próxima pergunta do questionário diz respeito a quais áreas a Indústria 4.0 pode 

melhorar as operações nas organizações dos respondentes. Como resposta, obtem-se as 

porcentagens apresentadas no Gráfico 13 a seguir. Empatadas com 28% os respondentes 

consideram que as áreas relativas a ‘velocidade, capacidade de reação e flexibilidade’ e 

‘automação’ são as que sofrerão mais melhorias no processo. Em seguida, com 26% das 

respostas, a área de ‘conectividade interna e externa’, 17% ‘controle e documentação da 

produção’ e 1% responderam outras áreas, como redução de custos, produtividade e 

comunicação.  
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Gráfico 13 - Áreas que a Indústria 4.0 pode melhorar as operações 

 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

A pergunta 11 do questionário pretende mapear quais tecnologias as organizações dos 

respondentes já fazem uso. O Gráfico 14 mostra a porcentagem das respostas obtidas: 70% 

das organizações utilizam computação em nuvem; 44% utilizam big data; 40% comunicação 

máquina a máquina; 34% segurança cibernética; 33% simulações e internet das coisas; 19% 

realidade aumentada; 18% robôs colaborativos; 10% nenhuma das opções elencadas; 6% 

sistemas cyber físicos.  
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Gráfico 14 - Tipo de tecnologia que as organizações já utilizam 

 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

Os respondentes foram questionados sobre a relevância da Indústria 4.0 para clientes 

e/ou concorrentes. O Gráfico 15 retrata as respostas obtidas: 50% dos respondentes acham que 

há relevância para clientes e concorrentes; 21% veem relevância principalmente para clientes; 

14% não souberam responder; 8% não veem relevância nem para cliente, nem para 

concorrentes; e, 7% principalmente para concorrentes.  



69 

 

 

 

Gráfico 15 - Relevância da Indústria 4.0 para clientes/fornecedores 

 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

A pergunta 13 do questionário deseja saber quais tendências ou desenvolvimentos 

influenciarão as PMEs na adoção da Indústria 4.0. De acordo com o Gráfico 16, os 

respondentes acreditam que: mudanças nos requisitos e qualificações dos funcionários são as 

tendências que mais influenciarão, com 66% de respostas; Segurança de dados e 

confiabilidade da transferência de dados vem em seguida, com 62% das respostas; 

Dispositivos inteligentes usados na fabricação, totalizando 48%; Internet de alta velocidade, 

com 33%; Alta transparência no processo de fabricação, somando 28%; As PMEs devem ser 

apoiadas durante a implementação, com 26% das respostas; Criminalidade cibernética, com 

18%; e Reações de sindicatos e conselhos de trabalhadores, totalizando 17% das respostas.  
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Gráfico 16 - Tendências para PME aderirem a Indústria 4.0 

 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

Na questão 14 do questionário os respondentes foram quais áreas do modelo de 

negócio da sua empresa eles esperam mudanças oriundas da Indústria 4.0. O Gráfico 17 

apresenta um comparativo entre o resultado obtido no questionário e no trabalho de Müller, 

Buliga, Voigt (2018). De acordo com o questionário, a opção ‘Oferta de valor: os produtos e 

serviços que você oferece’ foi a mais escolhida, ou seja, 61% dos respondentes consideram a 

área com maior mudanças causada pela Indústria 4.0; Em seguida, a opção ‘Criação de valor: 

parceiros e fornecedores’, obteve 56% da escolha dos respondentes; ‘Captura de valor: 

interação clientes e clientes’ ficou como a terceira maior mudança, com 46% de escolha; 

‘Criação de valor: instalações de produção e mão de obra correspondente’ veio logo atrás, 

com 45%; ‘Captação de valor: métodos de pagamento’ ficou com 26% das escolhas dos 

respondentes. 
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Gráfico 17 – Comparativo sobre áreas do modelo de negócio que ocorrerão mudanças ocasionadas pela 

Indústria 4.0 

 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

Segundo o trabalho de Müller, Buliga, Voigt (2018), as áreas do modelo de negócios 

que mais ocorrerão mudanças são apresentadas no Gráfico 17. Em primeiro lugar ‘Criação de 

valor: instalações de produção e mão de obra correspondente’ ( nessa pesquisa de campo o 

item em questão ficou como a 4ª opção mais escolhida); Em segundo lugar: ‘Oferta de valor : 

produtos e serviços que oferecem’ ( nessa pesquisa, esse item ficou em 1º lugar como a mais 

escolhida entre os respondentes); O terceiro lugar foi o item ‘Captura de valor: interação 

clientes e clientes’ ( nessa pesquisa esse item também ficou o 3º mais escolhido); Em quarto 

lugar, o item ‘Criação de valor: parceiros e fornecedores’ ( nessa pesquisa esse item ficou em 

2º lugar); Por fim, em quinto lugar ficou o item ‘Captura de valor: métodos de pagamentos’ 

(nessa pesquisa esse item também ficou como o menos escolhido).  

Percebe-se que há pouco alinhamento entre essa pesquisa de campo aplicada e o 

trabalho de Müller, Buliga, Voigt (2018) sobre quais serão as mudanças no modelo de 

negócios oriundas da Indústria 4.0.   
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Os respondentes foram questionados sobre a forma como a sua organização conduz as 

mudanças oriundas da Indústria 4.0 em seu modelo de negócio. O Gráfico 18 aponta o 

resultado das respostas obtidas: 49% dos respondentes consideram que a empresa conduz 

internamente as mudanças relativas a Indústria 4.0 e que essas mudanças são exigidas pelo 

mercado; 23% responderam que a sua organização não planeja a Indústria 4.0 e, com isso, não 

tem implicações em seu modelo de negócios; 16% conduz mudanças devido a exigências 

externas do mercado; 12% aplicam mudanças internamente, em seu próprio modelo de 

negócio.  

Gráfico 18- Forma como a organização conduz as mudanças oriundas da Indústria 4.0 no modelo de negó-

cios 

 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

Na pergunta 16 do questionário, indaga-se ao respondente se a sua organização 

identifica novas oportunidade de mercado ou mudanças ambientais que surgem e as respostas 

estão ilustradas no Gráfico 19 a seguir. 75% dos respondentes disseram que sim, sua 

organização identifica novas oportunidades ou mudanças; 16% não souberam responder; e, 

9% disseram que não. 
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Gráfico 19 - Organização identifica novas oportunidades ou mudanças 

 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

A pergunta seguinte do questionário quer saber se a organização do respondente in-

veste em tecnologia e em sua atualização e no Gráfico 20 o resultado é apresentado: 57% dos 

respondentes disseram que sua empresa investe em ambos, ou seja, em tecnologia e em sua 

atualização; 19% investe somente em atualizar a organização; 15% investe somente em tecno-

logia; e, 9% não investe em nenhum dos dois quesitos.  
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Gráfico 20 - Investimento em tecnologia e atualização da organização 

 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

O modelo “Grid Estratégico” foi definido por Mcfarlan em 1984 e diz respeito a como 

a TI está relacionada a estratégia de uma organização (maiores detalhes sobre o modelo no 

capítulo 2). Nesse modelo existem quatro níveis: suporte, fábrica, transição e estratégico. Os 

respondentes informaram em qual nível sua empresa está, de acordo com o Gráfico 21:  43% 

das organizações estão no nível estratégico; 26% se encontram em transição; 20% estão no 

nível de suporte; e 11% no nível de fábrica.  
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Gráfico 21 - Nível da organização de acordo com o modelo "Grid Estratégico" 

 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

O modeo de maturidade 5MM foi criado por Ganzarain e Errasti (2016) e define que 

para implementar os conceitos da Indústria 4.0 são necessários 5 níveis: inicial, gerenciado, 

definido, transformado e detalhado. O Gráfico 22 contém o resultado dos respondentes sobre 

em qual desses níveis sua empresa se encontra de acordo com esse modelo. 26% das 

organizações estão no nível Gerenciado; 24% no nível inicial; 20% dos respondentes 

desconhecem o modelo; 11% estão no nível transformado; 9% estão no nível definido e 

detalhada; 1% dos respondentes informa que a empresa não está em nenhuma das opções.    
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Gráfico 22 - Maturidade da organização de acordo com o Modelo 5MM 

 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

O questionário possui duas perguntas abertas. A primeira delas, questiona o 

respondente sobre como o setor jurídico atua em sua organização e se, em sua opinião, o 

mesmo é um entrave para a inovação e porque. As respostas foram elencadas por pontos e são 

mostradas no Gráfico 23 a seguir. 22% dos respondentes acreditam que o setor jurídico de sua 

organização não entrava o processo de inovação; 19% disseram que essa pergunta não se 

aplica a sua organização; 15% das respostas mostram que o setor jurídico não está preparado 

e, com isso, torna-se um entrave nesse processo de inovação; 12% não souberam opinar; 8% 

dos respondentes acreditam que o setor jurídico em si não atravanca o processo de inovação e 

sim as leis engessadas; 5% dos respondentes acham que a demora no processo e a burocracia 

são as grandes responsáveis pelo entrave à inovação; 4% acreditam que o setor jurídico é 

conservador e a falta de atualizações são os maiores responsáveis; e 3% vêem como maiores 

dificultadores do processo de inovação o alto custo com processos e a falta de visão e 

definição do setor jurídico. 
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Gráfico 23 - Análise sobre a questão aberta número 20 do questionário 

 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 Alguns respontens explicaram suas opiniões:  

“Há muita dificuldade de obter respostas a questionamentos jurídicos e a empresa não assume 

nenhum tipo de risco que possa ter impacto jurídico”. 

“Sim, o jurídico tem impacto em inovações mais disruptivas, no entanto há uma evolução dos 

profissionais em todas as áreas. Como vivemos de T.I, hoje em dia, conseguimos implantar 

métodos ágeis em todas as nossas áreas, jurídico, RH e governança, e este caminho faz com 

que outras áreas entendam melhor a tecnologia e a necessidade de inovação.” 

“O cenário brasileiro atual traz muita insegurança Jurídica. O país ainda é muito preso a 

burocracia, alto custo de tributação e processos que prejudicam os empreendedores e as 

empresas. Isso afeta diretamente a criação de novos negócios e a inovação. É necessário mais 

apoio por parte do Governo as MPEs, justamente para alavancar e trazer mais progresso ao 

país. As empresas do exterior não tem interesse em trazer suas filiais para o país justamente 

pela alta carga tributária.” 
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“Como faço parte de um projeto de lei de incentivo a informática, o lado jurídico atrapalha 

muito o que está sendo desenvolvido no que diz respeito à elegibilidade de gastos como 

cursos de aperfeiçoamento, compra de equipamentos, entre outros.” 

“O olhar jurídico ajuda a mitigar riscos em contratações e licenciamentos. O que mais 

atrapalha à inovação são os altos custos de tributação, especialmente de componentes 

importados. Além disso, como as opções nacionais são limitadas tanto em termos de 

profissionais qualificados como em tecnologia, é mandatória a importação.” 

“As políticas de desenvolvimento ainda estão muito incipientes no contexto da Indústria 4.0 

para o cenário da Administração Pública Federal, isso faz com que o posicionamento jurídico 

esteja ainda num ritmo mais lento para avaliar os processos de inovação.” 

 “O processo jurídico atrapalha mais devido ao excesso de legislações burocráticas e regu-

lamentárias. Não acho que a culpa é da área jurídica, mas do excesso de controle 

governamental sobre as atividades, que vive criando legislação onde não devia ser foco da 

atenção do governo.” 

 “O quanto antes, no planejamento, o jurídico for envolvido, melhor condições de dar certo. 

Creio que o jurídico não seja o gap neste processo.” 

“O jurídico se preocupa com os impactos das diretivas organizacionais e observa atentamente 

todos os impactos legais em uma mudança de patamar como esse.” 

“Não acredito que tenha atrapalhado, pois estamos evoluindo em algo tão relativamente novo, 

que é importante ter um olhar conservador. Até mesmo o meio de contrato e cobrança tem 

visto de forma diferente. Estamos vivendo uma transição dos softwares sócios (que cobram 

por participação, isso para um volume grande é algo extremamente caro).” 

 Quando os respondentes são questionados sobre o recrutamento dos profissionais 

capacitados serem uma ameaça ou não, com contexto da Indústria 4.0 o Gráfico 24 mostra 

claramente que 67% não veem essa questão como uma ameaça, enquanto 28% acham que é 

uma ameaça e 5% não souberam responder.  
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Gráfico 24 - Análise sobre a questão aberta número 21 do questionário 

 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

Alguns respondentes não veem como uma ameaça e declaram que veem como uma 

evolução natural e justificam conforme sentenças abaixo: 

 “Não, é a evolução natural do mercado de trabalho cada vez mais acirrado.” 

“Não. Pois essa implementação levará os profissionais de T.I a se reciclarem e buscarem 

novos conhecimentos.” 

“Acredito que a oferta exigirá mais e a demanda terá de se especializar. Não considero uma 

ameaça, mas um fluxo natural e necessário.” 

“ Não acho uma ameaça. Acredito que as pessoas terão que se adaptar, assim como nas outras 

revoluções industriais. Lógico que para as pessoas que estiverem em sua zona de conforto, 

será visto como uma ameaça. Mas acredito que as pessoas que trabalhem nessa área sabem da 

evolução constante da TI e da necessidade de treinamentos e adaptações necessárias. Por isso 

não vejo como uma ameaça.”  

“Não, mas investimento em conhecimento dentro para Empresa é uma questão estratégica por 

ser uma investimento de menor custo.” 
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“Os perfis de emprego mudam o tempo todo. Diversas profissões já foram extintas e diversas 

profissões novas surgiram. Isso e uma ameaça apenas para quem não quer sair da zona de 

conforto e procurar novas capacitações.” 

“Não. Somente se tornará uma ameaça para aqueles fecharem os olhos para as inovações e 

não se integrarem nas habilidades pedidas pelo Mercado.” 

“Não vejo como ameaça. Na realidade a capacitação dos profissionais envolvidos deveŕa ser 

na minha opinião o caminho que as organizações irão adotar, uma vez que mais fácil capacitar 

tecnicamente um profissional do que moldar o seu perfil dentro da organização. Além disso 

considero a área de conhecimento Big data/Data Science de grande relevância e 

impulsionadora da "tendência" Indústria 4.0. “ 

“Não. Considero o recrutamento de profissionais capacitados uma consequênciada Indústria 

4.0. Na medida em que a conectividade, automação e inteligência artificial, por exemplo, vão 

executando tarefas até então realizadas por pessoas de baixa e média capacitação novas 

oportunidades de emprego vão surgir para as pessoas mais capacitadas que trabalhem, por 

exemplo, com projetos de alta complexidade e planejamento estratégico.” 

“Não. Esse processo será natural, necessário e inevitável, contudo é fundamental que as 

instituições governamentais e privadas contribuam com a sociedade para a melhor forma de 

transição. Para isso são imprescindíveis políticas de desenvolvimento, incluindo o 

desenvolvimento da educação.“ 

“Não se trata de uma ameaça, porém, devido a falta de incentivo governamental e mesmo uma 

posição cultural, haverá uma grande turbulência no que se diz respeito a mão de obra 

especializada, hoje já sofremos com isso, vejo que haverá um agravamento da situação. 

Mesmo assim e algo que aconteceu em outros períodos e Revoluções.” 

Os respondentes elencaram alguns pontos de preocupação sobre esse item, como: 

necessidade de reciclagem, especialização e treinamento dos profissionais (inclusive 

profissionais de Recursos Humanos); falta de profissionais capacitados; necessidade de 

investimento estratéfico da empresa em prol do conhecimento; e políticas de incentivo ao 

desenvolvimento por parte do Governo. Abaixo seguem algumas justificativas encontradas no 

questionário:  
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“Sim. Dificuldade de captação de profissionais capacitados.” 

“Sim, porque quem não se atualizar vai ficar de fora.”  

“Sim! É o principal fator que implicará na baixa velocidade de evolução da maturidade 4.0. 

Cada vez mais há uma necessidade de profissional polivalentes ou multidisciplinares e este 

recrutamento não é uma tarefa fácil. As pessoas em geral não se preparam para mudanças, a 

não ser que lhe causa danos, que é exatamente o que acontecerá com mais essa evolução.” 

“Dizem que a ameaça está na revolução da indústria 4.0, porém, no meu ponto de vista, a 

ameaça está no comodismo que o brasileiro se coloca devido a tantas legislações protecionis-

tas e sindicais. Enquanto a população se mantiver na zona de conforto do comodismo, qual-

quer revolução e demanda por capacitação será visto como uma ameaça para muitos e uma 

excelente oportunidade para os poucos antenados.” 

“Sim, RH precisam estar aptos para essa nova era.” 
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5. PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DOS CONCEITOS DA INDÚS-

TRIA 4.0 EM EMPRESAS DE TI  

A partir dos resultados obtidos no questionário aplicado, percebe-se que apesar de a 

maioria dos respondentes serem de grandes empresas, ou seja, com mais de 100 funcionários, 

as mesmas não conhecem ou não estão familiarizadas com o termo Indústria 4.0.  Esse resul-

tado pode estar ligado com o fato de aproximadamente 75% das empresas atuarem como meio 

para uma atividade fim da empresa, não sendo assim, uma empresa única e exclusivamente de 

TI. Além disso, somente 15% dos respondentes estão há mais de 10 anos em sua posição de 

trabalho. 

 Os respondentes também informaram que 34% de suas empresas já estão buscando 

aplicar os conceitos da Indústria 4.0 e aproximadamente 51% das empresas planejam implan-

tar os conceitos a médio (até 5 anos) e longo (de 6 a 15 anos) prazo no Brasil.  

 O foco dessa proposta é auxiliar empresas de TI que querem aplicar os conceitos da 

Indústria 4.0 mas não sabem como e por onde começar. Para tal, é preciso seguir alguns pas-

sos: 

1. Entender sua organização; 

2. Definir em qual área do modelo de negócio a organização pretender fazer/ter mudan-

ças; 

3. Descobrir tendências e desenvolvimentos que terão influência em sua organização ao 

aplicar os conceitos da Indústria 4.0; 

4. Superar os maiores desafios; 
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5. Aderir novas tecnologias. 

Todos esses itens serão descritos mais detalhadamente nos próximos tópicos. Repare, 

no entanto, que para começar a implantar os conceitos da Indústria 4.0 é necessário investir 

primeiramente na estrutura e modelo de negócio da sua organização para depois, de fato, co-

meçar a pensar em novas tecnologias.  

5.1 Entender sua organização  

Segundo Mcfarlan (1984), a TI pode estar relacionada a estratégia em até quatro ní-

veis, sendo eles: suporte, fábrica, transição e estratégico. O questionário desse trabalho mostra 

que 43% das organizações dos respondentes já se encontram no nível estratégico, ou seja, pos-

sui grande influência na estratégia da empresa, enquanto 26% encontram-se em fase de transi-

ção. 31% das organizações encontram-se ainda nos níveis de suporte e fábrica, onde a TI ge-

ralmente não tem destaque e possui pouca influência.  

Para as organizações que ainda se encontram nos níveis mais baixos do modelo Grid 

Estratégico, é essencial que seja traçado um plano de avanço para os níveis acima, elencando 

quais medidas serão tomadas para tal e traçar metas claras e cabíveis dentro da sua realidade 

para implementar os conceitos da Indústria 4.0.  

O modelo 5MM proposto por Ganzarain e Errasti (2016) possui cinco níveis de ma-

turidade: Inicial, Gerenciado, Definido, Transformado e Detalhado. De acordo com as respos-

tas obtidas no questionário desse trabalho, 50% das organizações encontram-se entre os níveis 

mais baixos (inicial ou gerenciado), 20% estão entre os níveis definido e transformado e ape-

nas 9% encontra-se no nível detalhado. Assim como o modelo de Grid Estratégico, é necessá-

rio que a alta gestão da organização mapeie em qual nível de maturidade relacionada a Indús-

tria 4.0 sua empresa se encontra para traçar metas e objetivos para subir de nível, de forma 

eficaz e eficiente.  

Segundo os respondentes do trabalho de Lee et al. (2017), sobre as implicações es-

senciais da Transformação Digital na Indústria 4.0, é importante avaliar a maturidade digital 

da empresa e estabelecer metas claras para os próximos anos.  
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Entender como a TI está estruturada dentro da organização e em qual nível de matu-

ridade a empresa se encontra é essencial para que os pilares da Indústria 4.0 sejam implanta-

dos com sucesso.  

5.2 Definir em qual área do modelo de negócio sua organização quer mu-

danças 

O segundo passo para implantar os conceitos da Indústria 4.0 em sua empresa é esta-

belecer em qual área do seu modelo de negócios as mudanças serão feitas. As mudanças po-

dem ser feitas através da oferta, captura e criação de valor, além de apoiar mudanças interna-

mente e não só as impostas pelo mercado.  

Müller et al. (2018) identificaram em sua pesquisa que com relação a inovação na 

criação de valor, os entrevistados mencionam que a digitalização do processo aumenta a dis-

ponibilidade dos dados e permite uma tomada de decisão mais rápida. Além disso, os entre-

vistados esperam que a Indústria 4.0 melhore a velocidade, capacidade de reação e flexibilida-

de. A falta de pessoal qualificado já é compensada pela fabricação inteligente. Com relação a 

inovação na captura de valor, os entrevistados veem como benefício as ferramentas online au-

tomatizadas, onde eles podem se comunicar com os clientes e facilitar a colocação de pedidos. 

A forma de pagamento também é um diferencial, passam do modelo cíclico para modelo por 

uso. O aumento da conectividade entre empresas abrange a comunicação e faz com que o cli-

ente se envolva na engenharia e no design do produto.  

Segundo Eckerson (2011), a utilização de um BI permite auxiliar diretamente na cri-

ação de valor para uma organização, tanto tático ou operacional quanto estratégico. A nível 

operacional o BI pode ajudar monitorando processos através de indicadores. Executivos utili-

zam BI para gerenciar e analisar o desempenho do negócio de acordo com os objetivos estra-

tégicos da organização. Fink, Yogev e Even (2017) afirmam que o valor estratégico representa 

a capacidade de atender objetivos organizacionais e que o valor operacional representa melho-

rias no processo de negócio. Bordeleau, Mosconi e Santa Eulalia (2018) afirmam que monito-

ramento e análise em tempo real são as aplicações mais populares, mas utilizar informações 

operacionais também auxiliam no nível estratégico e em questões relacionadas a concorrência. 
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 Anderl e Fleischer (2015) afirmam que a criação de valor para as organizações será 

através de produtos e serviços inovadores. Bordeleau, Mosconi e Santa Eulalia (2018) acredi-

tam que a grande inovação da Indústria 4.0 não são as tecnologias em si, que já existe há um 

bom tempo, e sim, a combinação delas na hora da utilização, fazendo com que os sistemas 

passem a ser integrados gerando informações preciosas para as organizações.  

5.3 Descobrir tendências e desenvolvimentos que terão influência em sua or-

ganização ao aplicar os conceitos da Indústria 4.0 

Para descobrir as tendências e desenvolvimentos que influenciarão sua organização 

ao aplicar os conceitos da Indústria 4.0 é necessário: reconhecer as oportunidades ou mudan-

ças do mercado e melhorar suas operações. 

Lee et al. (2017) defendem alguns passos que podem auxiliar a organização a aplicar 

os conceitos da Indústria 4.0: 

 Criar projetos pilotos corretos, ou seja, investir também na integração vertical; 

 Mapear com detalhes quais recursos as empresas precisam; 

 Investir em confiança digital, ou seja, garantia da informação e confiança em um am-

biente colaborativo, análise dos riscos, ameaças e problemas de segurança; 

 Identificar e coletar os dados corretamente; 

 Planejar uma abordagem ecossistêmica. 

5.4 Superar os maiores desafios 

O próximo passo para a implantação dos conceitos da Indústria 4.0 consiste em supe-

rar os maiores desafios para sua empresa. Para tal, é necessário: 

 Investir em tecnologia e em uma organização atualizada; 

 Diminuir custo e esforço para implementação dos conceitos da Indústria 4.0; 
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 Achar profissionais multidisciplinares no mercado de trabalho; 

 Diminuir ou aprender a lidar com as demandas individuais dos clientes; 

 Pesquisar e aplicar melhores práticas de padronização do mercado. 

Segundo Lee et al. (2017) é necessário que a empresa se comprometa com grandes 

investimentos para que se mantenham competitivamente no mercado, focando em tecnologias 

digitais como sensores e dispositivos de conectividade, além do investimento em treinamento 

para seus funcionários. 

A transformação é impulsionada pela cultura digital, com isso, as empresas precisam 

treinar e reter funcionários que se sintam a vontade num ambiente digital e dispostos a expe-

rimentar novas formas de operação. Dessa forma, o principal desafio está centrado em ques-

tões internas ao invés de externas (com foco em padrões de direitos e infraestrutura) (LEE; 

LEE; CHOU, 2017). 

Lee et al. (2017) acreditam que uma das principais implicações da transformação di-

gital é o aprofundamento das relações com os clientes através da integração digital, ou seja, as 

empresas conseguirão fornecer cada vez mais produtos individualizado e customizado aos 

seus clientes, além de auxiliar no surgimento de novas oportunidades de colaboração.  

5.5 Aderir novas tecnologias 

O quinto e último passo para implantar os conceitos da Indústria 4.0 consiste em ade-

rir de fato novas tecnologias.  

A indústria 4.0 tem como principais tecnologias: sensores, protocolos de comunica-

ção, computação em nuvem, sistemas ciber-físicos, manufatura aditiva, BI e outras tecnologi-

as emergentes (BORDELEAU; MOSCONI; SANTA-EULALIA, 2018). 

Lee et al. (2017) defendem que a transformação digital está intimamente ligada a 

disponibilidade de recursos para analisar dados. As empresas precisam desenvolver capacida-

des robustas de análises de dados e para isso é necessário que esteja disponível qualificações 
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variadas, experiência em processos de algoritmos complexos e integração do fluxo de traba-

lho.  

De acordo com o questionário aplicado nessa pesquisa Computação em nuvem e Big 

data já são hoje as duas principais tecnologias utilizadas nas empresas. Cada organização de-

ve entender suas demandas e aplicar as tecnologias que mais vão lhe oferecer benefícios. Vale 

lembrar que a TI é a base para toda a 4ª Revolução Industrial que está ocorrendo atualmente.  
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6. CONCLUSÃO 

Esse trabalho teve como objetivo propor a implantação dos conceitos da Indústria 4.0 em em-

presas de TI. Para tal foi necessário identificar os pilares e conceitos da Indústria 4.0, entender 

como as empresas de TI estão posicionadas atualmente com relação a esse tema diante do 

mercado e por fim, propor ações para implementar os conceitos encontrados em empresas que 

querem se manter competitivas no mercado através da Indústria 4.0.  

 A primeira etapa desse trabalho foi fazer o levantamento bibliográfico nas bases Sco-

pus e Web of Science. Dos documentos encontrados, após uma longa análise, foram utilizados 

17 artigos para conseguir responder a primeira questão desse trabalho, quais são os pilares e 

conceitos da Indústria 4.0. 

Os pilares encontrados com o levantamento bibliográfico consistiram na aplicabili-

dade das seguintes tecnologias: Internet das Coisas (IoT); Computação em Nuvem; Sistemas 

Ciber-físicos; Big data, Business Inteligence e Análises; Segurança cibernética; Robôs colabo-

rativos e comunicação máquina-a-máquina. 

 Durante essa etapa foram levantados alguns conceitos básicos citados, como: Possuir 

abordagens características de integração horizontal, vertical e engenharia digital integrada; 

Fazer intervenções nos níveis estratégico, tácito e operacional; Estabelecer quatro capacidades 

gerenciais distintas, monitoramento, controle, otimização e autonomia; Traçar sua visão e a 

estratégia e aplicabilidade da mesma; Explorar cada vez mais os conceitos e tecnologias dis-

poníveis.  

Para conseguir responder a segunda questão desse trabalho, ou seja, entender como 

as empresas de TI estão posicionadas atualmente com relação à Indústria 4.0, um questionário 
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foi elaborado e aplicado para profissionais de TI do Brasil. O questionário obteve 100 respos-

tas e o perfil dos respondentes mostrou que a grande maioria é de empresas de grande porte de 

TI. Além disso, com essa pesquisa foi possível identificar que: 61% dos respondentes possu-

em conhecimento geral do tema Indústria 4.0; 44% acreditam que a 4ª Revolução Industrial, 

ou Indústria 4.0, é uma soma de adaptações; As duas tecnologias mais utilizadas são Compu-

tação em Nuvem e Big data; 75% das empresas dos respondentes identificam novas oportuni-

dades e mudanças; 57% das empresas investem em tecnologia e também na atualização da 

própria organização; 43% das organizações dos respondentes estão no nível estratégico, base-

ado no modelo Grid Estratégico.  

Para conseguir responder a última questão da pesquisa e propor ações para que em-

presas de TI implantem os conceitos da Indústria 4.0, foi feito uma análise das respostas do 

questionário e uma junção de conceitos estudados no decorrer da análise bibliométrica dos 

artigos escolhidos.   

Como resultado dessa questão essa pesquisa propõe as seguintes ações para implantar 

os conceitos da Indústria 4.0 em empresas de TI: Entender sua organização; Definir em qual 

área do modelo de negócio a organização pretender fazer/ter mudanças; Descobrir tendências 

e desenvolvimentos que terão influência em sua organização ao aplicar os conceitos da Indús-

tria 4.0; Superar os maiores desafios; e, aderir novas tecnologias. 

Como trabalho futuro a essa pesquisa, propõe-se aplicar as ações estabelecidas em 

uma empresa de TI e analisar a eficiência e eficácia de cada item. 
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APÊNDICE A – APRESENTAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

Pesquisa: Proposta de utilização dos pilares da indústria 4.0 em empresas de médio e peque-

no porte com foco em TI 

O questionário a seguir é parte integrante da minha pesquisa de Mestrado em sistemas de Ges-

tão na UFF – Universidade Federal Fluminense, e sua opinião é importante neste levantamen-

to. Assim, peço sua contribuição, respondendo as questões a seguir referente a proposta de 

utilização dos pilares da indústria 4.0 em empresas de médio e pequeno porte. Este instrumen-

to de pesquisa é composto de 21 questões onde é estimado duração de 10 minutos para serem 

respondidas. Garantimos a confidencialidade quanto ao conteúdo das respostas.  

Parte I: 

1. Qual o perfil da sua empresa? 

o Micro: Até 09 funcionários 

o Pequena: de 10 a 49 funcionários 

o Média: de 50 a 99 funcionários 

o Grande: mais de 100 funcionários 

 

2. Qual a posição da TI em sua empresa? 

o TI interna, como meio para a atividade fim da empresa 

o TI como atividade fim da empresa (por exemplo, consultoria) 

 

3. Qual é a sua posição na organização? 

o Desenvolvedor 

o Engenheiro de Dados 

o Segurança da Informação 

o Engenheiro de software 

o DevOps 

o Analista de negócios  

o PMO (Gestão de Projetos) 
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o Outro:  

 

4. Desde quando você está ativo nessa posição?  

o Até 3 anos 

o De 3 a 5 anos 

o De 5 a 10 anos 

o Mais que 10 anos 

 

Parte II: 

5. O quanto você está familiarizado com o termo "Indústria 4.0"? Qual é a sua compreen-

são disso?  

o Conhecimento detalhado do termo da Indústria 4.0 e suas ideias subjacentes  

o Conhecimentos gerais do termo Indústria 4.0 

o Nenhum conhecimento do termo Indústria 4.0  

 

6. Você vê a Indústria 4.0 como uma soma de adaptações na conectividade e digitaliza-

ção da cadeia de suprimentos ou como uma Revolução Industrial completa?  

o Revolução Industrial completa 

o Soma de adaptações 

o Depende de cada empresa individual 

o Não sei responder 

 

7. A Indústria 4.0 já é relevante para sua organização? Se não, em que período de tempo 

você vê a Indústria 4.0 como relevante para você?  

o Empresa já está buscando a Indústria 4.0 

o Indústria 4.0 planejada no curto a médio prazo (até cinco anos) 

o Indústria 4.0 provável a longo prazo (seis a quinze anos) 

o Indústria 4.0 sem interesse ou sem informação na Indústria 4.0 

 

8. Quais desafios você vê como uma PME em relação à Indústria 4.0? (Marque uma ou 

mais opções)  

□ Baixa padronização  

□ Demandas de clientes altamente individuais  

□ Achar profissionais interdisciplinares  

□ Custo e esforço de implementação  

□ Outros:  

 

9. Os autores da literatura definem dois papéis que a PME pode assumir: usuário e forne-

cedor da Indústria 40. Como você percebe sua empresa no futuro com relação a Indús-

tria 4.0?   

o Sem desafios experientes 

o Usuário 
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o Fornecedor 

o Ambos 

o Nenhum 

 

10. Em qual das seguintes áreas a Indústria 4.0 pode melhorar suas operações? (Marque 

uma ou mais opções) 

□ Velocidade, capacidade de reação e flexibilidade  

□ Controle e documentação da produção  

□ Conectividade interna e externa  

□ Automação 

□ Outros:  

 

11. Qual dessas tecnologias sua empresa faz uso? (Marque uma ou mais opções)  

□ Big data  

□ Simulações, Internet das Coisas 

□ Sistemas cyber físicos 

□ Computação em nuvem 

□ Realidade virtual 

□ Segurança cibernética 

□ Robôs colaborativos 

□ Comunicação máquina a máquina 

□ Nenhuma das opções acima 

 

12. A Indústria 4.0 é relevante para seus clientes ou concorrentes?  

o Para clientes principalmente 

o Para os concorrentes principalmente 

o Para ambos 

o Para nenhum 

o Não sei responder. 

 

13. Quais tendências ou desenvolvimentos você acha que terão uma influência substancial 

na adoção da Indústria 4.0 (nas PMEs)? (Marque uma ou mais opções) 

□ Mudanças nos requisitos e qualificações dos funcionários 

□ Criminalidade cibernética 

□ Segurança de dados e confiabilidade da transferência de dados 

□ Internet de alta velocidade 

□ Alta transparência no processo de fabricação (vista como prejudicial aos fornece-

dores) 

□ Reações de sindicatos e conselhos de trabalhadores 

□ Dispositivos inteligentes usados na fabricação 

□ As PME devem ser apoiadas durante a implementação 

 

14. Em qual das seguintes áreas do seu modelo de negócios você espera mudanças condu-

zidas pela Indústria 4.0? (Marque uma ou mais opções) 

□ Oferta de valor: os produtos e serviços que você oferece  
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□ Captura de valor: interação clientes e clientes  

□ Captação de valor: métodos de pagamento  

□ Criação de valor: parceiros e fornecedores  

□ Criação de valor: instalações de produção e mão de obra correspondente  

 

15. Você acha que sua empresa conduz internamente as mudanças relacionadas a Indústria 

4.0 em seu modelo de negócios ou que essas mudanças são exigidas pelo mercado?  

o A empresa não planeja a Indústria 4.0, portanto, sem implicações no modelo de 

negócios. 

o Ambos, ou seja, internamente em seu modelo de negócio e por exigência do mer-

cado.  

o Externamente, ou seja, por exigência do mercado.  

o Internamente, ou seja, mudança no modelo de negócio.  

 

16. Alguns autores defendem que é importante reconhecer as oportunidades de mercado 

ou as mudanças ambientais que surgem a fim de ajustar-se o mais rápido possível. Sua 

empresa identifica novas oportunidades ou mudança?  

o Sim 

o Não 

o Não sei responder 

 

17. Alguns autores reforçam que é importante que haja não só investimento em tecnologia 

avançada como em uma organização atualizada. Sua empresa investe nos dois quesi-

tos, ou seja, em tecnologia e atualização da organização? 

o Investe em tecnologia 

o Investe em atualizar a organização 

o Investe em ambos quesitos 

o Não investe em nenhum dos dois quesitos 

 

18. O modelo “Grid Estratégico” define como a TI está relacionada a estratégia. Há quatro 

níveis nesse modelo:  

 Suporte: TI não tem destaque na hierarquia e possui pequena influência nas estratégias 

atual e futura. 

 Fábrica: aplicações de TI contribuem para o sucesso da empresa, mas não estão previs-

tas novas aplicações que tenham impacto estratégico. Alto nível hierárquico. 

 Transição: Passa de suporte para uma área de maior destaque na estratégia da empresa. 

Tende a ter mais importância na hierarquia.  

 Estratégico: TI com grande influência na estratégia geral da empresa, tanto atual quan-

to no futuro. Alto nível hierárquico. 

Em qual nível sua empresa atua? 

o Suporte 

o Fábrica 

o Transição 

o Estratégico.  
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19. O modelo de maturidade 5MM é definido para implementar a Indústria 4.0 e consiste 

em 5 níveis: 

1)Inicial: Não existe visão da Indústria 4.0 na empresa. 

2)Gerenciado: Existe um roteiro de estratégia. 

3)Definido: segmentos de clientes, proposta de valor e recursos-chave definidos. 

4)Transformar: a estratégia em um projeto concreto. 

5)Detalhada: Transformar o modelo de negócio. 

De acordo com o modelo de maturidade citado acima, como você caracteriza sua Organiza-

ção? 

o Inicial 

o Gerenciado 

o Definido 

o Transformar 

o Detalhada 

o Nenhuma das opções acima.  

 

20. Com os avanços da Indústria 4.0 é de extrema importância que o nível jurídico seja 

envolvido o mais cedo possível na estratégia de investimento, olhando para riscos e 

impactos, a fim de que a lei não se torne um freio de inovação. Em sua opinião o olhar 

jurídico tem atrapalhado no processo de inovação em geral? Como esse processo é tra-

tado dentro da sua empresa? 

 

 

21. Os perfis de emprego e treinamento mudarão muito com a transformação na direção da 

Indústria 4.0. Você considera recrutamento de profissionais capacitados uma ameaça, 

com o decorrer da implementação da indústria 4.0? Por quê?  

 

 

 

 


