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RESUMO: A pesquisa discutirá as principais tecnologias utilizadas na indústria 
4.0, bem como os impactos causados por esta revolução no setor produtivo 
moderno. Atualmente, estamos na zona de transição entre a terceira revolução 
industrial, que foi caracterizada pelo emprego de componentes eletrônicos, 
robôs e as TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação), para a quarta 
revolução industrial, ou melhor, indústria 4.0. Esta revolução consiste na 
digitalização da indústria com a utilização de tecnologias como a internet das 
coisas, sensores, automação industrial e inteligência artificial. Em decorrência 
disso, inicia-se a criação sistemas cyber-físicos que unem o mundo real com o 
mundo virtual. Desse modo, devido à conexão com a internet das coisas e o 
uso de inteligência artificial, as máquinas, equipamentos e ambientes 
comunicam-se entre si, e possuem autonomia para tomarem decisões sem a 
intervenção humana. Este é outro aspecto marcante na indústria 4.0, a tomada 
de decisão descentralizada. Portanto, a maneira como os bens de consumo 
são produzidos e distribuídos transforma-se drasticamente, aumentando os 
índices de produtividade, qualidade, lead time e eficiência.  
Consequentemente, as indústrias que não investirem na infraestrutura para o 
recebimento da indústria 4.0, serão extintas, pois não serão capazes de 
competir com a concorrência. Portanto, o objetivo principal desta pesquisa é 
investigar como o tema quarta revolução industrial está sendo abordado pelas 
indústrias e pesquisas acadêmicas, pontuando os principais benefícios, 
desafios, bem como os efeitos sociais e econômicos desta revolução dentro do 
setor produtivo moderno.  
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MÉTODOS 

Esta pesquisa será desenvolvida pela equipe de iniciação científica do 

curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Jaguariúna que utilizará 

dados de periódicos nacionais e internacionais especializadas no setor 

industrial. Nessa pesquisa analisa as principais características da Indústria 4.0 

e as evoluções tecnológicas que as empresas nacionais e internacionais estão 

realizando na cadeia de produção, transporte e distribuição para atender essa 

revolução.  
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RESULTADOS:  

Os estudos apresentados ao longo dessa pesquisa deverão evidenciar 

a transição do setor produtivo moderno para a quarta revolução industrial. A 

partir da implementação de novas tecnologias, a maneira como os bens de 

consumo são produzidos e transportados será mais eficiente, rápida e flexível, 

tudo isso a um custo competitivo e qualidade superior a atual. Portanto, essa 

revolução será marcada pela integração — através da internet das coisas — 

entre os todos os elos que compõe a indústria 4.0, possibilitando o 

monitoramento remoto de todas as etapas da cadeia produtiva, além de 

viabilizar a tomada de decisão à distância. 

 

CONCLUSÕES:  

Neste contexto de quarta revolução industrial, o processo de produção 

será alterado drasticamente por tecnologias como, inteligência artificial, 

automação industrial, integração fabril através da internet das coisas, 

manufatura aditiva e diversas outras soluções. Ademais, o profissional da 

indústria 4.0 deverá possuir competências multidisciplinares para atender o 

dinamismo da produção e ser integrado no ambiente produtivo das empresas.  
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