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Resumo — A revolução industrial mudou de várias maneiras a 

forma de como produzir, assim também a tecnologia está cada vez 

mais avançada. Este artigo tem por objetivo demonstrar a quarta 

revolução industrial do mundo, os benefícios dessa nova tecnologia 

e como é uma tendência de automação industrial, baseando-se em 

matérias e documentos de empresas que já atuam sobre este tema, e 

a forma de como já está tão presente no mundo. 
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I.  INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento industrial começou como uma forma de 

adaptação; as máquinas foram inventadas e em consequência, 

aumentaram os lucros e a produção de mercadorias. Como 

sabemos as máquinas a vapor foram construídas na Inglaterra no 

século XVIII, como exemplo de inventores temos Newcomen e 

James Watt. 

Newcomen criou uma nova máquina térmica com baixo 

risco de explosão utilizada em minas, além de bombear a água, 

ela também elevava as cargas. Já James Watt estudando as 

máquinas de Newcomen procurava minimizar os gastos do 

combustível utilizado, no caso o carvão, e também queria 

aumentar a eficiência, Watt ficou conhecido por suas melhorias 

na tecnologia de motor a vapor. Nesta fase da revolução 

industrial, pode-se dizer que está constituída a Indústria 1.0. Isso 

contribuiu com uma grande mudança e fez com que todos se 

adaptassem, pois com o avanço, as máquinas e fábricas 

começaram a se espalhar pelo mundo. 

A revolução industrial mudou a vida da humanidade, a 

vivência na cidade se tornou mais importante do que a no campo 

e isso trouxe algumas consequências, na cidade os habitantes e 

trabalhadores viviam em situações precárias, isso sem contar 

com o constante medo do desemprego e da miséria. Contudo foi 

o incentivo para o aperfeiçoamento da indústria, estimulando 

ainda mais engenheiros, pesquisadores e inventores a buscarem 

novas tecnologias. 

Consequentemente, podemos observar que a partir de 1870, 

vários cientistas passaram a mudar o modelo industrial 

estipulado no século XVIII, iniciaram estudos mais intensos 

sobre a eletricidade em seus laboratórios e se dedicaram nas 

pesquisas científicas. 

                                                           
1 Controlador Lógico Programável. 

Nestes estudos, passaram a desenvolver teorias e máquinas 

capazes de reduzir os custos e o tempo de fabricação, logo a 

eletricidade passa a ser um tipo de energia que gerava um custo 

bem menor, se comparada ao vapor. 

Outra base da segunda fase da revolução industrial, foi o uso 

de novas fontes de energia, além da eletricidade, há também o 

petróleo. Surgindo outros três setores industriais: o elétrico, o 

químico e o siderúrgico. Em contrapartida, houve uma grande 

mudança nos meios de transporte, com o aparecimento do 

automóvel, navio e avião. 

Os problemas que ocorriam no processo industrial do 

encarecimento do valor final do produto, já passam a ser 

solucionados, e através desse novo modelo eficiente temos 

Henry Ford, por exemplo, que empreendeu uma nova dinâmica 

de produtividade. Outro importante método foi concebido por 

Frederick Winslow Taylor, sendo que uma de suas preocupações 

fundamentais era conceber meios para que a capacidade 

produtiva dos homens e máquinas atingisse seu patamar 

máximo. Através desses conceitos tivemos uma divisão de 

planejamento e funções. 

Não podemos deixar de citar um dos recentes modelos de 

transformação dos sistemas produtivos, que com o avanço da 

tecnologia, em meados dos anos 1940, com uma transformação 

diferente das outras duas já vivenciadas. Esta nova fase 

apresenta processos tecnológicos decorrentes de uma integração 

física entre ciência e produção. 

Enquanto a primeira e a segunda revoluções ampliaram a 

capacidade física e a precisão das atividades humanas, a terceira 

revolução teve o objetivo de amplificar a mente, o raciocínio e a 

criatividade. Com a Terceira Revolução Industrial, as empresas 

passaram a substituir a mão de obra humana por máquinas e 

computadores. Neste período foi inserida a automação ao 

processo industrial, assim como o uso de CLP’s1 e robôs fazendo 

com que esse processo desencadeasse a geração e distribuição 

de riquezas pelos donos dos meios de produtos de tecnologias. 

 Assim, depois destes três períodos ainda nos encontramos 

inseridos neste último modelo de revolução, mas já podemos 

observar e analisar estudos técnicos sugerindo que estamos 

iniciando uma quarta revolução de condições de processo. As 

mudanças já são bem significativas na comunicação entre as 
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diversas tarefas fazendo com que haja uma produtividade ainda 

maior, economizando tempo e gerando cada vez mais. 

II. FÁBRICA INTELIGENTE 

As três primeiras revoluções industriais foram resultado da 

mecanização, eletricidade e tecnologia de informação. Agora, 

com a introdução da Internet das Coisas e Serviços no contexto 

da manufatura está lançada uma quarta revolução industrial 

(KAGERMANN; WAHLSTER; HELBIG, 2013). 

 

 

Figura I – As revoluções industriais ao longo do tempo. 

Fonte: Adaptado de Kagermann, Wahlster e Helbig (2013). 
 

No futuro, as empresas irão estabelecer redes globais que 

incorporam suas máquinas, sistemas de armazenagem e 

instalações de produção em forma de CPS2. 

Num mundo “inteligente” com a introdução da Internet das 

coisas, está mais presente esta nova revolução com o que 

vivemos hoje. Esta transformação está induzindo ao surgimento 

de redes inteligentes no abastecimento de energia, nas 

estratégias de mobilidade sustentável e também na saúde, todos 

visando uma melhora na comunicação e customização de 

serviços. 

 

III. DIRETRIZES 

A quarta revolução industrial iminente, identificada 

inicialmente em um estudo feito pela ACATECH encomendado 

pelo Governo da Alemanha, como Indústria 4.0, surgiu como 

resposta à competitividade global crescente pela qualidade de 

produtos e baixos custos de produção.  

Embora o termo "Indústria 4.0" tenha surgido e se difundido 

predominantemente na Alemanha, os seus princípios já 

alcançaram outros países. 

A General Electric, nos Estados Unidos, segundo Fitzgerald 

(2013), nomeou como "Industrial Internet" a integração de 

maquinário complexo a redes de sensores e softwares, usados 

para prever, controlar e planejar a produção. 

 

                                                           
2 Cyber-Physical Systems. 

IV. MODELO 

Sua base tecnológica é composta por sistemas físicos 

cibernéticos, a base para qualquer implantação significativa é 

uma conexão de dados transparente entre todas as fases do 

processo. Consequentemente podemos fazer simulações 

através desta integração. 

Quando tratamos dos espaços físicos, estamos falando de 

máquinas e equipamentos. Para cada produto, além da 

descrição física real, torna-se necessário uma representação 

virtual. 

 

 
Figura II – Integração entre espaços virtuais e físicos 

Fonte: ACATECH, Relatório encomendado pelo Governo Alemão. 

 

V. OBJETIVOS 

Um dos principais objetivos da “Indústria 4.0” é o aumento 

da competitividade, assim, muitas empresas com problemas de 

produtividade, terão a melhor forma de corrigir, adotando o 

novo conceito de tecnologia. 

A Confederação Nacional da Indústria, fez uma pesquisa 

(Tabela I) explanando os principais fatores que afetaram a 

produtividade das empresas nos últimos 5 anos. Nela podemos 

observar que desde a logística, até mesmo o método de gestão 

inseridos, afetam a produtividade. 
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Tabela I – Determinantes da Produtividade. 

Fonte: Confederação Nacional da Indústria, 2016. 
 

Quando falamos do aumento da eficiência, na verdade 

estamos dizendo que, aplicado os conceitos da quarta revolução 

temos um consumo mais equilibrado de recursos, além da 

flexibilidade entre produto e produção. 

Uma das palavras que definem este novo conceito é: 

Conectividade. 

Todos os setores se comunicando em uma plataforma, 

permitindo que haja uma customização de serviços e processos. 

Assim podemos dizer que a diversidade de produtos aumenta, 

observando os modelos de produção ao longo do tempo, vemos 

que desde a customização em massa até mesmo a 

regionalização da produção há uma grande diferença no volume 

de produtos (Figura III). 

 

 

Figura III – Volume x Diversidade de Produtos 

Fonte: Adaptado do “The Global Manufacturing Revolution”, 2010. 

 

VI. REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA 

HOJE 

12% do consumo total de energia elétrica em um body shop 

de uma industria automotiva acontece quando não há produção 

(máquina parada e finas de semana). 

 

Industria 4.0 

Células e equipamentos que interagem e trabalham com 

potência reduzida ou standby quando não há produção. 

É inegável que a tecnologia 4.0 é uma alternativa que 

apresenta vantagens interessantes do ponto de vista do consumo 

de energia. 

 

 

Figura IV – Percentual. 

Fonte: Adaptado do “The Global Manufacturing Revolution”. 

 

Vemos através de pesquisas de órgãos de grande 

importância, que esta tecnologia é uma tendência mundial. 

Sem contar no ganho de qualidade, que evita erros, e coloca 

para o cliente final algo com maior eficiência. 

 

VII. EIXOS DA INTEGRAÇÃO 

 A integração horizontal envolve o crescimento através da 

aquisição de empresas concorrentes numa mesma linha de 

negócios. É adotada num esforço para aumentar seu porte, 

vendas, lucros e participação potencial no mercado de uma 

organização. 
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Figura V – Eixos da Integração. 

Fonte: Adaptado do “The Global Manufacturing Revolution”. 

 A integração vertical é usada para obter maior controle 

sobre uma linha de negócios e aumentar os lucros através de 

maior eficiência, e melhor esforço de vendas.  
As regras de comunicação entre componentes distribuídos 

possuem papel fundamental na evolução tecnológica, 

otimizando o processo produtivo. 

Essa otimização é realizada através da consistência do fluxo 

de dados, qualidade e disponibilidade destes dados em nível de 

campo. 

 

Tecnologias de Integração de Automação: 

• MES  

• Machine to Machine (M2M) 

• OPC-UA 
 

VIII. OPC-UA3 E INTERFACES 

A utilização de interfaces padronizadas por diversos 

fabricantes é um pré-requisito para flexibilidade e integração de 

softwares e componentes. O padrão OPC surgiu da necessidade 

de se ter uma interface de comunicação única entre um 

incontável número de redes, protocolos proprietários e 

interfaces usadas, ou seja, OPC é um protocolo de 

comunicação, uma interface padrão entre clientes e servidores. 

A maioria dos fabricantes tanto de IHMs (Interface Homem 

Máquina), SCADA (Supervisory Control and Data 

Acquisition), e DCS (Distributed Control System) quanto 

serviços de controle, MES (Manufacturing Execution Systems) 

e ERP (Enterprise Resource Planning) oferecem interfaces OPC 

Cliente e/ou Servidor. Quando se fala de OPC, ela faz jus à 

integração do chão de fábrica com o ambiente corporativo. 

 

IX. MEIO AMBIENTE 

Atualmente com a conscientização da sociedade, a 

preocupação com o meio ambiente se intensifica, mas gera a 

dúvida, se há a possibilidade de ter alta tecnologia sem afetar 

negativamente o meio ambiente. 

Com os novos conceitos dessa tecnologia, a resposta pode 

ser vista na prática, tornando estes dois assuntos unidos em 

harmonia. 

Isso porque, além de diminuir os impactos no ecossistema, 

tem ainda a função de otimizar processos e aumentar a 

rentabilidade de todos os segmentos da sociedade. Tudo para 

que tecnologia e meio ambiente entrem em perfeita sintonia e 

o processo seja produtivo e econômico, atendendo a demanda e 

as necessidades de seu negócio. Hoje sistemas ecologicamente 

corretos, vão desde energias alternativas, até utilização de 

sistemas menos poluente, tudo contribuindo para uma 

tecnologia sustentável. 

                                                           
3 OPC – OLE for Process Control (Object Linking and Embedding 

for Process Control) – Vinculação e incorporação de objetos para 

 

X. CENÁRIO BRASILEIRO 

Com a velocidade das mudanças se faz necessário entender 

o novo papel do ser humano no processo industrial. Este 

conceito de produção irá aumentar substancialmente a 

complexidade tecnológica dos processos de agregação de valor, 

em comparação com a situação que existe hoje, produtos 

inteligentes que atendam à demanda de uma nova geração de 

clientes são um pré-requisitos para os fabricantes vencerem em 

um ambiente global e altamente competitivo. 

No Brasil, a partir da promulgação do Código de Defesa do 

Consumidor, as relações de consumo passaram a ser mais 

rígidas. Com essa nova tecnologia, há uma expectativa, de que 

a legislação seja ajustada para esta nova realidade, sob o risco 

de inviabilizar a implementação de muitos dos conceitos 

embutidos na Indústria 4.0, como a customização em larga 

escala. 

 

XI. CONCLUSÃO 

Diante de toda essa explanação, observa-se que a nova 

tecnologia abordada é um novo cenário tecnológico que está 

acontecendo de forma evolutiva. Através da “Indústria 4.0”, 

fabricantes terão oportunidades para melhorar seus níveis de 

serviço, que irá proporcionar um aumento da satisfação do 

cliente.  Com a combinação de sensores e atuadores, que estão 

incorporados em objetos físicos, e a utilização dos dados que 

são gerados por estes sensores, os fabricantes têm a 

oportunidade e uma nova estratégia para melhorar a eficiência 

da produção. 

Em um mercado cada vez mais exigente, muitas empresas 

já procuram integrar ao produto necessidades e preferências 

específicas de cada cliente. A customização prévia do produto 

por parte dos consumidores tende a ser uma variável a mais no 

processo de manufatura, mas as fábricas inteligentes serão 

capazes de levar a personalização de cada cliente em 

consideração, se adaptando às preferências. 

Já é uma realidade em alguns países desenvolvidos, 

gradativamente também se espalhará pelo resto do mundo, e 

para se adaptar a este cenário, além de aprimorar novas 

tecnologias, os profissionais também precisarão ser capacitados 

para lidar com essa nova maneira de trabalho.  É necessário que 

as pessoas sejam situadas dentro desse modelo inovador de 

produção, onde a interação entre homens e máquinas acontecerá 

de maneira mais intensa. 

Além de tudo, o que nós ainda precisamos fazer para 

preparar um caminho de sucesso para a esta nova era industrial, 

compreende em não esquecer a essência da Indústria 4.0 e a 

enorme influência que ela terá sobre a economia no futuro. 

controle de processos; UA – Unified Architecture – Arquitetura 

Unificada. 
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Com robôs se comunicando entre si, trocando informações, 

status e problemas, as fábricas inteligentes não dependem 

apenas de pessoas para a tomada de decisões. Conectadas em 

rede, em um ambiente em que todos os equipamentos estão 

interligados, as máquinas podem determinar o que as outras 

devem fazer. 
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