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“A persistência é o caminho do êxito.” 

Charles Chaplin 



 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo apresentar o que é a Internet das Coisas, relacio-
nando as diversas aplicações na vida cotidiana e sobretudo os seus efeitos no ramo 
da indústria. Buscou-se dar clara compreensão de como as soluções do conceito de 
indústria 4.0 podem ser utilizadas e também como podem agregar valor às empre-
sas da área. Este trabalho, através da pesquisa exploratória, conseguiu obter refe-
rências e informações aptas a formar uma análise mais abrangente sobre o tema. 

Palavras-chaves: internet das coisas, indústria 4.0, IoT, manufatura avançada, 

IPv6 e automação industrial. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This work aims at presenting the Internet of Things concept. It presents the various 
IoT applications in daily life and especially their effects in the industry. It sought to 
give a clear understanding of how the solutions of the concept of industry 4.0 can be 
used and how they can add value to the companies of the area. This work, through 
the exploratory research, was able to obtain references and information apt to form a 
more comprehensive analysis on the subject. 

Key words: internet of things, industry 4.0, IoT, advanced manufacturing, IPv6 

and industrial automation. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao longo dos últimos anos, o setor tecnológico vem evoluindo constante-

mente e destaca-se pela miniaturização dos dispositivos computacionais e pela re-

dução do custo dos componentes, permitindo a inserção destes dispositivos em di-

versos locais e em diferentes aplicações. O avanço nos sistemas eletromecânicos 

juntamente com as redes de sensores sem fio beneficiou as áreas médicas, ambien-

tais, militares, comércio, indústria e domicílios. 

Esse trabalho aborda o conceito de Internet das Coisas, em que os obje-

tos da vida cotidiana são conectados à Internet e agem de modo inteligente e senso-

rial, relacionando com o ramo da indústria, que está passando por mudanças mar-

cadas pela convergência de tecnologias digitais e físicas. Para os economistas, está 

ocorrendo a quarta revolução industrial e serão grandes os impactos para a socie-

dade. Serão discutidas as vantagens, desvantagens, soluções e efeitos da também 

chamada Indústria 4.0. 

O avanço exponencial da capacidade dos computadores, a imensa quan-

tidade de informação digitalizada e as novas estratégias de informação são fatores 

que motivam o surgimento da indústria 4.0. Como a indústria 4.0 irá mudar nossa 

forma de viver e enxergar o mundo, é de suma importância compreender as propos-

tas e como a tecnologia está sendo empregada para alcançar os objetivos dos indi-

víduos e das organizações. 

O presente trabalho baseia-se em pesquisa bibliográfica e documental, 

tendo como referência publicações acadêmicas da área, artigos e livros de especia-

listas. São apresentados no Capítulo 2, os conceitos de Internet das Coisas e Indús-

tria 4.0, além de exemplos de aplicações e tecnologias empregadas. O Capítulo 3 

explicita a metodologia adotada na investigação e o Capítulo 4 é dedicado ao estudo 

mais aprofundado sobre o tema, em que é feita uma análise dos efeitos da IoT na 

indústria. Por fim, no Capítulo 5, temos as conclusões e indicações para trabalhos 

futuros. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

A revisão de literatura realizada envolve os conceitos de Internet das Coi-

sas, Internet dos Serviços e Indústria 4.0, detalhadas a seguir. 

 

2.1 INTERNET DAS COISAS 

 

Para (Santos, et al., 2016), a Internet das Coisas é uma extensão da 

Internet atual e emergiu dos avanços de várias áreas como sistemas embarcados, 

microeletrônica, comunicação e sensoriamento. A IoT proporciona aos objetos do 

dia-a-dia se conectarem à Internet, desde que possuam capacidade computacional e 

de comunicação. Em 1999 o termo Internet das Coisas foi mencionado pela primeira 

vez, em um trabalho intitulado “I made at Procter & Gamble”, de Kevin Ashton e a 

IoT era associada ao uso  da tecnologia RFID. Por volta de 2005 o termo começou a 

ser pesquisado mais profundamente pela academia e indústria, sendo relacionado 

com as redes de sensores sem fio.  

Do inglês Internet of Things (IoT), a Internet das Coisas refere-se à inte-

gração de objetos físicos e virtuais em redes conectadas à Internet, permitindo que 

os objetos coletem, troquem e armazenem dados que serão processados e analisa-

dos, gerando informações e serviços em grande escala. São muitas as possibilida-

des de objetos conectados: automóveis, smartphones, eletrodomésticos, artigos de 

vestuário, fechaduras, entre outros aparelhos. (Almeida, 2015) 

A empolgação atual com IoT é fruto da convergência de diversas 

tecnologias. Estima-se mais de 30 bilhões de dispositivos conectados em 2020  (ABI 

Research, 2013) graças à miniaturização e popularização de sensores que 



 17 

viabilizam a coleta e transmissão de dados. O avanço das redes sem fio permite 

toda essa conectividade, tornando onipresente o acesso e a transmissão dos dados 

para a Internet. A IoT gera impacto em todas as áreas, como indústria, eletrônica, de 

consumo, saúde e no cotidiano em geral, na forma como a sociedade consome 

informação. A IoT possui o mercado mundial estimado em 1,7 trilhão de dólares em 

2020  (IDC, 2015). 

De acordo com (Evans, 2011), a IoT é um paradigma em que mais “coisas 

ou objetos” estão conectados à Internet do que pessoas. A Figura 1 faz um 

comparativo do número de pessoas e disposirivos conectados ao longo dos últimos 

anos e a projeção até 2020. 

 

Para notar a importância do IoT, o primeiro passo é entender as 

diferenças entre a Internet e a World Wide Web (Web). A Internet é a camada ou 

rede física composta por switches, roteadores e outros equipamentos. A função 

primária da Internet é transportar informações de um ponto a outro de forma rápida, 

confiável e segura. Já a Web é uma camada de aplicativos que opera sobre a 

Internet e visa oferecer uma interface que transforme as informações em algo 

utilizável. A Web passou por várias etapas evolucionárias: primeiramente foi 

Figura 1: População x dispositivos conectados 
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chamada de ARPANET e era usada pelo meio acadêmico para pesquisas, na 

segunda etapa foi caracterizada pela “corrida do ouro”, em que as empresas 

começaram a compartilhar informações na Internet, oferecendo produtos e serviços 

para as pessoas. Na terceira evolução, a Web saiu de um patamar de dados 

estáticos e passou para informações transacionais, contando com compra e venda 

online de produtos e serviços, assim explodiam empresas como o eBay e a 

Amazon.com, a quarta etapa, em que estamos agora, também chamada de Web 

“social” ou de “experiência”, empresas como Facebook, Instagram e Twitter se 

tornaram famosas e rentáveis, permitindo que as pessoas se comuniquem, 

compartilhando textos, fotos e vídeos sobre si mesmos com amigos e família. 

A Internet continua se desenvolvendo e aprimorando, assim como na 

época da ARPANET. No início existiam vários protocolos de comunicação, como o 

AppleTalk, Token Ring e IP que atualmente é o padrão. A IoT se torna importante 

nesse contexto, pois é a primeira evolução real da Internet que levará a aplicações 

revolucionárias com potencial para melhoria de vida das pessoas na aprendizagem, 

trabalho e lazer. A IoT transformou a Internet em algo sensorial (temperatura, 

pressão, vibração, iluminação, umidade, entre outros dados captados por sensores). 

Locais inatingíveis até o momento estão sendo alcançados, por exemplo, na área da 

saúde, sensores são utilizados em pacientes para ajudar os médicos a 

diagnosticarem determinadas doenças. Sensores muito pequenos podem ser 

colocados em plantas, animais, recursos geológicos, e se conectarem à Internet. 

A IoT é essencial para o progresso humano, pois combina a capacidade 

de sentir, coletar, transmitir, analisar e distribuir dados em grande escala, com a 

maneira das pessoas processarem informações, assim a humanidade obterá o 

conhecimento e a sabedoria necessários para sobreviver e prosperar nas próximas 

décadas. Outro exemplo de aplicação é a melhoria da qualidade de vida de pessoas 

idosas, em que um dispositivo pequeno pode detectar os sinais vitais de uma 

pessoa e enviar um alerta para um profissional de saúde quando atingir determinado 

limite ou sentir se a pessoa caiu e não consegue se levantar. (Evans, 2011) 

Algumas barreiras tem retardado o desenvolvimento da IoT. Para a Cisco, 

as três maiores são a implantação do IPv6, alimentação dos sensores e um acordo 

de padrões. A seguir discutiremos a importância do IPv6 no âmbito da IoT. 
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2.1.1  IPv4 e IPv6 

Os protocolos TCP e IP são os principais do conjunto de protocolos que 

direcionam o funcionamento da Internet, sendo o protocolo IP responsável por 

endereçar e encaminhar pacotes que trafegam pela Rede Mundial de 

Computadores. A versão mais utilizada do protocolo é a versão 4, que possui 32 bits 

de endereçamento, o que possibilita quatro bilhões de endereços 

aproximandamente  para que dispositivos estejam conectados diretamente à 

Internet.  (Miranda, 2008) 

Porém estes IPs estão se esgotando devido ao grande número de 

dispositivos conectados à Internet como computadores, relógios, eletrodomésticos, 

entre outros. A solução para o crescimento da rede é o uso do protocolo IP na 

versão 6 (IPv6). Segundo (Pierini, 2014) o IPv6 atenderá por muito tempo as 

necessidades da Internet, pois ele possui 128 bits no campo de endereço, podendo 

endereçar 3,4x1038 IPs únicos. Embora o IPv4 ainda seja a versão mais utilizada, 

muitas empresas já estão usando o IPv6, como Google, Facebook, Yahoo!, Terra e 

UOL e alguns equipamentos de rede também estão sendo fabricados já com suporte 

à IPv6 de forma padrão. Aos poucos o IPv4 tem sido substituído pelo IPv6, que vai 

permitir mais acessos à Internet. 

O IPv4 e o IPv6 não são diretamente compatíveis, já que o IPv6 não foi 

projetado para ser uma extensão, ou complemento do IPv4, mas sim, um substituto 

que resolve o problema do esgotamento de endereços. Embora não interoperem, os 

protocolos podem funcionar em paralelo nos mesmos equipamentos, possibilitando 

realizar a transição de forma gradual. 

Outra vantagem do IPv6 é a mobilidade, pois um equipamento pode mu-

dar de uma rede para outra preservando o endereço, evitando que as conexões se-

jam perdidas (Tanenbaum & Wetherall, 2011). O sucesso na implantação do IPv6 é 

fundamental para que a IoT se torne realidade, mas ainda falta iniciativa por parte 

dos bancos, governos e empresas. 
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2.1.2 Sensores 

O autor  (Aquino, 2015) conceitua as redes de sensores sem fios como 

dispositivos de sensoriamento com poder de processamento e comunicação limita-

dos e com restrições energéticas, já que normalmente são alimentadas por baterias. 

As redes de sensores sem fio (RSSFs) quando utilizadas em conjunto, funcionam 

como um grande sistema distribuído, autônomo e cooperativo. É possível verificar 

uma variedade de fenômenos que são descritos por algumas grandezas físicas, co-

mo temperatura, pressão e umidade. 

Existem diversas aplicações para as RSSFs e IoT. Algumas aplicações ci-

tadas por (Aquino, 2015) estão ligadas ao sistema urbano em geral e cidades inteli-

gentes, como soluções para a integração de veículos “inteligentes”, capazes de inte-

ragir entre si e trocar informações de acidentes ou congestionamentos. Outras apli-

cações são o monitoramento ambiental visando monitorar a qualidade do ar, praias 

ou rios e a previsão de catástrofes; e a automação de prédios permitindo a concep-

ção de ambientes inteligentes. 

Para aplicações no âmbito de transportes urbanos inteligentes, os dados 

de sensoriamento podem ser as coordenadas de uma colisão, velocidade dos veícu-

los em uma avenida, aglomerado de veículos parados, dados informados por passa-

geiros em redes sociais ou aplicativos de navegação. Os dados coletados podem ser 

processados em diferentes plataformas, como o sistema embarcado do carro, smar-

tphones, ou serviço na nuvem. Todos os atores envolvidos, carros, celulares, semá-

foros etc. precisam interoperar por meio da Internet, como proposto pela Internet das 

Coisas. O RFID (Radio Frequency IDentification) é uma forma barata e escalável de 

sensoriar objetos de trânsito, provendo rastreamento, contagem de veículos, paga-

mento automático de pedágios, entre outras finalidades. 
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2.1.3 Segurança na IoT 

Para (Shelby & Bormann, 2009), existem ao menos três grupos de objeti-

vos desejáveis para segurança em IoT: 

 

 Confidencialidade: neste requisito os dados transmitidos devem ser “escu-

tados” e entendidos exclusivamente por elementos participantes da comunicação, ou 

seja, elementos sem autorização até sabem que ocorreu comunicação, mas não sa-

bem seu conteúdo; 

 Integridade: se refere aos dados, que não podem ser alterados por ele-

mentos da rede sem a devida autorização. Uma forma de garantir a integridade é 

implementando a criptografia de mensagens e verificando-as no lado receptor; 

 Disponibilidade: é desejável que o sistema esteja sempre disponível e se-

guro contra-ataques maliciosos. As redes sem fios estão sujeitas a interceptações 

por hackers que agem nesta vulnerabilidade. Então um sistema IoT deve estar pre-

parado para identificar e tratar problemas, como os ataques Denial of Service (DoS). 

 

Pode-se empregar IPsec para alcançar integridade, porém o IPsec padrão 

é considerado grande para as aplicações comuns de IoT, sendo necessário realizar 

adaptações. Vale ressaltar que os requisitos de segurança da IoT variam de aplica-

ção para aplicação, sendo necessário analisar os objetivos mencionados ao imple-

mentar uma aplicação. 
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2.1.4 Blocos básicos de Construção da Internet das Coisas 

A IoT é uma combinação de diversas tecnologias, que são complementa-

res no sentido de viabilizar a integração dos objetos reais ao mundo virtual. A Figura 

2 apresenta os blocos básicos de construção da Internet das Coisas, que segundo 

(Al-Fuqaha, 2015) são: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificação: é um dos blocos mais importantes, pois é essencial identificar os ob-

jetos de forma única para conectá-los à Internet. São utilizadas tecnologias como o 

RFID, NFC (Near Field Communication) e endereçamento IP para identificar os obje-

tos. 

 

Sensores/Atuadores: através de sensores, os objetos coletam informações ao seu 

redor e os dados podem ser armazenados ou encaminhados para data warehouse, 

clouds ou centros de armazenamento. No caso dos atuadores, os objetos podem 

manipular o ambiente ou reagir de acordo com os dados coletados. 

 

Figura 2: Blocos básicos de construção da IoT 
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Comunicação: a comunicação é outro bloco fundamental, pois através dela que os 

objetos inteligentes se conectam. A comunicação também influencia no consumo de 

energia dos objetos, que é um fator crítico e desafiador para a IoT, já que a energia 

é um recurso limitado para a maioria dos objetos e sensores. São exemplos de tec-

nologias utilizadas para comunicação o WiFi, Bluetooth, IEEE 802.15.4, RFID. 

 

Computação: este item se refere à unidade de processamento, como micro contro-

ladores, FPGAs e processadores. Dá a capacidade aos objetos inteligentes de com-

putarem. 

 

Serviços: dentre as diversas classes de serviços que a IoT provê destacam-se os 

seguintes: 

- Serviços de identificação: são os mais básicos e importantes, pois as 

aplicações fazem uso para mapear as Entidades Físicas em Entidades Virtuais, faci-

litando o mapeamento dos objetos no mundo real com seus respectivos objetos no 

mundo virtual. 

- Serviços de Agregação de Informações: coletam e sumarizam os dados 

brutos dos objetos inteligentes, que serão posteriormente processados e enviados 

para as aplicações. 

- Serviços de Colaboração e Inteligência: estes serviços agem sobre os 

serviços de agregação de informações, utilizando os dados obtidos e processados 

para tomar decisões e reagir de modo adequado. 

- Serviços de Ubiquidade: oferecem Serviços de Colaboração e Inteligên-

cia em qualquer momento e qualquer lugar em que eles sejam necessários. 

 

Semântica: diz respeito à habilidade de extração de conhecimento dos mais varia-

dos objetos presentes na IoT. Em outras palavras, a semântica cuida da descoberta 

e uso inteligente dos recursos, possibilitando a oferta de determinado serviço. A se-

mântica também efetua o reconhecimento e análise dos dados para realizar corre-

tamente a tomada de decisões. Exemplos de tecnologias empregadas: Resource 

Description Framework (RDF), Web Ontology Language (OWL) e Efficient XML In-

terchange (EXI). 
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Três tipos de aplicações da IoT foram definidos para explicar seu funcio-

namento ao usuário final: quando ela é incorporada à rotina do consumidor; a apli-

cação em negócios e serviços, em que a tecnologia se torna mais acessível e tangí-

vel ao consumidor, incluindo o surgimento de novos modelos de negócios e produ-

tos-serviços híbridos; e a aplicação industrial, em que a tecnologia é invisível ao 

consumidor final. Esta última aplicação chama a atenção pela Indústria 4.0 e é tema 

central deste trabalho.  

2.2  INDÚSTRIA 4.0 

Ao longo dos últimos anos, a inovação tecnológica vem evoluindo cons-

tantemente.  A velocidade com que essas inovações são introduzidas fomenta o de-

senvolvimento das empresas e gera vantagem competitiva sobre outras concorren-

tes. Com o mercado competitivo e globalizado, é exigida qualidade nos produtos, 

serviços, processos e eficiência.  Por isso as inovações se tornaram importantes pa-

ra vários segmentos do mercado. 

Segundo (Saénz & Capote, 2002), a inovação tecnológica consiste no 

“processo pelo qual novos produtos, equipamentos, linha de produção e distribuição 

de bens e serviços, e métodos gerenciais se introduzem em nível macro na econo-

mia”. 

Com surgimento constante de novas tecnologias torna-se conveniente re-

pensar o produto ou o processo de produção e verificar se as necessidades 

dos clientes podem ser atendidas de uma forma mais plena e econômica.  

(Oliveira, 2003) 

 

Portanto, a percepção do valor dado pelos clientes aos produtos é muito 

importante, sendo necessário descobrir quais são as inovações que precisam ser 

adotadas para satisfazer o público alvo. 
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2.2.1 Revoluções da Indústria 

A história da evolução da indústria passa por períodos de revolução. A 

primeira Revolução Industrial ocorreu no século 18 quando James Watt aperfeiçoou 

a máquina à vapor, colocando a indústria têxtil como símbolo da produção exceden-

te, gerando a riqueza da época e criando um novo modelo econômico. A primeira 

revolução industrial foi há aproximadamente 200 anos (1712-1913). Após esse perí-

odo, Henry Ford criou a linha de produção em massa, caracterizando a segunda Re-

volução Industrial. Foi feita a produção empurrada e surgiu o conceito da produção 

em escala, reduzindo o custo e popularizando o produto, para que a massa traba-

lhadora pudesse adquirir, criando um ciclo virtuoso na indústria e na economia. Esse 

período durou próximo de 60 anos (1913-1969). A partir desse ponto, entramos na 

era da automação, sendo a terceira Revolução Industrial. Nela foi feita a implantação 

de computadores no chão-de-fábrica, colocando controles eletrônicos, sensores e 

dispositivos capazes de gerenciar uma grande quantidade de variáveis de produção, 

o que permite a tomada de decisões de controle de dispositivos de forma autônoma. 

O impacto foi o ganho da qualidade dos produtos, o aumento da produção, a gestão 

dos custos e a elevação da segurança na produção.  

O período da terceira Revolução Industrial durou cerca de 40 anos (1969-

2010), e estes intervalos vêm diminuindo, inaugurando uma nova era, ainda em 

transição, cujo maior protagonista é a Internet, que já está consolidada entre as pes-

soas como um grande canal de comunicação convergente de todas as tecnologias, 

agora sendo colocado dentro da indústria com seus conceitos, adaptados a máqui-

nas e equipamentos. 

Para (Venturelli, 2014) estamos vivendo uma transição entre a Terceira 

Revolução e a Quarta Revolução Industrial, a Indústria 4.0. A Indústria 4.0 ainda é 

mais um conceito do que uma realidade, mas está sendo motivada por três grandes 

mudanças no mundo industrial produtivo: avanço exponencial da capacidade dos 

computadores; imensa quantidade de informação digitalizada e novas estratégias de 

inovação (pessoas, pesquisa e tecnologia). 

Segundo (Silva, 2016), a Indústria 4.0 envolve o uso de avanços na tec-

nologia de comunicação e informação para aumentar o grau de automação e digita-
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lização da produção, fabricação e processos industriais. O objetivo final é gerir todo 

o processo da cadeia de valor, melhorando a eficiência no processo de produção e 

obtendo produtos e serviços de qualidade superior. Isso dará origem a fábrica do 

futuro ou “Smart Factory” (Fábrica Inteligente). Essa fábrica é prevista para operar 

com tranquila eficiência, em que todos os processos são executados e conduzidos 

sem problemas. A Figura 3 ilustra as revoluções industriais, suas características e 

marcos. 

 

 

2.2.2 O que é Indústria 4.0 

O conceito de Indústria 4.0 foi discutido pela primeira vez durante a feira 

de Hannover na Alemanha e começou a ser implantado a partir de 2013 através de 

um projeto do governo alemão voltado para novas estratégias que aliam tecnologia e 

Figura 3: Revoluções Industriais 
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meios de produção. O fundamento básico da Indústria 4.0 diz que as fábricas que 

conectam máquinas e sistemas possuem a capacidade e autonomia para agendar 

manutenções, prever falhas em processos e se adaptar a mudanças inesperadas 

que ocorrem nas etapas de produção. Isso implica em uma nova era no âmbito das 

revoluções industriais, pois com as fábricas inteligentes diversos setores do mercado 

sofrerão o impacto provocado pela mudança dos produtos manufaturados. 

Para chegar ao modelo de indústria inteligente é necessária capacidade 

de adaptação, eficiência dos recursos e integração de todos os envolvidos do negó-

cio nos processos de criação de valor e estratégia. Para alcançar esse propósito, a 

Indústria 4.0 tem sua base tecnológica composta por sistemas cibernéticos, Internet 

das Coisas e Big Data. Combinando essas tecnologias, pretende-se tornar autôno-

mas e mais eficientes as etapas de produção. 

Para (Schwab, 2016), a quarta revolução industrial é uma revolução digi-

tal. Esta revolução digital é motivada por tecnologias como internet móvel, inteligên-

cia artificial, automação, “machine learning” (robôs e computadores que podem se 

auto programar e chegar a soluções ótimas, partindo de princípios pré-determinados, 

implicando em aprimoramentos nesta capacidade de autoprogramação), além do 

aperfeiçoamento de sensores que estão cada vez menores e mais potentes possibili-

tando, assim, a Internet das Coisas. Aprimoramentos no campo genético e na nano-

tecnologia também são apontados por Schwab como algumas das tecnologias cau-

sadoras desta revolução em curso e de futuras disrupções.  

Algumas tecnologias da quarta revolução industrial como softwares, 

hardwares e a Internet foram desenvolvidas na terceira revolução industrial, porém 

elas sofreram e estão sofrendo um aprimoramento notável. A Internet, por exemplo, 

está muito mais difundida e acessível, avanços como o incremento da capacidade e 

velocidade de transferência de dados, assim como a internet móvel, fizeram com 

que a internet se tornasse onipresente se comparada à mesma rede nos anos 1990. 

Outros exemplos são a Internet das Coisas e o Big Data (advindas do desenvolvi-

mento da tecnologia da informação da terceira revolução industrial) que, combina-

das, possibilitam um maior engajamento de consumidores por meio de produtos e 

serviços que antecipam necessidades dos usuários.  

O aprimoramento destas tecnologias, somado a inovações recentes, pro-

porcionaram possibilidades inovadoras que caracterizam a quarta revolução indus-
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trial. Segundo (Schwab, 2016), esta revolução possui diferenciais frente às demais 

que vão além da absorção de tecnologias revolucionárias e disruptivas. Um destes 

diferenciais seria o potencial de inovação e a amplitude de campus científicos distin-

tos que essas inovações se dão, de modo que, no momento presente, o globo con-

cebe inovações de maneira muito mais rápida que em qualquer outro período histó-

rico e sobre um escopo mais amplo. Outro diferencial é a integração mais ampla de 

disciplinas, âmbitos e tecnologias divergentes - (Schwab, 2016) aponta como ten-

dência uma fusão e interação cada vez maior entre tecnologias, unindo domínios 

digitais, físicos e biológicos.  

 

2.2.3 Princípios e pilares da Indústria 4.0 

Alguns princípios são citados por (Silveira, 2016) e norteiam a aplicação 

da Indústria 4.0, sendo definidos a partir de sistemas de produção inteligentes e ten-

dem a surgir ou serem aperfeiçoados nos próximos anos. Os cinco princípios citados 

são: 

 

 Capacidade de operação em tempo real: os dados são adquiridos e 

tradados de forma instantânea, o que permite auxiliar nas tomadas de decisão em 

tempo real. 

 

 Virtualização: além de simulações e sistemas supervisórios, há a propos-

ta de uma cópia virtual do chão de fábrica. São oferecidos serviços de rastreio e mo-

nitoramento remoto de todos os processos, através dos sensores espalhados pela 

fábrica. 

 

 Descentralização: As tomadas de decisões poderão ser feitas pelo sis-

tema cyber-físico em tempo real, de acordo com as necessidades de produção. As 

máquinas além de receber comandos, também fornecem informações sobre seu ci-

clo de trabalho. 
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 Orientação a serviços: uso de arquiteturas de softwares direcionadas 

aos serviços, conceito de Internet of Services. 

 

 Modularidade: a produção é baseada na demanda, acoplamento e desa-

coplamento de módulos na produção, permitindo maior flexibilidade na alteração de 

tarefas previstas para as máquinas. 

 

Segundo relatório do (BCG – Boston Consulting Group, 2016), existem 

nove principais tecnologias na Indústria 4.0, determinando a produtividade e cresci-

mento das indústrias sobre esta nova configuração. Tais tecnologias são: 

 

 Robôs automatizados: além do cumprimento das tarefas atuais, futura-

mente, serão capazes de interagir com outras máquinas e com os humanos, tornan-

do-se mais flexíveis e cooperativos. 

 

 Manufatura aditiva: produção de peças utilizando impressoras 3D, que 

moldam o produto adicionando matéria-prima, dispensando o uso de moldes físicos. 

Fornece uma prototipagem rápida, poderosa e fácil de se usar. 

 

 Simulação: os operadores podem testar e otimizar processos e produtos 

ainda na fase de concepção, diminuindo os custos e o tempo de criação.  

 

 Integração horizontal e vertical de sistemas: sistemas de TI que inte-

gram uma cadeia de valor automatizada, por meio da digitalização de dados. 

 

 Internet das coisas industrial: conecta máquinas (M2M) através de sen-

sores e dispositivos à Internet, possibilitando a centralização e a automação do con-

trole e da produção. 
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 Big Data e Analytics: identifica falhas nos processos da empresa, ajuda 

a otimizar a qualidade da produção, economiza energia e torna mais eficiente a utili-

zação de recursos na produção. 

 

 Nuvem: banco de dados criado pelo usuário capaz de ser acessado de 

qualquer lugar do mundo a partir de um dispositivo conectado à Internet. 

 

 Segurança cibernética: meios de comunicação cada vez mais confiáveis 

e sofisticados. 

 

 Realidade aumentada: sistemas baseados nesta tecnologia podem ofe-

recer uma variedade de serviços, como selecionar peças em um armazém e enviar 

instruções de reparação por meio de dispositivos móveis. 

 

É importante ressaltar que a Indústria 4.0 não se limita apenas a estas 

tecnologias apresentadas acima. Após a construção da base da Indústria 4.0 é pos-

sível expandir sua tecnologia, gerando inovações tecnológicas em diversos setores. 

 

2.2.4 Cenário das Fábricas Inteligentes no Brasil 

Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI, 

2016) sobre a adoção de tecnologias relacionadas à Indústria 4.0 no Brasil, mostrou 

que os principais esforços feitos no país estão na fase de processamentos industri-

ais. Foi realizado um levantamento com 2.225 empresas de pequeno, médio e gran-

de porte entre 4 e 13 de janeiro de 2016 que resumiu como a era da manufatura 

avançada é encarada pelas indústrias nacionais. 

Foi identificada a adoção de dez tipos de tecnologias em diferentes está-

gios ao longo da cadeia de produção. Os números mostram que 73% das empresas 

usam pelo menos uma tecnologia digital na etapa de processos, 47% fazem uso na 

etapa de desenvolvimento e 33% investem o uso na criação de novos produtos. 
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O setor mais avançado na adoção de princípios e práticas da nova fase 

da indústria é o de equipamentos de informática, eletrônicos e ópticos. Com 61% de 

adesão, o setor que engloba empresas de eletrônicos, comunicação e equipamentos 

médicos, faz uso de ao menos uma das tecnologias listadas e avaliadas pela CNI. O 

segundo colocado nesse ranking é o segmento de máquinas e materiais elétricos, 

que aparece com 60% de uso de alguma tecnologia envolvida nos processos de 

produção. 

A indústria brasileira segue o caminho natural, partindo da otimização de 

processos para, então, mover-se para aplicações mais voltadas a desenvolvimento, 

a produtos e novos modelos de negócios. A digitalização é o primeiro passo para a 

indústria entrar nesse novo patamar tecnológico. Em outros países onde a Indústria 

4.0 está mais avançada, ela já propiciou o aumento da produtividade e a redução de 

custos de manutenção de equipamentos e do consumo de energia, e o aumento da 

eficiência do trabalho. 

O principal desafio do país apontado pela pesquisa é aproximar especia-

listas e indústrias para a ampliação de conhecimento sobre os benefícios que essa 

revolução pode trazer para a cadeia produtiva. Além disso, é necessário um apoio 

por parte do governo, aumentando as políticas que promovam a digitalização do 

Brasil, pois é preciso que a infraestrutura digital receba investimentos e capacitação 

profissional para o aumento da eficiência de plataformas tecnológicas. 

A imagem que temos de uma fábrica tradicional, em que barulhos são 

constantes e as linhas de produção parecem cada vez maiores, serão substituídas 

por um ambiente totalmente ímpar. A era da nova manufatura será cada vez mais 

automatizada e comandada por robôs. O processo produtivo se tornará mais eficien-

te e inteligente a medida que for controlado por equipamentos que comunicam entre 

si. 

Esse cenário já é uma realidade em alguns países desenvolvidos e aos 

poucos se espalhará pelo resto do mundo. Além de aprimorar novas tecnologias, os 

profissionais também deverão estar capacitados para lidar com a nova maneira de 

trabalho.  É necessário que as pessoas sejam situadas dentro desse modelo inova-

dor de produção, onde a interação entre homens e máquinas acontecerá de maneira 

mais intensa. 
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2.2.5 Inovações Tecnológicas na Indústria 4.0 

As inovações tecnológicas aliadas à novos parâmetros de gestão propor-

cionam um mundo de experiências para o cliente, produtos de melhor qualidade e 

menor custo. Para (Laureth, 2014), a Indústria 4.0 está estruturada em sistemas de 

produção que utilizam tecnologia de ponta no que diz respeito a automação e siste-

mas inteligentes de comunicação. A Indústria 4.0 se caracteriza por ser uma fábrica 

inteligente de alta complexidade tecnológica, em que as máquinas, produtos, insu-

mos e clientes estão conectados para monitoramento e tomada de decisões. 

O desenvolvimento, incorporação e aplicação de recentes inovações tec-

nológicas têm provocado mudanças sociais e econômicas. Estas mudanças, em 

acelerada expansão, alcançaram uma escala e escopo significativos.  

Segundo (Schwab, 2016), esta revolução possui diferenciais com relação 

as demais e vão além da absorção de tecnologias revolucionárias e disruptivas. Um 

destes diferenciais é o potencial de inovação e a amplitude de campus científicos 

distintos que essas inovações se dão, já que o globo concebe inovações de maneira 

muito mais rápida que em qualquer outro período histórico e sobre um escopo mais 

amplo. Outro diferencial consiste na integração mais ampla de disciplinas, âmbitos e 

tecnologias divergentes - são apontadas como tendência uma fusão e interação ca-

da vez maior entre tecnologias, unindo domínios digitais, físicos e biológicos. 

 

2.2.6 Exemplos de Aplicação 

Dois exemplos concretos de aplicação da Indústria 4.0 são vistos na Sie-

mens. Na pequena cidade de Amberg no sul da Alemanha, funcionários da fábrica 

de componentes eletrônicos da Siemens, a Electronics Works Amberg, se dividem 

em três turnos para a produção de controladores Simatic, produto da companhia que 

permite a automação e integração dos processos de produção. Há uma outra planta 

funcionando de forma similar em Chengdu na China. São mais de mil produtos dife-
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rentes sendo fabricados em cada planta, que contam com tecnologia de ponta. Os 

produtos são conectados através de um sistema ERP, que é responsável por cuidar 

de todas as operações da empresa como faturamento, fluxo de caixa, recursos hu-

manos, inventário de estoque, ponto dos funcionários e controle do maquinário da 

fábrica, ou seja, todo os setores administrativos e operacionais da empresa. 

Utilizando esse leiaute, a Siemens observou uma melhora significante na 

qualidade: uma redução de 550 para 12 defeitos encontrados dentro dos últimos 20 

anos. A produção foi aperfeiçoada várias vezes nesse período, mas o número de 

funcionários permaneceu o mesmo. Por ano, são fabricados na Electronic Works 

Amberg, conhecida pela sigla EWA, 15 milhões de controladores Simatic, o que, a 

uma média de 230 dias úteis de trabalho, significa uma unidade a cada segundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: – Fábrica da Siemens em Amberg, capaz de produzir um controlador 

por segundo 

Fonte: Site dinheirovivo.pt. 30/04//2016 Disponível em 

<https://www.dinheirovivo.pt/empresas/549752/> Acessado em: 04/06/2017 

https://www.dinheirovivo.pt/empresas/549752/
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No Brasil, um exemplo de fábrica inteligente é a unidade da Ford em Ca-

maçari, Bahia. Com capacidade para produzir 250 mil veículos por ano, a Ford fez 

uma grande transformação social na região e introduziu conceitos inovadores de 

produção e de conservação ambiental. Tecnologia de última geração, além de um 

dos mais altos níveis de automação, são características marcantes da fábrica, o que 

contribui para o elevado padrão de eficiência e qualidade de suas operações. A uni-

dade conta com um modelo de produção inovador, chamado montagem modular 

sequenciada, aplicado pela primeira vez dentro da Ford Mundial. O principal diferen-

cial é a participação de fornecedores diretamente na linha de montagem e no pro-

cesso de produção e não apenas no fornecimento dos componentes do veículo, 

compartilhando das instalações e das responsabilidades. O Complexo Ford Nordes-

te conta com mais de 535 robôs e sistemas eletromecânicos de automação, que 

atuam em áreas críticas em termos de segurança e qualidade. O processo de es-

tamparia é totalmente automatizado, maximizando a segurança e reduzindo a prati-

camente zero os riscos de acidentes de trabalho. 

Podemos citar também o exemplo da Arburg, uma empresa Alemã que 

constrói robôs. Situada em Lossburg, ela implementou soluções da Indústria 4.0 em 

suas instalações. Na fase de criação do produto, há uma estação de produção de 

protótipos, utilizando-se o processo de fabricação aditiva. Depois as peças são pro-

duzidas de forma automatizada, através de uma máquina de moldagem por injeção. 

São aplicados identificadores individuais e o produto final é empacotado e impresso 

com um código de barras QR. O código individual permite que sejam enviados pa-

râmetros do processo em tempo real, informando também sobre a qualidade de ca-

da peça moldada. 

Esses são apenas alguns exemplos de aplicações da Indústria 4.0. No 

capítulo a seguir será apresentada a metodologia adotada para o levantamento de 

dados e análise utilizada no desenvolvimento desse trabalho. 
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3 OS EFEITOS DA INTERNET DAS COISAS NA INDÚSTRIA 

4.0 

Atualmente estamos enfrentando uma grande diversidade de desafios, 

dentre eles está o entendimento e a modelagem da nova revolução tecnológica, a 

qual implica na transformação de toda humanidade. Ainda é necessário compreen-

der de forma mais abrangente a velocidade e a amplitude dessa revolução. São infi-

nitas as possibilidades com bilhões de pessoas conectadas através de dispositivos 

móveis, dando origem a um poder de processamento, armazenamento, acesso ao 

conhecimento sem precedentes. As novidades tecnológicas estão ocorrendo em vá-

rias áreas como: inteligência artificial (IA), robótica, Internet das Coisas (IoT), veícu-

los autônomos, impressão 3D, nanotecnologia, biotecnologia, ciência dos materiais, 

armazenamento de energia e computação quântica, entre outras. Muitas das inova-

ções estão no início, mas vem ganhando força e fundindo as tecnologias dos mun-

dos físico, digital e biológico. 

Para (Schwab, 2016, p. 13) existem 3 razões que sustentam a ocorrência 

de uma quarta e distinta revolução, a saber: 

 

 Velocidade: ao contrário das revoluções industriais anteriores, esta evolui 

num ritmo exponencial e não linear. Resultado da diversidade no mundo em que vi-

vemos e das tecnologias que evoluem e estão mais qualificadas. 

 Amplitude e profundidade: ela tem como base a revolução digital e com-

bina várias tecnologias, quebrando paradigmas na economia, negócios, sociedade e 

indivíduo.  

 Impacto sistêmico: envolve a transformação de sistemas inteiros entre pa-

íses e dentro deles, em empresas, indústrias e na sociedade em geral. 
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A palavra “revolução” denota mudanças abruptas e radicais. As revolu-

ções anteriores trouxeram novas tecnologias e novas formas de perceber o mundo, 

desencadeando mudanças na sociedade e nos sistemas econômicos. Normalmente, 

as alterações podem levar anos para se desdobrarem, como no caso da revolução 

agrícola e a série de revoluções que se sucederam a partir da segunda metade do 

século XVIII.  

Com o surgimento das fábricas inteligentes, a quarta revolução industrial 

cria um ambiente de cooperação entre os sistemas físicos e virtuais de fabricação, 

sendo flexíveis. Isso permite a total personalização de produtos e criação de novos 

modelos operacionais. O escopo da quarta revolução industrial é amplo e não diz 

respeito somente a sistemas e máquinas inteligentes e conectadas. Há ondas vindo 

de vários lugares, simultaneamente: nanotecnologia, energia renovável, engenharia 

genética, computação quântica, entre outros. Antes eram necessárias décadas para 

que uma transformação desse porte se espalhasse, mas hoje se espalha rapidamen-

te. 

Para progredir, é necessário que sociedade adote as inovações tecnoló-

gicas. O governo, as instituições públicas e privadas precisam fazer sua parte, mas é 

essencial que as pessoas enxerguem os benefícios a longo prazo. Além da veloci-

dade e amplitude, a quarta revolução industrial é única devido à harmonização e in-

tegração de disciplinas diferentes. A Inteligência Artificial (IA) fez progressos impres-

sionantes, processando um grande volume de dados disponíveis, provendo desde 

softwares para descobrir novos equipamentos até algoritmos que preveem nossos 

interesses culturais. Graças ao aprendizado de máquina e detecção automatizada, 

os robôs podem se auto programar e encontrar as melhores soluções para alguns 

problemas. 

A Indústria 4.0 irá gerar grandes benefícios e, na mesma proporção, 

grandes desafios. A inovação e ruptura podem afetar o padrão de vida e bem-estar 

da população tanto de forma positiva quanto negativa. Tudo indica que o consumidor 

será quem mais ganhará. Novos produtos e serviços vem surgindo a cada dia e faci-

litam nossas vidas, como pedir um táxi, encontrar um voo, comprar um produto, fa-

zer pagamentos, ouvir música, assistir filmes, entre outras tarefas que podem ser 

realizadas remotamente. A maior parte dos desafios concentram-se no lado da ofer-

ta, para o mundo do trabalho e produção. Muitos países desenvolvidos e economias 
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em rápido crescimento, como a China, têm passado por um declínio na mão de obra. 

Com os avanços da indústria 4.0, os investidores e acionistas serão os grandes be-

neficiários dessa quarta revolução industrial.  

Os benefícios são óbvios principalmente para os consumidores: maior va-

lor, menor custo e mais conveniência. Os riscos sociais também estão evidentes. Ao 

evitar a concentração de poder e valor nas mãos de poucos, precisamos encontrar 

formas de equilibrar os benefícios e riscos das plataformas digitais que garantam 

abertura e oportunidades às inovações colaborativas. 

De acordo com (Schwab, 2016, p. 23-33), as megatendências e impulsio-

nadores tecnológicos podem ser divididos em três categorias distintas, mas que es-

tão profundamente inter-relacionadas, são elas: Física, Digital e Biológica. Na primei-

ra categoria existem quatro principais manifestações físicas das megatendências 

tecnológicas, que são as mais fáceis de se enxergar: 

 

 Veículos autônomos: além do carro sem motorista, existem outros veícu-

los autônomos como caminhões e drones. Conforme a tecnologia de sensores e In-

teligência Artificial se desenvolvem, a capacidade das máquinas autônomas aumen-

ta. Já existem drones, por exemplo, capazes de sentir o ambiente e responder de 

forma inteligente, e estão sendo utilizados na agricultura para monitorar e auxiliar na 

utilização de adubo e água. 

 

 Impressão 3D: também chamada de fabricação aditiva, a impressão 3D 

cria um objeto físico por impressão, sobrepondo camadas, a partir de um modelo ou 

desenho digital em 3D. A impressão 3D possui uma gama de utilizações, desde 

grandes turbinas eólicas até pequenas peças para implantes médicos. Outra vanta-

gem da fabricação aditiva é que os produtos podem ser facilmente personalizados. 

 

 Robótica avançada: até pouco tempo atrás, os robôs só realizavam tare-

fas específicas, rigidamente controladas na indústria, principalmente na indústria 

automotiva. Atualmente, cada vez mais os robôs são utilizados em todos os setores, 

realizando diversas tarefas. Os robôs estão se tornando adaptáveis e flexíveis, pois 

a concepção estrutural e funcional deles está sendo baseada em estruturas biológi-

cas complexas. Hoje em dia os robôs compreendem e respondem melhor ao ambi-
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ente, diferentemente de quando eram programados por uma unidade autônoma. A 

próxima geração de robôs terá uma ênfase na colaboração entre humanos e máqui-

nas. 

 Novos materiais: novos materiais estão chegando ao mercado e no geral 

são mais leves, mais fortes, recicláveis e adaptáveis. Já existem aplicações para 

materiais inteligentes com o poder de autorreparação ou autolimpeza, metais com 

memória que retornam suas formas originais, cerâmicas e cristais que transformam 

pressão em energia, entre outros. É difícil saber para onde os avanços de novos ma-

teriais nos levarão, assim como muitas outras inovações da Indústria 4.0. Por exem-

plo os nanomateriais como o granfeno, que é cerca de 200 vezes mais forte que o 

aço, milhões de vezes mais finos que um fio de cabelo e conduz calor e eletricidade. 

Poderão ocorrer rupturas nas indústrias de fabricação e infraestrutura, mas poderão 

também afastar os países que dependem de determinada mercadoria. 

 

A segunda categoria é a Digital, em que está inserida a Internet das Coi-

sas. A IoT é a principal ponte entre as aplicações físicas e digitais originadas pela 

quarta revolução industrial. Em sua forma mais simples, ela pode ser descrita como 

a relação entre coisas (produtos, serviços, lugares etc) e as pessoas que se torna 

possível por meio de diversas plataformas e tecnologias conectadas. Atualmente os 

sensores e outros meios de conectar objetos às redes virtuais estão se espalhando 

em ritmo acelerado. Eles estão menores, mais baratos e inteligentes. Casas, roupas, 

acessórios, cidades, redes de transporte e energia, e indústria podem ter sensores 

acoplados para fornecer dados preciosos de acordo com o domínio de aplicação. 

Nos dias atuais, existem bilhões de dispositivos conectados à Internet no 

mundo inteiro, como smartphones, computadores e tablets. A expectativa é que o 

número desses dispositivos aumente drasticamente nos próximos anos, podendo 

chegar a mais de um trilhão de dispositivos. Isso irá alterar a maneira que gerencia-

mos as cadeias de fornecimento, pois permitirá monitorar e otimizar os ativos e as 

atividades de forma precisa. Durante esse processo, todos os setores serão impac-

tados, desde a fabricação e infraestrutura até o de saúde. 

Podemos pensar no monitoramento remoto, uma aplicação generalizada 

da IoT. Qualquer pacote, palete ou contêiner pode receber um sensor, transmissor 

ou etiqueta RFID, permitindo ser rastreados pelas empresas que saberão como os 
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objetos foram movimentados durante toda a cadeia de fornecimento e qual o de-

sempenho obtido. Os clientes poderão acompanhar seus pedidos de forma contínua, 

praticamente em tempo real. Futuramente, sistemas de monitoramento semelhantes 

serão aplicados à circulação de pessoas.         

Na categoria biológica temos aplicações que são muito importantes, como 

no caso da saúde. A IBM possui um supercomputador chamado Watson, que ajuda 

a recomendar em poucos minutos, tratamentos personalizados para pacientes com 

câncer, comparando os históricos da doença, tratamentos e exames com uma base 

de dados médicos atualizada. Estão sendo desenvolvidas novas maneiras de incor-

porar e empregar dispositivos ao corpo humano para monitorar os níveis de ativida-

de, composição sanguínea, relacionando à produtividade, saúde mental e bem-estar 

em casa ou trabalho.  

A inovação é um processo social complexo, mesmo com tantos avanços 

tecnológicos é necessário pensar em como garantir que os avanços continuem a ser 

realizados e sejam orientados para os melhores resultados possíveis. As ideias pio-

neiras costumam surgir dentro de instituições acadêmicas, porém nas universidades 

os incentivos favorecem mais as pesquisas incrementais e conservadoras que os 

programas ousados e inovadores. 

Para fomentar as pesquisas de base e inovadoras nas universidades e 

empresas, os governos devem alocar financiamentos mais agressivos em progra-

mas de pesquisas ambiciosos. Da mesma forma, os programas de iniciativa pública-

privada devem estar cada vez mais voltados à construção do conhecimento e do 

capital humano para beneficiar a todos. 
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3.1 PONTOS DE INFLEXÃO 

As megatendências podem parecer abstratas, porém estão dando origem 

a projetos e aplicações bem realistas. O Fórum Econômico Mundial publicou um re-

latório em setembro de 2015, identificando 21 pontos de inflexão, que podem ser 

entendidos como momentos em que certas mudanças tecnológicas específicas che-

gam à sociedade e irão progredir para um futuro mais conectado e digital. Espera-se 

que ocorram nos próximos dez anos, vivenciando profundas mudanças desencade-

adas pela quarta revolução industrial. Os pontos de inflexão foram identificados atra-

vés de uma pesquisa realizada pelo Conselho da Agenda Global do Fórum Econô-

mico Mundial a respeito do software e da sociedade, onde participaram mais de 800 

executivos e especialistas do setor de Tecnologia da Informação e comunicações. 

A Tabela 1 mostra a porcentagem dos entrevistados que esperam pre-

senciar a ocorrência de determinado ponto de inflexão até 2025.  

 

Ponto de Inflexão 

Percentual de entrevistados que es-

peram ver a ocorrência do ponto de 

inflexão 

10 % das pessoas com roupas conectadas à 

Internet 
91,2% 

90% das pessoas com armazenamento ilimi-

tado e gratuito (financiado por propagandas 

publicitárias) 

91,0% 

1 trilhão de sensores conectados à Internet 89,2% 

O primeiro farmacêutico robótico dos EUA 86,5% 

10% de óculos de leitura conectados à Inter-

net 
85,5% 

80% das pessoas com presença digital na 

Internet 
84,4% 

Produção do primeiro carro impresso em 3D 84,1% 

O primeiro governo a substituir o censo por 82,9% 
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fontes de big-data 

O primeiro telefone celular implantável e dis-

ponível comercialmente 
81,7% 

5% dos produtos aos consumidores impres-

sos em 3D 
81,1% 

90% da população com smartphone 80,7% 

90% da população com acesso regular à In-

ternet 
78,8% 

Carros sem motorista chegarão a 10% de to-

dos os automóveis em uso nos EUA 
78,2% 

O primeiro transplante de um fígado impresso 

em 3D 
76,4% 

30% das auditorias corporativas realizadas 

por IA 
75,4% 

Primeira arrecadação de impostos através de 

um blockchain 
73,1% 

Mais de 50% do tráfego da internet voltado 

para os utilitários e dispositivos domésticos 
69,9% 

Globalmente, mais viagens/trajetos por meio 

da partilha do que em carros particulares 
67,2% 

A primeira cidade sem semáforos com mais 

de 50000 pessoas 
63,7% 

10% o produto interno bruto mundial armaze-

nado pela tecnologia blockchain 
57,9% 

A primeira máquina de IA de um conselho de 

administração 
45,2% 

Tabela 1: Pontos de Inflexão esperados até 2025 

Fonte: Deep Shift – Technology Tipping Points and Societal Impact, Global Agenda Council on the 

Future of Software and Society, Fórum Econômico Mundial, set. 2015. 
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3.2 IMPACTOS ESPERADOS 

Diversas consultorias vêm estudando os impactos que o avanço da digita-

lização da economia poderá ter sobre a competitividade no País. A Accenture estima 

que a implementação das tecnologias ligadas à Internet das Coisas nos diferentes 

setores da economia pode impactar o PIB brasileiro em até U$$39 bilhões até 2030. 

O ganho pode chegar a U$$210 bilhões, se o País criar condições para acelerar a 

absorção das tecnologias relacionadas, mas isso depende de melhorias no ambiente 

de negócios, infraestrutura, programas de difusão tecnológica etc. 

O (Mckinsey Global Institute, 2015) estima que até 2025, os processos da 

Indústria 4.0 poderão reduzir custos de manutenção de equipamentos entre 10% e 

40%, reduzir o custo de energia de 10% a 20% e aumentar a eficiência do trabalho 

entre 10% e 25%. O valor da IoT poderá ser potencializado devido às diversas opor-

tunidades de aplicação na otimização de operações manutenção preventiva e otimi-

zação de estoques. Apenas em prevenção de acidentes poderão ser evitados custos 

que chegam a U$$ 225 bilhões por ano (em 2025). Além dos ganhos descritos, exis-

tem outras consequências a serem destacadas: 

 

 Os ganhos de produtividade decorrentes da adoção de novas tecnologias, 

com a possibilidade de redefinir fatores determinantes; 

 O aumento da cooperação entre agentes econômicos, cujas operações 

serão mais integradas; 

 O reforço da competitividade encontrada nos sistemas produtivos, incluin-

do empresas, fornecedores, clientes e ambiente; 

 O estabelecimento de novos modelos de negócios e de inserção nos mer-

cados, com a possível redefinição de setores de atividade econômica; 

 A ampliação da escala dos negócios; e 

 O surgimento de novas atividades e profissões, demandando adaptações 

no padrão de formação de recursos humanos. 
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Segundo (Schwab, 2016, p. 58), a quarta revolução industrial possui qua-

tro efeitos principais aos negócios de todas as indústrias: 

 

 As expectativas dos clientes estão mudando; 

 Os produtos estão sendo melhorados pelos dados, o que melhora a pro-

dutividade dos ativos; 

 Estão sendo formadas novas parcerias, conforme as empresas aprendem 

a importância de novas formas de colaboração; e 

 Os modelos operacionais estão sendo transformados em novos modelos 

digitais. 
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3.3 CADEIA DE VALOR DA INTERNET DAS COISAS 

O Sistema FIRJAN (FIRJAN, 2016) apresenta a cadeia de valor da inter-

net das coisas dividida em três áreas, duas que diferem processos e finalidades e 

possuem uma relevância estratégica: Comunicação e Inteligência, e uma que define 

as atividades de apoio. A Figura 5 ilustra as atividades que compõem a cadeia e fo-

ram adicionadas seguindo o fluxo de agregação de valor e ciclos de produção. 

I. O primeiro item da cadeia de valor da IoT é representado pela indústria 

extrativa, ou indústria de produtos primários, que fornece matéria prima (silício, co-

bre etc.) para a indústria de transformação. 

Figura 5: Cadeia de valor da internet das coisas 

Fonte: Cadernos Senai de Informação – Indústria 4.0: Internet das Coisas p.9 Disponível em: 

<http://www.firjan.com.br/publicacoes/publicacoes-de-inovacao/industria-4-0.htm> Acessado em: 

04/06/2017 

 

http://www.firjan.com.br/publicacoes/publicacoes-de-inovacao/industria-4-0.htm
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II. Em seguida vem a fabricação de componentes de TIC e componentes 

inteligentes (que posteriormente são agregados aos produtos tradicionais) 

III. Juntamente com o item II está a atividade de fabricação de máquinas e 

equipamentos, onde são produzidos os produtos tradicionais (geladeira, TV etc.). A 

matéria prima é processada e passa por várias etapas até chegar ao produto final. 

IV. A terceira etapa é a fabricação de infraestrutura de TIC, constituídas 

pela fabricação de aparelhos e ferramentas que tornam a conexão possível. 

V. Também está na terceira etapa o Design/integração de produtos e ser-

viços, onde estão inseridas as tarefas de concepção e design (projeto de produtos 

inteligentes e serviços). As bases e requisitos para a formação dos novos modelos 

de negócio provenientes da IoT são formados nesse elo da cadeia de valor (escolha 

de plataformas, sistemas operacionais etc.) 

VI. O item conexão representa as atividades prestadoras de conectividade, 

sendo a conexão física (com ou sem fio) de uma rede de dispositivos com a Internet. 

VII. O elo da fabricação do produto físico final é a manufatura dos produtos 

inteligentes. 

VIII. A atividade de desenvolvimento do serviço está relacionada ao desen-

volvimento e prestação de serviços ligados aos produtos inteligentes. Também são 

desenvolvidos modelos de negócios diferenciados nesta fase. 

IX. A distribuição de rede ocupa três etapas consecutivas, e provê acesso à 

rede para conectividade. É um dos fatores essenciais para a formação da rede. 

X. A etapa do comércio diz respeito ao momento da aquisição do produto 

inteligente, que é seguido pelo uso do consumidor final e forma-se a sexta etapa da 

cadeia de valor. 

XI. O processo chega ao fim com a análise de dados, onde os dados obtidos 

durante toda a cadeia são analisados e processados. 

 

Os três últimos elos contribuem para a formação e continuidade dos mo-

delos de negócio provenientes da Internet das Coisas, e são considerados funda-

mentais. O uso e consumo final geram uma quantidade enorme de dados, a análise 

e armazenamento desses dados são uma nova forma de criação de valor. 
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XII. Armazenamento de dados – armazenamento e coleta de dados gerados 

após o estabelecimento da conexão. 

XIII. Soluções de segurança em TIC – aplicação e desenvolvimento de solu-

ções para segurança da informação. 

XIV. Logística – suporta a execução de todas as atividades. 

 

3.4 OS DESAFIOS E IMPLICAÇÕES SOBRE O PARADIGMA DA IOT 

A Internet das Coisas, apesar de ser uma forte tendência a ser incorpora-

da, depende do uso de tecnologias complementares e está em fase de desenvolvi-

mento, portanto são previstos muitos desafios e implicações até que se forme um 

ambiente mais amplo e propício para que essa tecnologia seja disseminada. O Sis-

tema Firjan apresenta esses desafios e implicações em quatro grupos, a saber: tec-

nológicas, políticas, negócios e social. Abaixo estão relacionados os tópicos desses 

grupos. 

Com relação às implicações tecnológicas, a IoT necessita de alguns 

avanços na infraestrutura e Internet como: armazenamento na nuvem, processado-

res de alto desempenho, maior largura de banda e disponibilidade de comunicação 

em todos os lugares e por qualquer meio. Os produtos conectados irão demandar 

mais energia e além dos gastos em utilização pelo consumidor final, existem os cus-

tos elevados em centros de processamento e armazenamento de dados, e as con-

cessionárias deveriam investir na geração de energia de forma a diminuir os custos 

de produção. Também existe o desafio da miniaturização dos componentes, que 

cada vez mais são aplicados a produtos mais compactos e será necessário tornar 

labels, tags e sensores com maior desempenho de computador a custos mais aces-

síveis.  

No âmbito político, os principais desafios estão relacionados com a pa-

dronização de fatores críticos como interoperabilidade de rede e protocolos de inter-

net. Precisam ser discutidos detalhes como frequências de bandas, protocolos para 

tráfego de celulares, sistemas operacionais e outros fatores que impactam na com-
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plexidade e custos tanto para usuários quanto desenvolvedores. Segundo cálculo 

realizado pela (Mckinsey Global Institute, 2015), a interoperabilidade corresponde a 

40% do valor potencial da IoT. 

Com a entrada da IoT no mercado, as empresas devem repensar seus 

modelos de negócios, possibilitando maior atenção para o relacionamento com o 

consumidor e especialistas. Haverá uma mudança no conceito de venda de produ-

tos, pois o valor diferenciador ficará centralizado no serviço ao invés do produto. Na 

cadeia de valor o produto deixará de ser estático, podendo enviar informações para 

seus criadores, engenheiros, produtores, vendedores, entre outros. O produto pas-

sará a ser um canal de comunicação e impacta nos modelos atuais de Customer 

Relationship Management (CRM). A abordagem das empresas em relação à IoT de-

verá ser pensada no processo e não estritamente ao produto final, sendo necessário 

um maior engajamento e compartilhamento das pessoas nos processos de criação e 

desenvolvimento. 

As questões sociais estão relacionadas à segurança de dados e de cone-

xão, empregos e ao ritmo de mudanças. Ainda não há uma legislação específica de 

segurança e privacidade em IoT, é desejável consultar o público sobre a importância 

dessas questões. Com a Indústria 4.0, a automatização e robotização terão maior 

presença na indústria e preocupa a população pois o número de empregos seria re-

duzido. A Accenture fez um estudo e diz que esse é um medo infundado, já que 87% 

dos líderes mundiais incluídos no estudo acreditam que a aplicação da IIot gerará 

novos empregos especializados, que demandam habilidades diferentes. Empregos 

de baixo nível de complexidade tendem a diminuir, pois podem ser automatizados. 

As mudanças estão ocorrendo em ritmos variados e a sociedade, empresas e indiví-

duos precisarão de tempo para se ajustar. 
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3.5 CENÁRIO DA IOT NO BRASIL E NO MUNDO 

Analisando países desenvolvidos, como os Estados Unidos e Japão, po-

demos ver iniciativas em grandes escalas para o desenvolvimento de projetos volta-

dos à Internet das Coisas. Nos EUA, as iniciativas em andamento envolvem ações 

conjuntas entre governo, academia e setor industrial. Com uma política agressiva de 

ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de criar empregos na fabricação de 

alta tecnologia, os Estados Unidos destinaram um orçamento de US$ 2,9 bilhões, 

buscando adensar e induzir a criação de empregos, formando a base para futuras 

indústrias (OECD, 2014). As iniciativas privadas também estimulam a criação de um 

ecossistema para IoT. A Apple exerce grande influência em educação de IoT; a Bro-

adcom e Intel atuam desenvolvendo componentes internos que permitem a conexão 

de dispositivos; a GE e IBM estão focadas em expandir a infraestrutura exigida para 

abranger regiões geográficas, através de projetos de cidades inteligentes. 

Países em desenvolvimento, como Coreia do Sul, China e Índia vem de-

monstrando grande entusiasmo com a Internet das Coisas. Segundo a Accenture 

(2015), a Coreia do Sul possui uma robusta dimensão para o lado da oferta (pela 

disponibilidade de mão de obra qualificada e grandes investimentos em P&D), porém 

com deficiência ainda em ocupar toda a sua capacidade produtiva com demandas. 

Este cenário, no entanto, apresenta uma grande oportunidade de crescimento para o 

país. A Internet das Coisas tem sido uma iniciativa central e estratégica para a indús-

tria da China. A política econômica do país tem um plano que estabelece o foco de 

investimento e desenvolvimento centrado em: smart grid; transporte inteligente; lo-

gística inteligente; casas inteligentes; ambiente e testes de segurança; controle e 

automação industrial; cuidados de saúde; agricultura; finanças e serviços; e defesa 

militar. A China apresentou rápido crescimento na economia, onde os preços aces-

síveis de produtos tecnológicos (ex. smartphones) incentivaram consumidores a 

comprar novos dispositivos de tecnologia. Em paralelo, também foram realizados 

grandes investimentos no setor de tecnologia, no qual tem promovido a IoT no setor 

industrial como potencial de estratégia para o setor produtivo emergente, tendo a 

previsão de investir US$ 800M até 2015.  (FIRJAN, 2016)  
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O Japão é um dos maiores players mundiais no avanço e implementação 

de iniciativas para o novo paradigma tecnológico da IoT. Desde 2001, a política e-

Japan estabelece políticas de incentivo à criação de uma sociedade emergente de 

conhecimento. Em 2004 foi lançado a u-Japan, que garante a continuidade de políti-

cas para IoT e visava transformar o Japão na nação mais avançada em TI do mun-

do. Com foco de investimento em inclusão social e infraestrutura, a política u-Japan 

tem como objetivo acelerar o processo de expansão de acesso às redes (ubiquida-

de).  Esta iniciativa atuou não só para usuários, mas também relacionado à aplica-

ção para produtos inteligentes. No setor automobilístico, por exemplo, a Toyota, em 

parceria com a KDDI, desenvolveu o navegador “G-BOOK” que em casos de aciden-

tes onde o airbag é ativado, um alarme é transmitido automaticamente para as auto-

ridades locais com as coordenadas do GPS do veículo, visando diminuir o tempo de 

socorro às vítimas. 

Na Alemanha, o programa “Indústria 4.0” visa promover a automatização 

da manufatura e, assim, aumentar a produtividade das linhas de produção, gerando 

maior competitividade com a indústria internacional através de fábricas inteligentes 

(smart manufacturing). A IoT é a base tecnológica deste modelo. É um modelo de 

produção flexível, onde ferramentas, máquinas, produtos e meios de transporte são 

interligados por sensores permitindo que todos os objetos e departamentos se co-

muniquem uns com os outros, melhorando a produção e otimizando a entrega. Em 

outras palavras, os produtos passam a se comunicar com as máquinas para dizer 

exatamente o que fazer, ao invés de serem apenas processados por elas. (Firjan) 

O Brasil sofreu mudanças no cenário político e econômico de 2015 em di-

ante, que impactaram diretamente o cenário industrial. Porém, particularidades do 

cenário político antes do período recessivo ainda influenciam a economia e indústria 

nacional com influência em incentivos fiscais, incentivos à expansão de infraestrutu-

ra e a pesquisa e desenvolvimento, regulamentações para privacidade, neutralidade 

e segurança de informação e outras regulamentações que podem impactar a produ-

ção, uso e consumo de produtos de IoT. Porém, não há uma política própria no país 

direcionada a receber a Internet das Coisas. A Firjan destaca pontos de atenção no 

cenário brasileiro para adequação à Internet das Coisas que constituem os aspectos 

industrial, social e tecnológico: 

 



 50 

 Cenário industrial brasileiro no complexo eletrônico: houve um aumento 

de 86% de importações de produtos eletrônicos da China nos períodos entre 2006-

2009 e 2010-2013. O Brasil apresenta o setor de hardware decrescente em termos 

de receita e valor total da indústria nacional (BNDES, 2014). Porém, o setor de sof-

tware representa um mercado crescente (12% ao ano), tendo a predominância de 

micro e pequenas empresas atuando em diversos nichos. 

 

 Conectividade:  há atualmente uma elevada disparidade de acesso à co-

nexão em relação às regiões, pela dificuldade para instalação de infraestrutura em 

algumas áreas e algumas são pouco atrativas economicamente às empresas desse 

setor. Apesar das iniciativas do governo para tentar solucionar este problema, como 

a Lei Geral das Antenas e o Plano Nacional de Banda Larga (PNBL), o acesso à re-

de em toda a extensão do território nacional ainda representa um grande desafio. O 

custo de aquisição de banda larga fixa ainda é elevado, devido à falta de democrati-

zação do preço da infraestrutura e à alta carga tributária (repassada ao cliente), au-

mentando o acesso desigual por classe social, renda e escolaridade. Como provedor 

de infraestrutura para Internet, o Brasil está muito atrasado (cerca de 38,4 milhões 

de famílias sem acesso à internet), mas o país está muito à frente em termos de uso, 

apontado pelo BNDES como o quarto maior mercado de serviços de TIC do mundo, 

terceiro maior mercado de computadores, possui o quinto maior número de assinan-

tes de celulares e tem o terceiro maior número de registros (sites) de internet. 

  

 Interoperabilidade de redes e transição de protocolos: segundo a Anatel, 

a transição de IPv4 para IPv6 no Brasil deverá ser concluída até 2017 (Grossmann, 

2015). A mudança para o novo protocolo no Brasil é um requisito de extrema impor-

tância, que deverá ocorrer necessariamente, antes da chegada em massa dos pro-

dutos conectados, uma vez que cada um desses produtos deverá ter um endereço 

IP associado. Caso o país não se adequar ao protocolo mundial IPv6, poderão ocor-

rer problemas de incompatibilidade com a importação/exportação de produtos. Solu-

ções para interoperabilidade de rede estão sendo iniciadas por empresas privadas 

como a multinacional Google, que lançou este ano sua plataforma própria para re-

ceber produtos de IoT, o Weave, uma nova camada de comunicação para dispositi-

vos de IoT, fornecendo uma linguagem comum entre vários dispositivos. 
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 Lixo eletrônico: o número de lixo eletrônico no Brasil é crescente e exis-

tem apenas duas empresas de reciclagem de lixo eletrônico com certificação inter-

nacional no país. Em 2014, foram gerados 1,4 milhão de toneladas em território na-

cional. Com as previsões de aumento de dispositivos eletrônicos, esse número tende 

a subir exponencialmente.  

 

 Educação:  os cursos voltados à IoT no Brasil estão em fase inicial. A 

maioria são cursos de extensão e alguns MBAs, mas há oportunidade de desenvol-

vimento de cursos com abordagem integrada. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS 

Através da revisão sistemática da literatura e do levantamento bibliométri-

co realizados, foi possível identificar o crescimento do interesse em pesquisas rela-

cionadas aos temas de Indústria 4.0 e Internet das Coisas. É um tema bem atual e 

apesar de parecer muito distante, já vem sendo aplicado em muitas empresas. Se-

gundo autores como (Santos, et al., 2016) e (Schwab, 2016), a IoT será um caminho 

sem volta. Assim como a Internet ganhou força ao conectar computadores ao redor 

do mundo, a IoT está surgindo como nova forma de aplicações que auxiliarão os 

seres humanos nas tarefas diárias. Algumas mudanças já são visíveis e percebidas 

pela sociedade, enquanto outras ainda são projeções futuras. 

O conceito de Indústria 4.0 abrange um grande número de componentes 

e termos técnicos, como os sistemas Cyber-físicos que fazem uso de outros siste-

mas como IoT, IoS e RFID. A partir dos sistemas Cyber-físicos é possível coletar, 

analisar e compartilhar informações essenciais do produto através da Internet. É im-

portante que as empresas aceitem e acreditem que podem aderir às inovações tec-

nológicas, aperfeiçoando seus processos e trazendo enorme benefícios no futuro. 

Vale ressaltar que as tecnologias apresentadas neste trabalho não se 

destinam a substituir os seres humanos em seus empregos ou acarretar o desem-

prego, mas sim buscar servir à humanidade, melhorar a qualidade do trabalho e ofe-

recer empregos mais seguros. Estudantes e empresários devem se adaptar e co-

nhecer as novas mudanças e tecnologias, pois pode gerar um diferencial no merca-

do.  

 A Indústria 4.0 terá impactos diversos, tais como: ganhos de produtivida-

de, estabelecimento de novos modelos de negócio, aumento da cooperação entre 

agentes econômicos, reforço da competitividade, surgimento de novas atividades e 

profissões, entre outros. Para o consumidor os benefícios são óbvios: maior valor, 

menor custo e mais conveniência.  
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A IoT, apesar de ser uma forte tendência a ser incorporada, enfrenta mui-

tos desafios e implicações. O sistema Firjan apresenta divide essas implicações em 

quatro grupos: tecnológicas, políticas, negócios e social. Podem ser citadas como 

maiores implicações a falta de infraestrutura tecnológica, a padronização de fatores 

críticos como interoperabilidade e protocolos, as mudanças nos modelos de negócio, 

já que o valor diferenciador estará centrado no serviço ao invés do produto, e a falta 

de legislação específica para segurança e privacidade em IoT. 

O instituto McKinsey estima que até 2025, os processos da indústria 4.0 

poderão reduzir custos de manutenção de equipamentos entre 10% e 40%, reduzir o 

custo de energia de 10% a 20% e aumentar a eficiência do trabalho entre 10% e 

25%, além da prevenção de acidentes que geram altos gastos e os mesmos serão 

evitados com o auto grau de automação. 

A Internet das Coisas serve de base tecnológica para a Indústria 4.0 e 

uma quarta revolução industrial está de fato acontecendo em várias partes do mun-

do. Iniciativas que envolvem o governo, academia e o setor industrial são de suma 

importância para o sucesso na implantação do conceito de indústria 4.0 nas empre-

sas. Está sendo promovido o modelo de fábricas inteligentes (smart manufacturing), 

caracterizado pela produção flexível onde ferramentas, máquinas, produtos e meios 

de transporte são interligados por sensores permitindo que todos os objetos e depar-

tamentos se comuniquem uns com os outro, melhorando a produção e otimizando a 

entrega. 

 

 

4.1 PESQUISAS FUTURAS 

Aplicar a prática de uma tecnologia da IoT em algum processo industrial 

com a finalidade de comparar os resultados do que normalmente é feito atualmente 

com as mudanças que estão por vir; 

Desenvolver estudos sobre a viabilidade técnica e econômica para aplicar 

o modelo de fábrica inteligente em indústrias de ramos variados no Brasil; 
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Elaborar um estudo sobre laboratórios e simuladores voltados para os sis-

temas cyber-físicos; 

Analisar o mercado de desenvolvimento de software implementados para 

a Indústria 4.0, buscando entender a complexidade e soluções que auxiliam na to-

mada de decisões; 

Estudar a Inteligência Artificial adotada nos equipamentos e infraestrutura 

de rede e comunicação. 
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