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Resumo 

Objetivo: O objetivo desta dissertação foi identificar os fatores envolvidos nas 
relações estruturais das alavancas e recursos tecnológicos da cadeia de suprimento 
da indústria 4.0 no setor automotivo brasileiro. Relevância/originalidade: Nas últimas 
três décadas, os sistemas de Tecnologia da Informação (TI) passaram por uma 
significativa revolução. Uma das mudanças mais radicais é a mudança de 
computadores a dispositivos inteligentes, utilizando os serviços de infraestrutura 
baseados na computação em nuvem. Esses desenvolvimentos permitiram 
possibilidades infinitas de interconectar seres humanos e máquinas. A implementação 
desse tipo de rede no ambiente de produção e operações é denominada Indústria 4.0. 
Metodologia/abordagem: Na pesquisa foi utilizada a escala Supply Chain Levers de 
Tjahjono et. al, (2017) corroborados pelos autores Kamble et al. (2018); Luthra & 
Mangla, (2018); Moktadir et al. (2018), baseada na qual foi desenvolvido o instrumento 
de coleta de dados utilizado no estudo. Foi aplicado o questionário com 36 questões, 
dividido em três blocos. Foram formuladas trinta e seis questões da escala Supply 
Chain Levers, formada pelos construtos condutores “Compras, Logística e 
Almoxarifado e Armazenagem”, visando avaliar seus impactos sobre a Supply Chain 
Levers que abordam as variáveis observáveis “Virtual and augmented reality, Additive 
manufacturing – 3D Printing, Simulation Big Data analytics, Cloud tecnology, Cyber 
security, The internet of things, Automatic identification and data collection (AIDC), 
Radio-frequency identification (RFID), Robotics, drones and nanotecnology, Machine-
to-Machine comunication (M2M) e Business Inteligence”. Inicialmente foi realizada a 
auditoria dos dados da pesquisa, por meio da análise de outliers (ou dados atípicos), 
teste das relações lineares, teste da normalidade das variáveis. Atendendo o primeiro 
objetivo específico foi realizado o teste do modelo de mensuração da escala utilizada. 
Para o segundo objetivo específico foram conduzidos testes do modelo estrutural. 
Para o terceiro objetivo específico foram avaliados os efeitos das alavancas 
tecnológicas sobre as dimensões da escala Supply Chain Levers. Principais 
resultados: A aplicação da escala inicialmente apresentou as seguintes relações 
entre as alavancas tecnológicas: efeito do setor de Compras sobre o setor de Logística 
e efeito do setor de Logística sobre o setor de Almoxarifado e Armazenamento. Ficou 
muito evidente, no estudo realizado, que o Setor de Compras, Setor de Logística e 
Setor de Almoxarifado e Armazenamento possuem forte influência nas suas relações, 
dentro da cadeia de suprimento da indústria 4.0 do setor automotivo. Contribuições 
sociais/gerenciais: Este estudo foi primordial para ampliar a visão sobre a influência 
de cada um dos recursos e tecnologias que se apoia a Indústria 4.0. Acredita-se no 
potencial destas tecnologias para otimizar os recursos escassos das empresas e 
entende-se como primordial garantir boas práticas de gestão competitiva no 
seguimento automotivo brasileiro.  Aderência à linha de pesquisa: Este trabalho 
atende aos requisitos de um mestrado profissional, cujo objetivo é aproximar a 
academia do ambiente de negócios com estudos aplicados. Está vinculado à linha de 
pesquisa Gestão em Organizações, Pessoas e Inovação, no Núcleo de Estudos 
Gestão e Estratégia em Organizações do Mestrado Profissional em Administração da 
Faculdade Pedro Leopoldo. 
 
Palavras-chave: Supply Chain Levers; Indústria 4.0; Alavancas tecnológicas; Setor 
automotivo;



 

 

Abstract 

 
Objective: The objective of this dissertation was to identify the factors involved in the 
structural relationships of the levers and technological resources of the industry 4.0 
supply chain in the Brazilian automotive sector. Relevance/originality: Over the past 
three decades, Information Technology (IT) systems have undergone a significant 
revolution. One of the most radical changes is the shift from computers to smart 
devices, using infrastructure services based on cloud computing. These developments 
allowed infinite possibilities to interconnect humans and machines. The 
implementation of this type of network in the production and operations environment is 
called Industry 4.0. Methodology/approach: The Supply Chain Levers scale by 
Tjahjono et. al, (2017) corroborated by the authors Kamble et al. (2018); Luthra & 
Mangla, (2018); Moktadir et al. (2018), based on which the data collection instrument 
used in the study was developed. A questionnaire with 36 questions was applied, 
divided into three blocks. Thirty-six questions of the Supply Chain Levers scale were 
formulated, formed by the conductive constructs "Purchasing, Logistics and 
Warehouse and Warehousing", in order to assess their impacts on the Supply Chain 
Levers that address the observable variables "Virtual and augmented reality, Additive 
manufacturing – 3D Printing, Simulation Big Data analytics, Cloud technology, Cyber 
security, The internet of things, Automatic identification and data collection (AIDC), 
Radio-frequency identification (RFID), Robotics, drones and nanotechnology, 
Machine-to-Machine communication (M2M) and Business Intelligence”. Initially, an 
audit of the research data was carried out, through the analysis of outliers (or atypical 
data), test of linear relationships, test of normality of variables. Meeting the first specific 
objective, the test of the measurement model of the scale used was carried out. For 
the second specific objective, tests of the structural model were conducted. For the 
third specific objective, the effects of technological levers on the dimensions of the 
Supply Chain Levers scale were evaluated. Main results: The application of the scale 
initially presented the following relationships between the technological levers: effect 
of the Purchasing sector on the Logistics sector and effect of the Logistics sector on 
the Warehouse and Storage sector. It was very evident, in the study carried out, that 
the Purchasing Sector, Logistics Sector and the Warehouse and Storage Sector have 
a strong influence on their relationships within the supply chain of Industry 4.0 of the 
automotive sector. Social/Management Contributions: This study was instrumental 
in broadening the view on the influence of each of the resources and technologies that 
Industry 4.0 supports. We believe in the potential of these technologies to optimize the 
scarce resources of companies and it is considered essential to guarantee good 
competitive management practices in the Brazilian automotive sector. Adherence to 
the research line: This work meets the requirements of a professional master's 
degree, whose objective is to bring academia closer to the business environment with 
applied studies. He is linked to the research line Management in Organizations, People 
and Innovation, at the Center for Studies in Management and Strategy in Organizations 
of the Professional Master's Degree in Administration at college Pedro Leopoldo. 

 

Keywords: Supply Chain Levers; Industry 4.0; Supply Chain Levers; Automotive 
sector. 
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1 Introdução 

Nas últimas três décadas, os sistemas de Tecnologia da Informação (TI) passaram 

por uma significativa revolução, progresso que posteriormente impactou todos os 

aspectos da vida cotidiana. Uma das mudanças mais radicais é a mudança de 

computadores a dispositivos inteligentes, utilizando os serviços de infraestrutura 

baseados na computação em nuvem. 

Esses desenvolvimentos recentes permitiram não apenas possibilidades praticamente 

infinitas de interconectar seres humanos e máquinas em um contexto de sistema 

ciber-físico usando informações obtidas de diferentes fontes, mas também 

comunicações diretas entre máquinas. A implementação desse tipo de rede no 

ambiente de produção e operações é denominada Indústria 4.0 (Dellagnezze, 2020). 

Em particular nas cadeias de suprimento, a colaboração entre fornecedores, 

fabricantes e clientes é crucial para aumentar a transparência de todas as etapas 

desde o pedido enviado até o final da vida útil do produto produzido na Indústria 4.0. 

Além disso, devido à introdução da digitalização e automação de processos, toda a 

estrutura de Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos (Supply Chain Management - 

SCM) é diretamente afetada de forma irreversível. A Indústria 4.0 envolve 

especificamente uma mudança radical na maneira como as fábricas operam 

atualmente em toda sua plenitude e de forma global (Dellagnezze, 2020). 

Definido por muitos como uma evolução global da indústria de transformação pela 

introdução da digitalização e da Internet, essas mudanças introduzem melhorias 

revolucionárias nos processos de criação, fabricação, operação e serviços agregados 

na fabricação de produtos e sistemas (Tjahjono et al., 2017). 

Esses novos sistemas concentram seus recursos na introdução de produtos 

inteligentes e processos industriais que permitirão à indústria enfrentar rápidas 

mudanças nos padrões de compras e aquisições de forma geral. 

A Indústria 4.0 também promove o uso de Big Data e Inteligência Artificial (IA).  

- Big Data: conjunto de ferramentas computacionais capazes de receber um grande 

volume e variedade de dados (Machado, 2019). 
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- Inteligência Artificial (IA):  um ramo de pesquisa da Ciência da Computação que se 

ocupa em desenvolver  mecanismos e dispositivos tecnológicos que possam simular 

o raciocínio humano, ou seja, a inteligência que é característica dos seres humanos 

(Machado, 2019). 

Essa revolução prevê um ambiente em que máquinas inteligentes possam se 

comunicar entre si, não apenas para permitir automação das linhas de produção, mas 

também para analisar e entender um certo nível de problemas de produção e, com 

mínimo envolvimento humano, resolvê-los. Embora essa revolução seja inicialmente 

considerada em afetar somente as indústrias de manufatura, essas inovações 

afetarão varejistas, empresas de operações e prestadores de serviços de forma global 

(Machado, 2019). 

Embora cunhada na Alemanha, a noção de Indústria 4.0 compartilha pontos comuns 

com desenvolvimentos em outros países europeus onde foi rotulado diferentemente, 

por exemplo, Fábricas Inteligentes, Indústria Inteligente, Manufatura Avançada ou 

Internet Industrial das Coisas (IIoT). 

- Internet Industrial das Coisas (IIoT): conceito tecnológico em que todos os objetos 

da vida cotidiana estariam conectados à internet, agindo de modo inteligente e 

sensorial (Machado, 2019). 

Desta forma, este estudo torna-se relevante por não existir conhecimento completo 

ou conciso de como implementar de forma assertiva e sustentável os recursos da 

Indústria 4.0, ou prever problemas futuros a serem contingenciados no contexto da 

Supply Chain Management.  

1.1 Contextualização do problema 

Neste subitem será apresentada a contextualização da influência exercida pela 

Indústria 4.0 nas operações de abastecimento das linhas de montagem do setor 

automotivo no Brasil, visando situar o conteúdo da pesquisa em um ambiente 

específico e assim obter uma melhor compreensão dos temas aqui investigados. O 

setor automotivo foi escolhido por ser o ambiente de trabalho do pesquisador. 

A pesquisa abordará o momento e tendências no abastecimento de peças e insumos 

dos processos de fabricação automotivos impactados pela Indústria 4.0. 
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1.2 Problematização 

Para o desenvolvimento deste estudo foram realizadas pesquisas em diferentes bases 

de dados, com o intuito de localizar trabalhos relacionados que pudessem contribuir 

para a pesquisa, bem como lacunas a serem exploradas. As bases da pesquisa mais 

exploradas foram: a) periódicos Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES - periódicos.capes.ov.br); b) Academia Alemã de Ciências e 

Engenharia (https://www.acatech.de/); c) Scielo (https://scielo.org/). 

Diante da diversidade de conceitos que permeiam os temas Supply Chain 

Management no setor automotivo e Supply Chain Levers no setor automotivo, estes 

se configuram como itens fundamentais aos objetivos deste trabalho. Para isso, 

inicialmente foram pesquisados de maneira isolada nas bases citadas e em seguida 

foram combinados em pares, respectivamente, utilizando operador AND e operador 

OR. Foram utilizados como filtros os períodos de 2003 a 2021, em decorrência da 

limitada base encontrada quando correlacionados os temas, e posteriormente, de 

2017 a 2021, com o objetivo de obter informações mais atualizadas. Esta pesquisa 

poderá contribuir, portanto, para desenvolvimento de estratégias para o aumento da 

competitividade do setor. 

Com base neste contexto, a pergunta da pesquisa é: como os recursos e tecnologias 

da Supply Chain da Indústria 4.0 do setor automobilístico são influenciados pelas 

alavancas tecnológicas? 

As alavancas tecnológicas definidas por Tjahjono et al. (2017) constituíram os 

indicadores, que formaram as dimensões estudadas da Supply Chain: Compras, 

Logística e Almoxarifado e Armazenagem.  

1.3 Objetivos 

Faz-se necessário, para todo trabalho, estabelecer objetivos que possam dar um 

direcionamento para a investigação, a fim de se alcançarem os resultados 

pretendidos.  

O objetivo geral da dissertação constitui em identificar como os recursos e tecnologias 

da Supply Chain da Indústria 4.0 do setor automobilístico são influenciados pelas 
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alavancas tecnológicas, à luz do método de Supply Chain Levers de Tjahjono et. al, 

(2017).  

Também, foram delineados os objetivos específicos que seguem: 

1. Avaliar a escala Supply Chain Levers para estudar a relação estrutural da cadeia 

de suprimento da Indústria 4.0; 

2. Analisar a influência das alavancas tecnológicas nas áreas de Compras, Logística 

e Almoxarifado e Armazenamento, da escala Supply Chain Levers, na relação 

estrutural da cadeia de suprimento da Indústria 4.0; 

3. Avaliar os efeitos das alavancas tecnológicas sobre as dimensões da escala Supply 

Chain Levers. 

Com base nos objetivos específicos estabelecidos, semelhante ao modelo de Supply 

Chain Levers de Tjahjono et. al, (2017), as seguintes hipóteses podem ser formuladas 

na Tabela 1: 

Tabela 1 – Hipóteses da Pesquisa 

Hipótese Relações de Influência Tipo de Relação 

1 Compras influencia Logística Direta 

2 Logística influencia Almoxarifado e 
Armazenamento 

Direta 

Fonte: Dados da pesquisa 

1.4 Justificativa para escolha do tema 

1.4.1 Importância do tema para o ambiente organizacional 

Pesquisas realizadas por diversas consultorias brasileiras estimam os impactos que o 

avanço da digitalização dos processos poderá ter sobre a competitividade do Brasil. 

A Accenture, por exemplo, estima que a implementação das tecnologias ligadas à 

Internet das Coisas na Indústria deverá elevar o PIB em 39 bilhões até 2030 (Portal 

da Industria, 2021). 

A Consultoria McKinsey estima que, até 2025, os processos relacionados à Indústria 

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

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

e 25% (Portal da Industria, 2021). 
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Além desses impactos, haverá toda uma série de possíveis consequências da 

disseminação e da consolidação da Indústria 4.0, que exigirão uma nova concepção 

de política industrial para o Brasil, incluindo grandes desafios para o setor automotivo. 

O presente estudo poderá contribuir para novas pesquisas, pois, trata-se de um tema 

que até o momento não foram encontrados outros estudos que permeiam temas 

aproximados sobre as alavancas tecnológicas no setor automotivo do Brasil.  

1.4.2 Importância para a FPL 

Do ponto de vista acadêmico, o tema é atual e relevante. Poucos foram os trabalhos 

publicados com uma abordagem específica sobre às práticas de gestão com 

fornecedores conforme a Indústria 4.0.  

Sendo assim, a pesquisa em questão pode fortalecer o campo científico da 

administração, fornecendo subsídios para a contribuição de pesquisas futuras com 

base na análise do uso de um processo inovador aplicado ao modelo tradicional de 

gestão com fornecedores de uma indústria do seguimento automotivo. 

1.4.3 Importância pessoal e profissional 

Pessoalmente, trabalhando, lecionando e desenvolvendo atividades acadêmicas na 

área de Supply Chain Management, esta pesquisa certamente contribuirá para um 

enriquecimento teórico e prático do pesquisador, consolidando modernas 

competências, tais como Internet das Coisas, Inteligência Artificial e Robótica, 

agregando conhecimentos em um cenário de constantes mudanças e desafios. A 

pesquisa deverá contribuir de forma contundente na prática profissional do 

pesquisador, que participa diariamente da evolução global da indústria automotiva,  

1.5 Estrutura da dissertação 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos. No primeiro capítulo, tem-se 

esta introdução que traz os objetivos, a questão de pesquisa e a justificativa para o 

seu desenvolvimento com base na necessidade de aprofundar o conhecimento sobre 

os impactos da implementação da Indústria 4.0 na Gestão com fornecedores no setor 

automotivo. 
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O segundo capítulo, discorre sobre o referencial teórico que fundamenta este estudo, 

apresentando conceitos e teorias da indústria 4.0 e o modelo Supply Chain Levers de 

Tjahjono et. al, (2017). 

O terceiro capítulo descreve a metodologia utilizada para o desenvolvimento da 

pesquisa, tendo como orientação o tipo de pesquisa, o universo e a amostra, os 

procedimentos de coleta de dados, a técnica de análise e a contextualização da 

aplicação da escala Supply Chain Levers na relação estrutural da cadeia de 

suprimento da indústria 4.0. 

O quarto capítulo, apresenta a análise e a discussão dos resultados obtidos sob a 

perspectiva do referencial teórico. 

No quinto capítulo, tecem-se as considerações finais do estudo. 
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2 Referencial Teórico 

Este capítulo trata dos conceitos sobre Indústria 4.0 e sobre a Cadeia de Suprimentos. 

Estes assuntos são desenvolvidos com base em pesquisas de desenvolvidas nestas 

áreas, listadas nas Referências deste trabalho. Inicialmente, é apresentada a 

evolução da Industria até o contexto industrial moderno, denominado Indústria 4.0. Na 

sequência o referencial aborda o tema Gestão da Cadeia de fornecedores, incluindo 

os desafios impostos e os impactos da Indústria 4.0 no setor automobilístico. 

2.1 Indústria 4.0 

O conceito da Indústria 4.0 começou como uma iniciativa do governo alemão para 

desenvolver o conceito de fábricas inteligentes. Estas fábricas com alto grau de 

autonomia e flexibilidade, integradas em toda a cadeia de valor e no ciclo de vida do 

produto (Tao et al., 2018; Wang et al., 2016). Esta nova abordagem visava a maior 

produtividade e eficiência do setor industrial do país e novas oportunidades de 

mercados.  

A iniciativa conta com uma parceria com universidade e empresas, de forma a 

desenvolver as competências necessárias e difundir as tecnologias que possibilitam 

as fábricas inteligentes (Kagermann et al., 2013). 

O objetivo da Indústria 4.0 deveria ser alcançado com a adoção de tecnologias digitais 

em dimensões operacionais e administrativas, de forma integrada (Adolphs, 2015; 

Gilchrist, 2016). Mesmo que algumas tecnologias compreendidas pelo conceito já 

estejam sendo implementadas em âmbito industrial, suas aplicações têm alcance 

limitado. O que geralmente oferece suporte apenas às atividades específicas e 

isoladamente nas funções de uma empresa. Enquanto, o conceito ideal visa a uma 

aplicação integrada em toda a empresa e na cadeia de valor em que esta está situada 

(Jeschke et al., 2017; Kagermann et al., 2013; Lu & Weng, 2018). 

A aplicação integrada implica em uma grande mudança de paradigma no 

funcionamento dos novos sistemas produtivos, que poderão responder às flutuações 

de demandas de consumidores, incluindo a produção de produtos customizados em 

larga-escala, com maior agilidade (Brettel et al., 2017). 
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As tecnologias consideradas no conceito da Indústria 4.0 também habilitam o 

desenvolvimento de novos produtos com maior valor agregado (Kagermann et al., 

2013). Estes produtos possuem capacidades digitais que comportam serviços 

complementares à oferta do produto, que também pode ser oferecido como um serviço 

através de product service systems (PSS), resultando em novos modelos de negócio 

para as empresas (Porter & Heppelmann, 2015; Zhong et al., 2017). 

Rapidamente, a iniciativa da Indústria 4.0 tem chamado atenção de grandes empresas 

de consultoria, que enxergam grandes oportunidades de negócios e um forte impacto 

econômico em nível global com a adoção das tecnologias habilitadoras do conceito 

(Berger, 2014; Rüßmann et al., 2015; Sniderman et al., 2016; Wee et al., 2015).  

Ainda, o impacto dessa adoção é corroborado com o desenvolvimento de iniciativas 

por outros países com objetivos semelhantes aos da Indústria 4.0, como a parceria 

Advanced Manufacturing nos Estados Unidos e a iniciativa La Nouvelle France 

Industrielle na França (Liao et al., 2017). 

Com a Indústria 4.0 como base, iniciativas foram desenvolvidas também em países 

emergentes, como o Made in China 2025, na China (Lu & Weng, 2018), e o Rumo à 

Indústria 4.0, no Brasil (ABDI, 2021).  

Desta forma, a Indústria 4.0 é considerada como o início da quarta revolução 

industrial, na qual pesquisadores, agências governamentais e empresas preveem 

grandes alterações de paradigmas que vão além da tecnologia empregada na 

manufatura, envolvendo também alterações nas abordagens de gestão, 

características mercadológicas e capital humano, conforme percebido nas três 

revoluções anteriores (Drath & Horch, 2014; Stock et al., 2018; Yin et al., 2018). 

A Figura 1 apresenta o ponto de comum e de equilíbrio entre as realidades Físicas, 

Biológicas e Digitais que habitam os sistemas produtivos atuais: A Sociedade 4.0.  
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Figura 1 – Convergência dos mundos Físico, Digital e Biológico  
Fonte: Silva, E. da, Scoton, M., Dias, E., & Pereira, S. (2018). Automação & 
Sociedade: Quarta Revolução Industrial, um olhar para o Brasil. Brasport. 
 

Se falando da quarta Revolução Industrial, torna-se necessário abordar os conceitos 

de Revolução Industrial e como ocorreram as revoluções anteriores. 

A Revolução Industrial garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de 

formação do capitalismo. O nascimento da indústria causou grandes transformações 

na economia mundial, assim como no estilo de vida da humanidade, uma vez que 

acelerou a produção de mercadorias e a exploração dos recursos da natureza. Além 

disso, a Revolução Industrial foi responsável por grandes transformações no processo 

produtivo e nas relações de trabalho (Silva et. al., 2019). 

Foi iniciada de maneira pioneira na Inglaterra, a partir da segunda metade do século 

XVIII, e atribui-se esse pioneirismo à Inglaterra pelo fato de que foi lá que surgiu a 

primeira máquina a vapor, em 1698, construída por Thomas Newcomen e 

aperfeiçoada por James Watt, em 1765. O historiador Eric Hobsbawm, inclusive, 

acredita que a Revolução Industrial só foi iniciada de fato na década de 1780. 

O avanço tecnológico característico da Revolução Industrial permitiu um grande 

desenvolvimento de maquinário voltado para a produção têxtil, isto é, de roupas. Com 

isso, uma série de máquinas, como a “spinning Jenny”, “spinning frame”, “water frame” 

e a “spinning mule”, foram criadas para tecer fios. Com essas máquinas, era possível 
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tecer uma quantidade de fios que manualmente seria necessária a utilização de várias 

pessoas.  

A Figura 2 apresenta um exemplo da evolução e modernização dos equipamentos 

utilizados na indústria têxtil do século XVIII. 

 

Figura 2 – Convergência dos mundos Físico, Digital e Biológico  
Fonte: Alamy – Stock Photos, Stock Images & Vectors. (n.d.). Retrieved May 3, 
2021, from https://www.alamy.com/ (search = FF71W2) 

A Figura 3 apresenta o projeto detalhado da série de máquinas spinning jenny.  

 

Figura 3 – Fabricação de algodão. Girar e girar a mula, jenny Arkwright's frame 
Throstle, 1860 
Fonte: Alamy – Stock Photos, Stock Images & Vectors. (n.d.). Retrieved May 3, 2021, 
from https://www.alamy.com/ (search = GK164F) 
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A Figura 4 apresenta o projeto da série de máquinas spinning jenny Arkwright's.  

 

Figura 4 – Fabricação de algodão. Girar e girar a mula, jenny Arkwright's frame 
Throstle, 1860 
Fonte: Alamy – Stock Photos, Stock Images & Vectors. (n.d.). Retrieved May 3, 
2021, from https://www.alamy.com/ (search = D410H5) 

A Figura 5 apresenta o projeto da série de máquinas water frame.  

 

Figura 5 – Expõe no Deutsches Museu em Munique. Em exposição está uma das 
primeiras máquinas de fiar em funcionamento: a moldura d'água da Inglaterra, 
construída em 1775. Ela vem acompanhada de explicações sobre o funcionamento 
da máquina que transformava o fio em um fio fino. A foto foi provavelmente tirada em 
1930 
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Fonte: Alamy – Stock Photos, Stock Images & Vectors. (n.d.). Retrieved May 3, 
2021, from https://www.alamy.com/ (search = HHG7NF) 

A Figura 6 apresenta o projeto da série de máquinas Wather Spinning Frame.  

 

Figura 6 – Diagrama da estrutura da água de Arkwright; 1878. O quadro d'água é o 
nome dado a um quadro giratório movido a água que era uma maneira fácil de criar 
fios de algodão. A primeira vez que a máquina foi usada em 1768. Ela era capaz de 
girar 128 fios de uma vez; que foi o método mais fácil e rápido do que nunca. Foi 
desenvolvido por Richard Arkwright; que patenteou a tecnologia em 1767 
Fonte: Alamy – Stock Photos, Stock Images & Vectors. (n.d.). Retrieved May 3, 
2021, from https://www.alamy.com/ (search = HHG7NN) 

A Figura 7 apresenta o ganho de eficiência na fabricação de tecidos, onde um 

Operador acompanha a produção de vários teares spinning mule.  
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Figura 7 – Spinning mule de algodão inglês 1852 
Fonte: Alamy – Stock Photos, Stock Images & Vectors. (n.d.). Retrieved May 3, 2021, 
from https://www.alamy.com/ (search = 2BJ9CC1) 

Posteriormente, no começo do século XIX, o desenvolvimento tecnológico foi utilizado 

na criação da locomotiva e das estradas de ferro que, a partir da década de 1830, 

foram construídas por toda a Inglaterra. A construção das estradas de ferro contribuiu 

para ampliar o crescimento industrial, uma vez que diminuiu as distâncias ao tornar 

as viagens mais curtas e ampliou a capacidade de locomoção de mercadorias. 

O desenvolvimento das estradas de ferro foi algo que aproveitou da prosperidade da 

indústria inglesa, uma vez que os financiadores de sua construção foram exatamente 

os capitalistas que prosperaram na Revolução Industrial. Isso porque a indústria 

inglesa não conseguia absorver todo o excedente de capital, fazendo com que os 

investimentos nas estradas de ferro acontecessem. 

A Revolução Industrial também gerou grandes transformações no modo de produção 

de mercadorias. Antes do surgimento da indústria, a produção acontecia pelo modo 

de produção manufatureiro, isto é, um modo de produção manual que utilizava a 

capacidade artesanal daquele que produzia. Assim, a manufatura foi substituída pela 

maquinofatura. 
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Com a maquinofatura não era mais necessária a utilização de vários trabalhadores 

especializados para produzir uma mercadoria, pois uma pessoa manuseando as 

máquinas conseguiria fazer todo o processo sozinha. Com isso, o salário do 

trabalhador despencou, uma vez que não eram mais necessários funcionários com 

habilidades manuais. 

Isso é evidenciado pela estatística trazida por Eric Hobsbawm que mostra como o 

salário do trabalhador inglês caiu com o surgimento da indústria. O exemplo levantado 

foi Bolton, cidade no oeste da Inglaterra. Lá, em 1795, um artesão ganhava 33 

shillings, mas em 1815, o valor pago havia caído para 14 shillings e, entre 1829 e 

1834, esse salário havia despencado para quase 6 shillings. 

Percebe-se aqui uma queda brusca no salário e esse processo deu-se em toda a 

Inglaterra. 

Além do baixo salário, os trabalhadores eram obrigados a lidar com uma carga de 

trabalho extenuante. Nas indústrias inglesas do período da Revolução Industrial, a 

jornada diária de trabalho costumava ser de até 16 horas com apenas 30 minutos de 

pausa para o almoço. Os trabalhadores que não aguentassem a jornada eram 

sumariamente substituídos por outros. 

Não havia nenhum tipo de segurança para os trabalhadores e constantemente 

acidentes aconteciam. O acidente mais comum era quando os trabalhadores tinham 

seus dedos presos na máquina e muitos os perdiam. Os trabalhadores que se 

afastavam por problemas de saúde poderiam ser demitidos e não recebiam seu 

salário. Só eram pagos os funcionários que trabalhavam efetivamente. 

Essa situação degradante fez com que os trabalhadores se mobilizassem pouco a 

pouco contra seus patrões. Isso levou à criação das organizações de trabalhadores 

(mais conhecidas no Brasil como sindicatos) e chamadas na Inglaterra de trade union. 

Os trabalhadores exigiam melhorias salariais e redução na jornada de trabalho. 

A Figura 8 o autor Hobsbawm (2015) apresenta a grande revolta dos Trabalhadores 

da Indústria Têxtil do Século XIX por melhores condições de trabalho e salário.  
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Figura 8 – Representação de uma revolta de trabalhadores do século XIX  
Fonte: Hobsbawm, E. J. (2015). A era das revoluções: 1789-1848 (33rd ed.). Editora 
Paz e Terra. 

Dois grandes movimentos de trabalhadores surgiram dessas organizações foram o 

ludismo e o cartismo. 

O ludismo teve atuação destacada no período entre 1811 e1816 e sua estratégia 

consistia em invadir as fábricas e destruir as máquinas. Isso acontecia porque os 

adeptos do ludismo afirmavam que as máquinas estavam roubando os empregos dos 

homens e, portanto, deveriam ser destruídas (Silva et. al., 2019). 

A Figura 9 apresenta o descontentamento dos trabalhadores da Indústria Têxtil com 

a introdução de máquinas mais modernas e redução da MDO. 
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Figura 9 – LUDDITES, 1811. / n Trabalhadores ingleses e luditas destruindo uma jaula 
giratória em uma fábrica durante os motins de 1811-1816. 
Fonte: Alamy – Stock Photos, Stock Images & Vectors. (n.d.). Retrieved May 3, 
2021, from https://www.alamy.com/ (search = FF95XT) 

O movimento cartista, por sua vez, surgiu na década de 1830 e lutava por direitos 

trabalhistas e políticos para a classe de trabalhadores da Inglaterra. Uma das 

principais exigências dos cartistas era o sufrágio universal masculino, isto é, o direito 

de que todos os homens pudessem votar. Os cartistas também exigiam que sua 

classe tivesse representatividade no Parlamento inglês (Hobsbawm, 1989). 

A Figura 10 apresenta as reivindicações do movimento Cartista aos proprietários das 

fabricas do século XIX. 
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Figura 10 – Charge representando reivindicações Cartista. 
Fonte: Adaptado pelo autor Alamy – Stock Photos, Stock Images & Vectors. (n.d.). 
Retrieved May 3, 2021, from https://www.alamy.com/  

A mobilização de trabalhadores resultou em algumas melhorias ao longo do século 

XIX. A pressão exercida pelos trabalhadores dava-se, principalmente, por meio de 

greve. Uma das melhorias mais sensíveis conquistadas pelos trabalhadores foi a 

redução da jornada de trabalho para 10 horas diárias, por exemplo (Silva et. al., 2019). 

A mobilização de trabalhadores enquanto classe, isto é, pobres (proletários), não foi 

um fenômeno que surgiu especificamente por causa da Revolução Industrial. Nas 

palavras de Eric Hobsbawm, o enfrentamento dos patrões pelos trabalhadores 
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aconteceu, porque a Revolução Francesa deu-lhes confiança para isso, enquanto que 

“a Revolução Industrial trouxe a necessidade de mobilização permanente”. 

A Revolução Industrial despontou pioneiramente, na segunda metade do século XVIII, 

na Inglaterra e gradativamente foi espalhando-se pela Europa e, em seguida para todo 

o mundo. Mas por que necessariamente isso ocorreu na Inglaterra? 

Primeiramente, é importante estabelecer que o desenvolvimento tecnológico e 

industrial na Inglaterra foi possível, porque a burguesia estabeleceu-se como classe e 

garantiu o desenvolvimento da economia inglesa na direção do capitalismo. Isso 

aconteceu no século XVII, com a Revolução Gloriosa. 

A Revolução Gloriosa aconteceu em 1688 e consolidou o fim da monarquia absolutista 

na Inglaterra (que já vinha enfraquecida desde a Revolução Puritana na década de 

1640). Com isso, a Inglaterra transformou-se em uma monarquia constitucional 

parlamentarista, na qual o poder do rei não estava acima do Parlamento e nem da 

Constituição, no caso da Inglaterra da Declaração de Direitos – Bill of Rights. 

Assim, a burguesia conseguiu consolidar-se enquanto classe e governar de maneira 

a atender aos seus interesses econômicos. Um acontecimento fundamental para o 

desenvolvimento do comércio inglês deu-se no meio das duas revoluções do século 

XVII, citadas acima. Em 1651, Oliver Cromwell decretou os Atos de Navegação, lei 

que decretava que mercadorias compradas ou vendidas pela Inglaterra somente 

seriam transportadas por embarcações inglesas. 

Essa lei foi fundamental, pois protegeu o comércio, enfraqueceu a concorrência dos 

ingleses e garantiu que os navios ingleses controlassem as rotas comerciais 

marítimas. Isso enriqueceu a burguesia inglesa e permitiu-lhes acumular capital. Esse 

capital foi utilizado no desenvolvimento de máquinas e na instalação das indústrias. 

Mas não bastava somente excedente de capital para garantir o desenvolvimento 

industrial. Eram necessários trabalhadores, e a Inglaterra do século XVIII tinha mão 

de obra excedente. Isso está relacionado com os cercamentos que aconteciam na 

Inglaterra e que se intensificaram a partir do século XVII. 

Os cercamentos aconteciam por força da Lei dos Cercamentos (Enclosure Acts), lei 

inglesa que permitia que as terras comuns fossem cercadas e transformadas em 
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pasto. As terras comuns eram parte do sistema feudal que estipulava determinadas 

áreas para serem ocupadas e cultivadas pelos camponeses. 

Com os cercamentos, os camponeses que habitavam essas terras foram expulsos e 

as terras foram transformadas em pasto para a criação de ovelhas. A criação de 

ovelhas era o que fornecia a lã utilizada em larga escala na produção têxtil do país. 

Os camponeses expulsos de suas terras e sem ter para onde ir mudaram-se para as 

grandes cidades. 

Sem nenhum tipo de qualificação, esses camponeses viram-se obrigados a trabalhar 

nos únicos locais que forneciam empregos – as indústrias. Assim, as indústrias que 

se desenvolviam na Inglaterra tinham mão de obra excedente. Isso garantia aos 

patrões poder de barganha, pois poderiam forçar os trabalhadores a aceitarem 

salários de fome por uma jornada diária exaustiva. 

A adesão dos trabalhadores às indústrias ocorreu de maneira massiva também por 

uma lei inglesa que proibia as pessoas de “vadiagem”. Assim, pessoas que foram 

pegas vagando pelas ruas sem emprego poderiam ser punidas com castigos físicos e 

até mesmo com a morte, caso fossem reincidentes. 

Por último, destaca-se que o acaso e o fortuito também contribuíram para que a 

Inglaterra despontasse pioneiramente. O desenvolvimento das máquinas e das 

indústrias apenas ocorreu, porque a Inglaterra tinha grandes reservas dos dois 

materiais essenciais para isso: o carvão e o ferro. Com reservas de carvão e ferro 

abundantes, a Inglaterra pôde desenvolver sua indústria desenfreadamente. 

De um modo geral, a Revolução Industrial transformou não só o setor econômico e 

industrial, como também as relações sociais, as relações entre o homem e a natureza, 

provocando alterações no modo de vida das pessoas, nos padrões de consumo e no 

meio ambiente. 

Cada fase da revolução representou diferentes transformações e consequências, 

mediante os avanços obtidos em cada período. Tais modificações econômicas e 

tecnológicas consolidaram o sistema capitalista e permitiram o surgimento de novas 

formas de organização da sociedade. 
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As transformações tecnológicas, econômicas e sociais vividas na Europa Ocidental, 

inicialmente limitadas à Inglaterra, em meados do século XVIII, tiveram diversos 

desdobramentos, aos quais chamamos de Fases. 

Essas Fases correspondem ao processo evolutivo das tecnologias desenvolvidas e 

as consequentes mudanças socioeconômicas. 

2.1.1 Fases da evolução 

2.1.1.1 Primeira fase:  Primeira Revolução Industrial 

A Primeira Revolução Industrial refere-se ao processo de evolução tecnológica vivido 

a partir do século XVIII na Europa Ocidental, entre 1760 e 1850, estabelecendo uma 

nova relação entre a sociedade e o meio, bem como possibilitou a existência de novas 

formas de produção que transformaram o setor industrial, dando início a um novo 

padrão de consumo (Silva et. al., 2019). 

Essa fase é marcada especialmente pela substituição da energia produzida pelo 

homem por energias como a vapor, eólica e hidráulica; a substituição da produção 

artesanal (manufatura) pela indústria (maquinofatura) e também pela existência de 

novas relações de trabalho. 

As principais invenções dessa fase que modificaram todo o cenário vivido na época 

foram: a utilização do carvão como fonte de energia; o consequente desenvolvimento 

da máquina a vapor e da locomotiva. Nessa fase foi, também, desenvolvido o 

telégrafo, um dos primeiros meios de comunicação quase instantânea. 

A produção modificou-se, diminuindo o tempo e aumentando a produtividade; as 

invenções possibilitaram o melhor escoamento de matérias-primas, bem como de 

consumidores e também favoreceram a distribuição dos bens produzidos. 

Como consequência, a Primeira Revolução Industrial representou uma nova 

organização no modo capitalista. Nesse período houve um aumento significativo de 

indústrias bem como o aumento significativo da produtividade (produção em menor 

tempo). O homem ao ser substituído pela máquina, saiu da zona rural para ir para as 

cidades em busca de novas oportunidades, dando início ao processo de urbanização. 
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Esse processo culminou no crescimento desenfreado das cidades, na marginalização 

de boa parte da população, bem como em problemas de ordem social como miséria, 

violência, fome. Nessa fase, também, a sociedade organizou-se em dois polos: de um 

lado a burguesia e do outro o proletariado. 

A Figura 11 apresenta a apresentação da primeira locomotiva a vapor. 

 

Figura 11 – Uma das principais invenções da Primeira Revolução Industrial foi a 
locomotiva a vapor 
Fonte: Hobsbawm, E. J. (2015). A era das revoluções: 1789-1848 (33rd ed.). Editora 
Paz e Terra. 

A Figura 12 apresenta a alocação de um operário por máquina nas indústrias têxteis 

do século XVIII. 
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Figura 12 – Representação da estrutura de uma típica indústria têxtil da Inglaterra dos 
séculos XVIII e XIX 
Fonte: Hobsbawm, E. J. (2015). A era das revoluções: 1789-1848 (33rd ed.). Editora 
Paz e Terra. 

2.1.1.2 Segunda fase: Segunda Revolução Industrial 

A Segunda Revolução Industrial refere-se ao período entre a segunda metade do 

século XIX até meados do século XX, tendo seu fim durante a Segunda Guerra 

Mundial. A industrialização avançou os limites geográficos da Europa Ocidental, 

espalhando-se por países como Estados Unidos, Japão e demais países da Europa. 

Compreende à fase de avanços tecnológicos ainda maiores que os vivenciados na 

primeira fase, bem como o aperfeiçoamento de tecnologias já existentes. O mundo 

pôde vivenciar diversas novas criações que aumentaram ainda mais a produtividade 

e consequentemente aumentaram os lucros das indústrias. Houve nesse período, 

também, grande incentivo às pesquisas, especialmente no campo da medicina. 

As principais invenções dessa fase estão associadas ao uso do petróleo como fonte 

de energia, utilizado na nova invenção, o motor à combustão. A eletricidade que antes 

era utilizada apenas para desenvolvimento de pesquisas em laboratórios, nesse 

período, começa a ser usada para o funcionamento de motores, com destaque para 

os motores elétricos e à explosão. O ferro que antes era largamente utilizado, passou 

a ser substituído pelo aço. 

Como consequência, a Segunda Revolução Industrial teve como principais 

consequências, mediante o maior avanço tecnológico, o aumento da produção em 

massa em bem menos tempo, consequentemente o aumento do comércio e 

modificação nos padrões de consumo; muitos industrializar, especialmente os mais 
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ricos, dominando, então, economicamente diversos outros países (expansão territorial 

e exploração de matéria-prima). 

O avanço nos transportes possibilitou maior e melhor escoamento de mercadorias e 

trânsito de pessoas; surgiram as grandes cidades e com elas também os problemas 

como superpopulação; aumento das doenças; desemprego e aumento da mão de 

obra barata e novas relações de trabalho. 

A Figura 13 apresenta a evolução dos equipamentos e da produtividade das fabricas 

de tecido. 

 

Figura 13 – Uma das principais consequências da Segunda Revolução Industrial foi o 
aumento significativo da produtividade nas indústrias. Teoria da Ação Racional - TRA 
Fonte: Hobsbawm, E. J. (2015). A era das revoluções: 1789-1848 (33rd ed.). Editora 
Paz e Terra. 

A Figura 14 apresenta a extração de petróleo para utilização como combustível nas 

fabricas de tecidos. 
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Figura 14 – O petróleo passou a ser utilizado na Segunda Revolução Industrial como 
fonte de energia para o motor à combustão. 
Fonte: Hobsbawm, E. J. (2015). A era das revoluções: 1789-1848 (33rd ed.). Editora 
Paz e Terra. 

2.1.1.3 Terceira fase: Terceira Revolução Industrial 

A Terceira Revolução Industrial também conhecida como Revolução Tecno-científica, 

iniciou-se na metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Essa fase 

representa uma revolução não só no setor industrial, visto que passou a relacionar 

não só o desenvolvimento tecnológico voltado ao processo produtivo, mas também 

ao avanço científico, deixando de limitar-se a apenas alguns países e espalhando-se 

por todo o mundo (Silva et. al., 2019). 

As transformações possibilitadas pelos avanços tecno científicos são vivenciadas até 

os dias atuais, sendo que cada nova descoberta representa um novo patamar 

alcançado dentro dessa fase da revolução, consolidando o que ficou conhecido como 

Capitalismo Financeiro. A introdução da biotecnologia, robótica, avanços na área da 

genética, telecomunicações, eletrônica, transporte, entre outras áreas, transformaram 

não só a produção, como também as relações sociais, o modo de vida da sociedade 

e o espaço geográfico. 

Todo esse desenvolvimento proporcionado pelos avanços obtidas nas diversas áreas 

científicas relacionam-se ao que chamamos de globalização: tudo converge para a 

diminuição do tempo e das distâncias, ligando pessoas, lugares, transmitindo 

informações instantaneamente, superando, então, os desafios e obstáculos que 

permeiam a localização geográfica, as diferenças culturais, físicas e sociais. 

Como consequência, a Terceira Revolução Industrial com a nova integração entre 

ciência, tecnologia e produção, possibilitou avanços na medicina; a invenção de robôs 

capazes de fazer trabalho extremamente minucioso e preciso; houve avanços na área 

da genética, trazendo novas técnicas que melhoraram a qualidade de vida das 

pessoas; possibilitou diminuir as distâncias entre os povos e a maior difusão de 

notícias e informações por meio de novos meios de comunicação; o capitalismo 

financeiro consolidou-se e houve aumento do número de empresas multinacionais. 

E não menos importante, todas essas transformações possibilitadas pela Revolução 

Industrial como um todo, transformou o modo como o homem relaciona-se com o 
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meio. A apropriação dos recursos naturais para viabilizar as produções e os avanços 

tecno científicos têm causado grande impacto ambiental. 

Atualmente, as alterações provocadas no meio ambiente têm sido amplamente 

discutidas pelas comunidades internacionais, órgãos e entidades, que expressam a 

importância de mudar o modelo de desenvolvimento econômico que explora os 

recursos naturais sem pensar nas gerações futuras (Silva et. al., 2019). 

A Figura 15 (Schwab, 2019) apresenta a introdução da robótica em substituição a 

seres humanos. 

 

Figura 15 – A Terceira Revolução Industrial ficou conhecida como Revolução 
Tecnocientífica, especialmente pelo desenvolvimento da robótica. 
Fonte: Schwab, K. (2019). A quarta revolução industrial. Edipro. 

2.1.1.4 Quarta fase: Quarta Revolução Industrial 

A Quarta Revolução Industrial é um novo período de revolução na indústria, marcado 

pela presença de novas tecnologias. É considerada a maior revolução desde a 

ocorrência da Revolução Industrial no século XVIII (Bezerra, 2019). 

É caracterizada pelo desenvolvimento de tecnologias em áreas como genética, física, 

tecnologias e avanços digitais. Os impactos desses avanços já podem ser percebidos 



35 

 

em diversos setores da sociedade e afetam o desenvolvimento dos mercados e dos 

negócios, as relações de emprego e as relações (Bezerra, 2019). 

As inovações também provocam discussões sobre a ética e limites das relações em 

geral, como acontece com as questões das manipulações biológicas e genéticas, por 

exemplo (Bezerra, 2019). 

As características dessa revolução, derivadas das inovações tecnológicas e do 

avanço da internet, são as seguintes (Bezerra, 2019): 

- Máquinas inteligentes: a tecnologia da inteligência artificial permite que, a partir do 

uso de dados acumulados, organizados e guardados, como é o caso dos algoritmos, 

as máquinas possam "aprender" e desempenhar atividades sem a necessidade de 

interferência humana. Um exemplo é o uso de robôs nas linhas de produção das 

indústrias. 

- Importância dos dados: na era atual, o poder dos dados e da informação que são 

capazes de armazenar é uma das mais poderosas ferramentas, que podem ser 

utilizadas para inúmeros recursos e atividades. São exemplos: aumento de 

produtividade, melhora no comércio. 

- Geração de energia menos poluente: a busca pela criação e pelo uso de formas de 

geração de energia que sejam menos poluentes e menos prejudiciais ao meio 

ambiente também é uma característica desse período. São exemplos de energias 

menos poluentes a energia solar e a energia eólica. 

Como consequências, a Quarta Revolução Industrial é responsável por mudanças e 

novidades que transformam e seguirão transformando as indústrias e as sociedades 

em um futuro próximo (Bezerra, 2019). 

São exemplos de inovações tecnológicas da Quarta Revolução Industrial: 

Robótica 

Uso de tecnologias muito avançadas que utilizam circuitos e sistemas mecânicos para 

construir robôs que sejam capazes de cumprir tarefas e possam ser usados em 

atividades industriais ou domésticas (Bezerra, 2019). 
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A tecnologia vinda da robótica pode ter muitas aplicações e tem como vantagens a 

redução de gastos e o aumento de produtividade, além da diminuição de erros nos 

processos industriais (Bezerra, 2019). 

Essas inovações vêm sendo utilizadas na substituição do trabalho humano e, em 

relação a este uso, como ponto negativo da aplicação da robótica, está o aumento do 

desemprego (Bezerra, 2019). 

Entretanto, de outro ponto de vista, a chegada dessa tecnologia também vai gerar 

outros tipos de novos empregos (Bezerra, 2019). 

A Figura 16 (Schwab, 2019) apresenta a disseminação da robótica nos processos 

produtivos, principalmente o automotivo, até então com MDO intensiva. 

 

Figura 16 – Utilização de Robôs em uma linha de produção. 
Fonte: Schwab, K. (2019). A quarta revolução industrial. Edipro. 

 

 



37 

 

Realidade aumentada 

A realidade aumentada é a aplicação de modernas tecnologias para unir a experiência 

proporcionada pelo mundo virtual ao mundo real. Para que essa realidade possa ser 

experienciada é preciso que sejam usados dispositivos, sensores e softwares que 

façam a ligação entre estes dois mundos (Bezerra, 2019). 

A tecnologia funciona a partir da junção das informações virtuais gravadas no software 

e os equipamentos que permitem que o usuário vivencie a experiência de realidade 

aumentada (Bezerra, 2019). 

A tecnologia pode ser utilizada em inúmeras aplicações diferentes. Por exemplo: em 

jogos, filmes e animações, em aplicativos para celulares, no desenvolvimento de 

produtos de design e até mesmo em cirurgias (Bezerra, 2019). 

A Figura 17 apresenta (Schwab, 2019) a aplicação da realidade aumentada nos 

projetos de novos produtos. 

 

Figura 17 – Utilização de softwares com imagem em 3D para simulação. 
Fonte: Schwab, K. (2019). A quarta revolução industrial. Edipro. 
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Inteligência artificial 

A inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que desenvolve sistemas 

que permitem que máquinas e dispositivos de informática desempenhem atividades 

com uma "substituição ao raciocínio humano" (Bezerra, 2019). 

Na inteligência artificial, a partir da aplicação de tecnologias de processamento e 

armazenamento de dados, espera-se que os dispositivos sejam capazes de tomar 

decisões, fazer análises de dados e resolver situações (Bezerra, 2019). 

A Figura 18 apresenta a aplicação da inteligência artificial no comando e 

acompanhamento dos processos. 

 

Figura 18 – Aplicações de inteligência artificial, dispositivos inteligentes, robôs e 
automação: rede de objetos isométricos se conectando. 
Fonte: Alamy – Stock Photos, Stock Images & Vectors. (n.d.). Retrieved May 3, 
2021, from https://www.alamy.com/ (search = W85W0J) 

Nanotecnologia 

A nanotecnologia é uma área da ciência que estuda o uso de moléculas e átomos, 

chamada de escala atômica e molecular. De forma simples, pode-se dizer que a 

nanotecnologia é baseada no estudo sobre estruturas que são formadas por átomos 

(Bezerra, 2019). 
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Essa tecnologia pode ser utilizada para diversas funções, como na inovação da 

ciência, na criação de novos materiais, em melhorias para a saúde, entre muitas 

outras. Ela tem sido amplamente utilizada principalmente nas inovações da 

informática, da comunicação e da medicina (Bezerra, 2019). 

A Figura 19 apresenta a aplicação da nanotecnologia robótica na medicina. 

 

Figura 19 – Conceito médico na área da nanotecnologia. Um nanorobô estuda ou 
mata um vírus. Ilustração 2 D. 
Fonte: Alamy – Stock Photos, Stock Images & Vectors. (n.d.). Retrieved May 3, 
2021, from https://www.alamy.com/ (search = 2B1P4EH)      

Biotecnologia 

A biotecnologia estuda e desenvolve métodos para a utilização de organismos vivos 

aplicados à criação de produtos e inovação de métodos. A biotecnologia é uma área 

muito abrangente, estuda desde a aplicação em áreas como agricultura até os 

complexos processos de genética e fertilidade, dentre outros (Bezerra, 2019). 

A biotecnologia é aplicada na saúde (genética, novos medicamentos e tratamentos de 

doenças, por exemplo). Também pode ser aplicada para preservação do meio 

ambiente, geração de energia sustentável, agricultura e indústria de produtos 

químicos, etc (Bezerra, 2019). 
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A Figura 20 apresenta a aplicação da biotecnologia na indústria farmacêutica e 

agricultura. 

 

Figura 20 – Biotecnologia e agricultura. 
Fonte: Alamy – Stock Photos, Stock Images & Vectors. (n.d.). Retrieved May 3, 
2021, from https://www.alamy.com/ (search = GAER20) 

Internet das coisas 

Conceito tecnológico em que todos os objetos da vida cotidiana estariam conectados 

à internet, agindo de modo inteligente e sensorial. Eletrodomésticos, carros, 

wearables (dispositivos tecnológicos utilizados como roupa), chaves, mesas, espelhos 

e etc. São inúmeras as possibilidades de anexar a computação em coisas que 

pertençam ao cotidiano das pessoas. Enfim, a internet das coisas concretiza a fase 

em que a informática se consolida de modo onipresente na vida das pessoas a ela 

conectadas (Bezerra, 2019). 
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A Figura 21 apresenta a aplicação da internet das coisas no monitoramento, 

acionamento e desligamento remoto dos aparelhos domésticos. 

 

Figura 21 – Internet das coisas. 
Fonte: Alamy – Stock Photos, Stock Images & Vectors. (n.d.). Retrieved May 3, 
2021, from https://www.alamy.com/ (search = HPE7HT) 

Big data 

É um amplo conjunto de dados na internet. Esses dados, provenientes do 

processamento online, são gerados, coletados e armazenados. Assim, big data é uma 

volumosa quantidade de dados que podem ser armazenados, analisados e utilizados 



42 

 

em aplicações, em machine learning e em outras ações estratégicas, como marketing 

e produtividade (Bezerra, 2019). 

- Machine learning: é uma área da ciência da computação que significa “aprendizado 

da máquina”. Faz parte do conceito de inteligência artificial, que estuda meios para 

que máquinas posam fazer tarefas que seriam executadas por pessoas. 

O surgimento do big data é explicado pelo aumento da velocidade da internet e do 

uso e da quantidade crescente de usuários, que geram milhares de novos dados todos 

os dias. 

A Figura 22 apresenta o incremento e facilidade de análise de dados a maior eficácia 

na tomada de decisões. 

 

Figura 22 – Painel de Big Data e análise exibido na tela do tablet como ilustração 
vetorial. 
Fonte: Alamy – Stock Photos, Stock Images & Vectors. (n.d.). Retrieved May 3, 
2021, from https://www.alamy.com/ (search = G3RPCG) 
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Impressão em 3D 

Essa tecnologia é a impressão de objetos de forma tridimensional, a partir da 

sobreposição de camadas. 

Primeiramente, antes da impressão, é preciso que o objeto seja criado em um software 

3D. Depois é preciso que o arquivo seja enviado para a impressora 3D, que pode 

imprimir objetos em materiais como borrachas, plásticos, metais, entre outros 

(Bezerra, 2019). 

Essa tecnologia é muito avançada e tem sido usada para inúmeros benefícios. Um 

dos mais relevantes é a impressão em 3D de próteses que são usadas por portadores 

de alguma deficiência física. Também é possível utilizar a tecnologia para fazer a 

impressão de objetos de arte e decoração, roupas e peças de automóveis (Bezerra, 

2019). 

A Figura 23 apresenta o avanço na construção de produtos através da impressão 3D. 

 

Figura 23 – Impressão 3D Mão Humana. 
Fonte: Alamy – Stock Photos, Stock Images & Vectors. (n.d.). Retrieved May 3, 
2021, from https://www.alamy.com/ (search = FC24K4) 
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2.2 Desafios para a implementação da Indústria 4.0 no Brasil 

O Brasil tem boas condições para acompanhar os avanços da revolução 4.0. 

Entretanto, para aproveitar melhor o surgimento de novas tecnologias, é preciso 

investir nas áreas de inovação para garantir os benefícios e a produtividade dessas 

tecnologias. 

Essa condição é considerada fundamental para que o país produza e participe mais 

dos novos mercados, acompanhando países desenvolvidos, especialmente nas áreas 

ligadas às pesquisas tecnológicas e digitais. 

São exemplos de áreas que podem ser muito benéficas para o Brasil.: 

- Aumento do uso de energias limpas (como energia solar e eólica), 

- Inovações das pesquisas em genética, 

- Automatização de processos industriais (com uso da robótica, por exemplo). 

Vários países do primeiro mundo já conseguiram se equiparar ao patamar da indústria 

4.0. Entretanto, outros países, como o Brasil, ainda enfrentam dificuldades em atender 

aos pressupostos e utilizar suas ferramentas. As principais dificuldades parecem estar 

concentradas na infraestrutura e na logística (Schwab, 2019). 

Outros problemas estão ligados à falta de apoio às instituições de ensino e pesquisa, 

com a consequente dificuldade no processo de inovação. A solução passa pela 

necessidade de novos investimentos, tanto para capacitação de profissionais da área 

assim como em políticas públicas focadas no desenvolvimento científico e tecnológico 

(Serio et al., 2007). 

Com a implementação da Indústria 4.0, as transformações digitais estão ocorrendo de 

forma mais rápida, trazendo inovações por meio do uso de novas tecnologias como a 

internet das coisas, o Big Data, a computação em nuvem, os sistemas cyber-físicos e 

a inteligência artificial (Koda, 2020). 

A comunidade empresarial ainda busca entender a Indústria 4.0 e seus desafios para 

desenvolver estratégias e ações que apresentem esse conceito às empresas. Um dos 

principais problemas atuais é que além de ainda definir o assunto, há divergências de 
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entendimento, e os exemplos mais claros (como a manutenção preditiva) se repetem, 

o que esgota o assunto, limita o assunto e impede a indústria de perceber a escala e 

escala. A complexidade do desafio e as estratégias e ações para superá-lo podem ser 

planejadas (Duarte, 2018) 

A Indústria 4.0 traz inerentemente 3 grandes desafios de serem vencidos pelas 

empresas e 2 condicionais que pressionam estes desafios. 

De acordo com artigo (Duarte, 2018), tais desafios impostos pelo conceito Indústria 

4.0 ao mundo corporativo são: 

- Melhoria de processos produtivos 

- Desenvolvimento acelerado de produtos 

- Criação de novos modelos de negócio 

E as condicionantes a estes desafios são: 

- Realizar os desafios através de "tecnologias não tradicionais" (atualmente há 9 delas 

mapeadas)  

- Tempo para se inserir no movimento (este movimento vem acontecendo em uma 

velocidade mais rápida que as revoluções industriais que as precederam) 

De acordo com artigo (Duarte, 2018) a Melhoria de Processos Produtivos: 

O primeiro desafio é a melhoria de processos produtivos. Fala-se aqui de performance 

no processo produtivo, ou seja, como a Indústria 4.0 impacta o processo e por 

consequência melhora a competitividade de uma indústria. Fala-se em reduzir custos 

de transformação e manutenção. Mas isso também já era um desafio das revoluções 

industriais anteriores. Então, qual o diferencial em relação a esta em particular? 

(Duarte, 2018) 

Neste caso entram aqui as duas condicionantes: É preciso atingir esta excelência 

operacional fazendo uso das tecnologias "não tradicionais" no processo produtivo 

para evoluir, pois elas levarão à resultados que as tecnologias ditas "tradicionais" não 
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alcançam. O tempo que a empresa levará para evoluir frente à concorrência também 

é crucial (Duarte, 2018). 

Para entender como a introdução dessas novas tecnologias na indústria para vencer 

o desafio melhoria de processos produtivos acontecerá, destaca-se a visão do instituto 

alemão Acatech (German Academy of Science and Engineering) - que lidera o 

conceito de Indústria 4.0 na Alemanha - sobre: 

A Figura 24 apresenta o nível de maturidade da Indústria 4.0 em que uma empresa 

se encontra: Digitalização ou 4.0. 

 

Figura 24 – Índice de maturidade da Indústria 4.0. 
Fonte: Schuh, G., Anderl, R., Dumitrescu, R., & Krüger, A. (2020). Industrie 4.0 
Maturity Index: Managing the Digital Transformation of Companies. Acatech STUDY. 
https://www.acatech.de/wpcontent/uploads/2018/03/acatech_STUDIE_Maturity_Inde
x_eng_WEB.pdf 

Esta definição tem sido bem aceita para indicar em que estágio (ou nível de 

maturidade) da Indústria 4.0 está em uma empresa. Estes níveis de maturidade 

ajudam a entender que benefício a indústria estará obtendo em cada nível, segundo 

(Duarte, 2018). 

Perceba que este diagrama se refere às estratégias para adequar o processo à 

Indústria 4.0 e assim superar o desafio melhoria de processos produtivos. Ao utilizar 

como base estes níveis de maturidade, o mundo corporativo pode mapear os pontos 
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de melhoria nos processos, buscar o caminho da "digitalização" - utilizando para isso 

as tecnologias "não tradicionais" - e definir um plano de ações para atingir cada nível 

de maturidade. Dessa forma, os benefícios da indústria 4.0 serão alcançar a melhoria 

de processos produtivos. 

De acordo com artigo (Duarte, 2018) o desenvolvimento acelerado de produtos é 

focado em diminuir o tempo de lançamento de produtos (time-to-market). O desafio 

que a Indústria 4.0 traz nesse aspecto afeta os processos de desenvolvimento de 

produtos da empresa. 

É preciso assimilar como evoluir o produto, lançar novas versões e adaptá-lo de 

maneira mais rápida para atender um mercado sedento por novidades e que também 

almeja personalização.  

Neste desafio um dos benefícios diretos é a manutenção do valor do seu produto no 

mercado em que a empresa atua e, principalmente, manter um bom nível frente à 

concorrência. 

A Figura 25 representa a velocidade da criação e construção de novos produtos 

 

Figura 25 – Velocidade de criação e execução de produtos 
Fonte: Os 3 maiores desafios impostos pela Indústria 4.0 - Artigos - Indústria 4.0. 
(n.d.). Retrieved April 26, 2021, from https://www.industria40.ind.br/artigo/16461-os-3-
maiores-desafios-impostos-pela-industria-40 

Apesar deste desafio atingir diretamente os produtos, a superação será feita em 

melhorias no processo do âmbito do setor de engenharia de produtos das empresas. 

A adoção de tecnologias "não tradicionais" também entra nesse desafio, sendo 

importantes para a concepção e validação de produto.  
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Destaca-se a manufatura aditiva, a simulação, robôs autônomos e a realidade 

aumentada, que permitem avaliação e prototipação de maneira muito mais eficiente 

que os métodos tradicionais. 

De acordo com artigo (Duarte, 2018) criação de novos modelos de negócio, há um 

consenso sobre a "importância para sobreviver" quando se trata do primeiro desafio: 

melhoria de processos produtivos. Porém, há o alerta para os outros dois desafios: 

desenvolvimento acelerado de produtos e criação de novos modelos de negócio. 

De maneira geral, as organizações têm se restringido ao setor industrial de suas 

empresas a inserção no tema Indústria 4.0, e este setor, por DNA, tem um olhar mais 

apurado em especial sobre o primeiro desafio. 

Um modelo interessante seria a criação de um setor de Indústria 4.0, respondendo 

diretamente à direção da empresa, se trabalhe focado no tema e composto por 3 

macro áreas: 

- Indústria 4.0 nos processos: trabalha com os desafios 1 e 2 

- Indústria 4.0 nos produtos: trabalha com os desafios 2 e 3 

- Startups 

Basicamente, a definição correta de startup é uma empresa que possui um modelo de 

negócios repetível e escalável. Elas são inovadoras e, normalmente, usam a 

tecnologia para o seu funcionamento. Também são compostas por um grupo de 

pessoas com forte perfil empreendedor. 

As startups tem papel importante de apoio e referência na superação dos desafios. As 

maiores novidades no mundo todo estão sendo geradas dentro de startups. 

Ter em uma empresa uma área que se dedique a conhecer, se relacionar, aproximar 

e trazer este mundo para próximo da empresa, sem retirar das mesmas o viés 

inovador, pode ser um ponto de vital importância em um plano de superação dos 

desafios da Indústria 4.0. 
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Fazer uma estrutura deste tipo trabalhar em sinergia, gerando resultados e sendo 

apoiada pelas lideranças pode ser um caminho para a superação de todos os desafios 

listados. 

A Figura 26 apresenta as 9 tecnologias não tradicionais alinhadas à Indústria 4.0, vitais 

para as indústrias vencerem os maiores desafios da Industria 4.0. 

 

Figura 26 – Tecnologias alinhadas a indústria 4.0 
Fonte: Tecnologias da Indústria 4.0: conheça as 9 principais no Brasil e no mundo. 
(n.d.). Retrieved April 26, 2021, from https://inovacaoindustrial.com.br/tecnologias-da-
industria-4-0/ 

A maturidade da indústria 4.0 ajuda as empresas a definir em que estágio se 

encontram em sua transformação em uma empresa que aprende a ser ágil. Ela os 

avalia de uma perspectiva tecnológica, organizacional e cultural, com foco nos 

processos de negócios de empresas de manufatura (Petronas, 2021). 

O caminho para a Industrie 4.0 será diferente para cada empresa. Portanto, é 

necessário começar analisando a situação atual e os objetivos de cada empresa. As 

questões relativas à situação atual da empresa incluem quais são seus objetivos 

estratégicos para os próximos anos, quais tecnologias e sistemas já estão 

implementados e como funcionam dentro da empresa (Petronas, 2021). 
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As respostas a essas perguntas podem ser usadas para determinar quais 

capacidades que a empresa ainda precisa adquirir para introduzir com sucesso a 

Industria 4.0. É importante reconhecer que as transformações bem-sucedidas 

acontecem em etapas. Além disso, toda a empresa deve tomar uma decisão 

estratégica sobre os benefícios específicos que deseja alcançar, suas prioridades e 

as sequências em quais as medidas pertinentes serão implementadas (Petronas, 

2021). 

Esta metodologia resulta na formulação de um roteiro digital para todas as áreas 

relevantes com uma abordagem passo a passo para alcançar os benefícios que 

reduzem os riscos de investimento e implementação para a empresa. O roteiro ajuda 

as empresas a entender a importância de desenvolver uma estratégia digital comum 

para o todo o negócio (Petronas, 2021). 

A figura 27 apresenta uma metodologia para introdução das tecnologias não 

tradicionais. 

 

Figura 27 – Metodologia para a introdução da Indústria 4.0 
Fonte: Schuh, G., Anderl, R., Dumitrescu, R., & Krüger, A. (2020). Industrie 4.0 
Maturity Index: Managing the Digital Transformation of Companies. Acatech STUDY. 
https://www.acatech.de/wpcontent/uploads/2018/03/acatech_STUDIE_Maturity_Inde
x_eng_WEB.pdf 

Esta estratégia requer uma abordagem passo a passo para o desenvolvimento da 

empresa. Tudo começa com os requisitos básicos, o que apoia a empresa em toda a 

sua transformação em uma organização que aprende rápido (Schuh et al., 2020).  
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O caminho compreende seis estágios de desenvolvimento. Cada estágio se baseia 

no anterior e descreve os recursos necessários para alcançá-lo e os benefícios 

resultantes para a empresa (Schuh et al., 2020): 

A figura 28 apresenta os seis estágios no caminho do desenvolvimento da Indústria 

4.0 em uma empresa. 

 

Figura 28 – Estágios no caminho de desenvolvimento da Indústria 4.0 Estágios no 
caminho de desenvolvimento da Indústria 4.0 
Fonte: Schuh, G., Anderl, R., Dumitrescu, R., & Krüger, A. (2020). Industrie 4.0 
Maturity Index: Managing the Digital Transformation of Companies. Acatech STUDY. 
https://www.acatech.de/wpcontent/uploads/2018/03/acatech_STUDIE_Maturity_Inde
x_eng_WEB.pdf 

É importante que a capacidade seja construída passo a passo, ou seja, o os benefícios 

do primeiro estágio podem ser alcançados com um nível mais baixo de capacidade 

do que o estágio dois (Schuh et al., 2020).  

O processo de transformação é uma jornada contínua de muitas etapas sucessivas 

que são realizadas progressivamente e podem não estar perfeitamente sincronizadas 

entre os negócios, fábricas, linhas e células (Schuh et al., 2020). 

Cabe a cada empresa decidir qual estágio de desenvolvimento representa o melhor 

equilíbrio entre custos e benefícios para suas próprias circunstâncias particulares e 
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deve, portanto, ser adotado como o estado de destino para o final do o processo de 

transformação planejado (Schuh et al., 2020). 

Pode-se observar detalhadamente cada estágio: 

De acordo com Schuh et al., (2020): Estágio um: Informatização  

A primeira etapa do caminho de desenvolvimento é a informatização, uma vez que 

isso fornece a base para a digitalização. Nesta fase, diferentes tecnologias de 

informação são utilizadas isoladamente de cada outro dentro da empresa (Schuh et 

al., 2020).  

A informatização já está bem avançada na maioria das empresas e é usada 

principalmente para executar tarefas repetitivas com mais eficiência. A informatização 

oferece benefícios importantes como, por exemplo, permitindo fabricação mais barata 

para maiores padrões e com um grau de precisão sem o qual seria impossível fazer 

muitos produtos modernos (Schuh et al., 2020).  

No entanto, ainda é possível encontrar muitas máquinas sem uma interface digital. 

Isso é especialmente verdadeiro para máquinas com ciclos longos ou máquinas que 

são operadas manualmente. Nesses casos, terminais são frequentemente usados 

para fornecer o elo que faltava entre aplicativos e máquinas de negócios (Schuh et al., 

2020). 

De acordo com Schuh et al., (2020): Estágio dois: conectividade 

No estágio de conectividade, a implantação isolada da tecnologia da informação é 

substituída por componentes conectados. Largamente os aplicativos de negócios 

usados estão todos conectados uns aos outros e espelhar os principais processos de 

negócios da empresa. Partes dos sistemas de tecnologia operacional (OT) fornecem 

conectividade e interoperabilidade, mas a integração total das camadas de TI e OT 

não ainda ocorreu (Schuh et al., 2020). 

O protocolo da Internet (IP) está se tornando cada vez mais amplamente usado, 

mesmo no chão de fábrica. Como a versão atual permite endereços muito mais longos 

do que seu predecessor, todos os componentes agora podem ser conectados sem a 

necessidade de tradução de endereços de rede (Schuh et al., 2020). 
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Este é um requisito fundamental para a Internet das Coisas. Conectividade significa 

que, por exemplo, uma vez que um projeto foi criado na engenharia, seus dados 

podem ser enviados para produção, para que as etapas de produção possam ser 

executadas em conformidade (processos CAD / CAM) (Schuh et al., 2020).  

Uma vez que a etapa de fabricação foi concluída, a confirmação pode ser fornecida 

automaticamente e em tempo real por meio de um Sistema de Execução de 

Fabricação (MES). Isto também permite que os fabricantes de máquinas-ferramenta 

realizem manutenção remota em produtos que estão sendo usados por seus clientes, 

graças a disponibilidade de links de dados baratos e de alto volume (Schuh et al., 

2020). 

De acordo com Schuh et al., (2020): Estágio três: Visibilidade  

Sensores permitem que os processos sejam capturados do início ao fim com um 

grande número de pontos de dados. Sensor de queda, microchip e preços de 

tecnologia de rede significam que eventos e estados agora podem ser gravados em 

tempo real em toda a empresa e além, em vez de apenas em áreas individuais, como 

manufatura células, como acontecia anteriormente. Isso torna possível manter um 

modelo digital atualizado de fábricas em todos os momentos (Schuh et al., 2020).  

De acordo com Schuh et al., (2020): Estágio quatro: Transparência 

O estágio três envolve a criação de uma sombra digital da situação atual da empresa. 

A próxima etapa é a empresa entenda por que algo está acontecendo e use esse 

entendimento para produzir conhecimento por meio de análises de causa raiz (Schuh 

et al., 2020). 

 A fim de identificar e interpretar as interações no meio digital sombra, os dados 

capturados devem ser analisados aplicando conhecimentos de engenharia. A ligação 

semântica e agregação de os dados para criar informações e a contextualização 

correspondente fornecem o conhecimento do processo necessário para dar suporte a 

uma tomada de decisão rápida e complexa (Schuh et al., 2020). 

De acordo com Schuh et al., (2020): Estágio cinco: capacidade preditiva 



54 

 

Construindo no estágio de transparência, o próximo desenvolvimento é a capacidade 

preditiva. Depois de atingir esse estágio, o a empresa é capaz de simular diferentes 

cenários futuros e identificar os mais prováveis (Schuh et al., 2020).  

Isso envolve projetar a sombra digital no futuro, a fim de representar uma variedade 

de cenários que poderão ser avaliados em termos de quão prováveis irão ocorrer. 

Como resultado, as empresas são capazes de antecipar futuros desenvolvimentos 

para que possam tomar decisões e implementar as medidas adequadas a tempo hábil 

(Schuh et al., 2020).  

De acordo com Schuh et al., (2020): Estágio seis: adaptabilidade 

A capacidade preditiva é um requisito fundamental para sistemas de decisão 

automatizadas. Adaptação contínua permite que uma empresa delegue certas 

decisões aos sistemas de TI para que pode se adaptar a um ambiente de negócios 

em mudança tão rapidamente que possível (Schuh et al., 2020). 

O grau de adaptabilidade depende da complexidade das decisões e da relação custo-

benefício. Muitas vezes, é melhor apenas automatizar processos individuais. 

Consequentemente, a viabilidade fundamental de realizar operações repetíveis de 

forma autônoma deve ser investigada (Schuh et al., 2020).  

É, no entanto, importante avaliar cuidadosamente os riscos de automatizar 

aprovações e reconhecimentos para clientes e fornecedores. Os exemplos incluem 

alterar a sequência de pedidos planejados por causa de falhas de máquina esperadas 

ou para evitar atrasos na entrega. O objetivo de adaptabilidade foi alcançado quando 

uma empresa é capaz de usar os dados da sombra digital para tomar decisões que 

têm os melhores resultados possíveis no menor tempo possível e implementar as 

medidas correspondentes automaticamente, ou seja, sem ajuda humana (Schuh et 

al., 2020). 

Conforme artigo (Schuh et al., 2020) Tempo para se inserir no movimento (este 

movimento vem acontecendo em uma velocidade mais rápida que as revoluções 

industriais que as precederam) 

Não há mais tempo. É bem provável que conforme o entendimento e os pontos de 

consenso forem capilarizados e compreendidos no mundo corporativo, as empresas 
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vão buscar se inserir de maneira cada vez mais rápida dentro dos conceitos da 

Indústria 4.0 (Schuh et al., 2020). 

Neste ponto elas encontrarão os desafios demonstrados e terão que conhecê-los em 

detalhes, montar uma estratégia e um plano robusto para superá-los (Schuh et al., 

2020).  

Isso será essencial para sobreviver e crescer na nova era que já chegou, a era da 

excelência, inovação, personalização e tecnologia embarcada (Schuh et al., 2020). 

2.3 Indústria 4.0 no setor Automotivo 

A criação de novos negócios envolve questões como gerar novas receitas com 

serviços associados aos produtos já existentes, como oferecer o mesmo produto em 

forma de serviço, ou até mesmo, como oferece-lo de outra maneira para o cliente 

(Duarte, 2018).  

Entre os três desafios mencionados, a criação de novos modelos de negócios é o mais 

árduo deles, pois envolve repensar todo o modelo de negócio e também toda a 

estrutura da empresa para atender os novos modelos (Duarte, 2018).  

Os outros dois desafios podem ser mais departamentais, mas este é vertical. Ele deve 

acontecer em nível de empresa, fazendo com que essa se reinvente como um todo e 

levando a empresa a um novo ciclo (Duarte, 2018). 

Dentro do contexto citado acima, o setor Automotivo vem melhorando os resultados 

através da implementação destas novas tecnologias e, por consequência, alcançando 

ganhos de mercado de forma competitiva e sustentável (Koda, 2020). 

Para exemplificar:  

- Com o advento do carro autônomo será que as montadoras continuarão a vender 

carros ou passarão a vender viagens seguras em carros compartilhados?  

- Qual das montadoras atuais estaria mais próxima disso?  

- As tradicionais ou a novíssima Tesla Motors? 

Sem dúvida alguma a novíssima Tesla Motors! (Duarte, 2018). 
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Figura 29 apresenta a tecnologia embarcada nos mais desenvolvidos veículos de 

passeio 

 

Figura 29 – Veículos de alta tecnologia 
Fonte: Os 3 maiores desafios impostos pela Indústria 4.0 - Artigos - Indústria 4.0. 
(n.d.). Retrieved April 26, 2021, from https://www.industria40.ind.br/artigo/16461-os-3-
maiores-desafios-impostos-pela-industria-40 

As tecnologias de Cloud, Segurança, IoT e Big Data estão no centro deste desafio. 

Estas tecnologias “não tradicionais” devem ser adotadas dentro dos produtos e 

serviços oferecidos pela empresa, de maneira a gerar novas fontes de receitas, ou até 

mesmo mudar o modelo de negócio (Duarte, 2018). 

2.4 Impactos da implementação da Indústria 4.0 na Gestão com fornecedores  

2.4.1 Gestão com fornecedores 

Segundo Ballou (2009), a Gestão com os fornecedores é a forma mais eficaz de uma 

empresa gerenciar seu fluxo de materiais e serviços de uma ponta a outra de suas 

operações, concentrando-se no atendimento de seus clientes de forma 

particularizada. 

Segundo Lambert (2008), a Gestão com Fornecedor está sendo reconhecida como a 

Gestão das relações em toda cadeia produtiva e de valor da organização. É o 

processo que define como uma empresa interage com sua rede de fornecedores. Da 
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mesma forma que uma empresa necessita desenvolver relações com seus clientes, 

também necessita fomentar relações com seus fornecedores. 

Tradicionalmente, as empresas têm se concentrado na melhoria dos processos 

internos, porém, essa mentalidade tem mudado e atenção especial tem sido dada às 

empresas fornecedoras, melhorando a visibilidade e a importância da gestão com os 

fornecedores (Ballou, 2009). 

Isso se reflete na forma como os processos internos e externos da organização são 

gerenciados. O entendimento dos Gestores é que, por meio da gestão estratégica 

com os fornecedores, a empresa pode produzir economia de escala, o que levou as 

grandes organizações optarem por investir nesta área gestão (Ballou, 2009). 

De uma posição altamente verticalizada, em que praticamente as organizações tudo 

faziam, estas empresas passaram cada vez mais envolver suas parceiras na 

realização dos trabalhos de abastecimento de suas necessidades programadas 

(Ballou, 2009). 

A concentração no negócio principal implica a redução do tamanho da cadeia interna 

de suas atividades, o que se denomina desintegração vertical (Ballou, 2009). 

Desta forma a Gestão com os Fornecedores passou a ser vital para o sucesso do 

negócio, onde muitas empresas tem adotado como estratégia, a concentração em seu 

negócio principal, passando a relacionarem com um grande número de fornecedores, 

deixando de atuarem isoladamente e passando a atuarem conjuntamente e de forma 

mais competitiva (Ballou, 2009). 

Para Ballou (2009), a possibilidade de uma única empresa controlar seu fluxo 

produtivo, da matéria prima até o produto final, tem levado a outras formas de 

relacionamentos mais estáveis entre as empresas e sua rede de fornecedores. 

A Gestão com fornecedores, sendo estes bem preparados e em sintonia com as 

estratégias estabelecidas pelas empresas, podem representar importante fator de 

sucesso e valioso diferencial perante os clientes das organizações, pois, enxergam 

que estão adquirindo bens e serviços de uma empresa capaz, confiável e possuidora 

de sistemas gerencias e de relacionamentos modernos (Ballou, 2009). 
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2.4.2 Importância da Rede de Fornecedores  

O objetivo de se investir no relacionamento com os fornecedores é estar sempre 

aprimorando o relacionamento entre as partes. A capacidade do fornecedor de 

atender às necessidades da organização, melhorando assim o desempenho do 

negócio e criando benefícios mútuos (Ballou, 2009). 

O conceito de Supply Chain Management (SCM), Gestão da Cadeia de Suprimentos, 

distanciou-se de um papel puramente processual para uma rede processos 

coordenados e estratégicos (Ballou, 2009). 

Malone & Crowston (1990)  definem a Gestão com Fornecedor como o processo de 

gestão de dependências entre atividades, considerando aspectos como: partilha de 

recursos humanos, informacionais e físicos, designação de tarefas, desenvolvimento 

de relacionamento entre as empresas, entre outros. Esta tendência de cooperação 

estratégica no abastecimento tem sido um avanço na racionalização da base de 

fornecedores, resultando na diminuição destes, mas aumentando o seu poder 

estratégico. Deste modo tornou-se necessário desenvolver um conceito de gestão 

relacional e em processo contínuo de renovação com os fornecedores. 

As vantagens da Gestão com Fornecedores, segundo Jones e Clark (1990) estão no 

melhor atendimento das necessidades dos clientes finais e a possibilidade de se 

considerar a Cadeia de abastecimento em sua totalidade e não em partes isoladas. 

Isto permite uma melhor visão de todo contexto do mercado e a melhor definição de 

como atuar de forma assertiva e em sinergia com as demais empresas de forma 

global.  

2.4.3 A interface com a Logística  

Em termos de logística, ou gestão com fornecedores, a prioridade para o aprendizado 

de empresas ágeis é atender às necessidades de clientes, consumidores e usuários 

de seus serviços (Schuh et al., 2020).  

A logística é entendida como uma função transversal integrativa dentro e fora da 

empresa. A principal função de logística permanece inalterada: garantir a 

disponibilidade das mercadorias, na quantidade certa, no lugar certo, na hora certa, 

para o cliente certo e com o custo. 
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Isso se aplica não apenas a produtos acabados, mas também a peças sobressalentes, 

a fim de garantir a disponibilidade das máquinas e ativos vendidos. No entanto, a 

mudança de paradigma causada pela Industrie 4.0 trará uma mudança fundamental 

no fluxo de informações associados e isso afetará todo o processo de entrega 

logística.  

Como resultado, a logística se tornará mais intimamente integrada à cadeia de valor 

geral e haverá uma mudança para logística orientada a serviços na demanda. 

Equipamentos de manuseio de materiais e embalagens são equipados com 

tecnologias de formação, como balizas ou localização em tempo real. 

Recursos técnicos como empilhadeiras e caminhões são capazes de se identificar de 

forma autônoma, determinar sua localização atual e captura de dados sobre seu 

status e as mercadorias transportadas. Existe transparência de informações 

completas em relação ao período de armazenamento, localização e quantidade de 

bens.  

Os bens conectados comunicam de forma autônoma as informações relevantes, por 

exemplo, sobre sua condição. Os veículos autônomos também estão incluídos neste 

processo de comunicação. Eles são capazes de agregação de dados descentralizada, 

permitindo interagir com as outras unidades de transporte, a fim de operar 

autonomamente o veículo e as funções de gerenciamento de pedidos usando 

inteligência artificial. 

A logística orientada a serviços sob demanda depende de sistemas de informação 

integrados que permitem a comunicação contínua entre remetente e destinatário. Os 

sistemas de TI integrados permitem ao destinatário, por exemplo o departamento de 

produção, solicitar um item de forma autônoma.  

O fato de unidades de transporte, veículos autônomos e armazéns estarem 

conectados a esses sistemas cria uma sombra do mundo real. Este modelo virtual de 

todo o processo permite o controle baseado em simulação usando tempo real, bem 

como monitoramento automático e documentação em tempo real.  

O sistema compara o status do processo atual com os dados de destino. Em caso de 

variação, o plano é revisado e o as sequências de processo atuais são ajustadas de 
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forma autônoma. As alterações são comunicadas aos veículos relevantes ou exibidas 

para seus drivers para que possam ser implementados com efeito imediato. Tudo sem 

a interferência humana. 

2.4.4 Pesquisas recentes sobre a Indústria 4.0 

São citadas abaixo algumas pesquisas realizadas no Brasil e no exterior sobre a 

Indústria 4.0. 

Pesquisa 1: Reis e Camargo Junior (2020, p. 2177 - 2576) no artigo “Indústria 4.0 em 

Manufaturas: Revisão Sistemática da Literatura dos Benefícios e Barreiras de 

Adoção”, fizeram uma revisão sistemática da literatura com o objetivo “de investigar 

os benefícios e as barreiras associadas à adoção da Indústria 4.0 nas manufaturas”. 

A pesquisa bibliográfica, feita em duas bases científicas, selecionou 54 artigos e 

identificou 11 benefícios e 10 barreiras associadas à adoção da Indústria 4.0 nas 

manufaturas.  

No artigo, os autores afirmaram que: 

a Indústria 4.0 permite a integração de tecnologias inteligentes aos processos 

manufatureiros com o intuito de promover benefícios operacionais, tais como 

flexibilidade nas linhas de produção, aumento na produtividade e qualidade, 

redução no consumo de recursos, entre outros.  

Foram ressaltadas as barreiras que aparecem por ocasião da implementação da 

Indústria 4.0. Estas barreiras podem estar ligadas aos aspectos tecnológicos, 

organizacionais e gerenciais. 

Pesquisa 2:  Alves Teixeira (2020, p. 2177 - 2576) em seu artigo “Indústria 4.0: 

Modelos de Avaliação de Maturidade”, construiu uma interessante definição:  A 

Indústria 4.0 é definida como uma fusão dos mundos físico e virtual, fenômeno que 

resulta em um impacto disruptivo em todos os aspectos da manufatura (Almada-Lobo, 

2016), porém, vai além da tecnologia e traz mudanças que abarcam toda a 

organização (Cakmakci,  2019). 

No artigo, o autor demonstra estar ciente da necessidade de uma visão mais 

abrangente, que avalie a atual situação e indique caminhos para futuros esforços e 
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aborda os modelos de avaliação de maturidade, que são ferramentas importantes na 

trajetória da transformação digital. 

Pesquisa 3:  Sirtori, Larentis e Tartarotti (2020, p. 2177 - 2576) no artigo “Compras 

4.0: um Estudo de Caso Múltiplo da Indústria 4.0 no Processo de Compras Industriais”, 

fizeram uma importante afirmação: na qual a quarta era industrial a produção foi 

conectada e se tornou inteligente.  

Assim, o objetivo da pesquisa desenvolvida pelos autores foi analisar como os 

componentes e princípios da indústria 4.0 podem estar presentes nos processos de 

compras de um segmento de empresas brasileiro. Para tal, participaram do estudo as 

quatro empresas de maior faturamento filiadas ao Sindicato das Empresas Mecânicas, 

Metalúrgicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e região (SIMECS). 

Os resultados encontrados a partir da análise permitiram o desenvolvimento do 

esquema conceitual proposto, um fluxograma funcional de atividades, que identificou 

interações possíveis entre componentes e, sobretudo, princípios da indústria 4.0 com 

as atividades do setor de compras. Nelas, se evidenciou a possibilidade real de 

automatizar processos através da adoção de uma visão com foco nos princípios da 

indústria 4.0 para parametrização de elementos, sem a necessidade de investimentos 

vultuosos. 

Pesquisa 4:  Koda (2020, p. 2177 - 2576) no artigo “As Inovações no Setor Automotivo 

em Decorrência das Novas Tecnologias da Indústria 4.0”, sintetizou em suas 

pesquisas que com o surgimento da Indústria 4.0, as transformações digitais estão 

ocorrendo de forma mais rápida, trazendo inovações por meio do uso de novas 

tecnologias como a internet das coisas, o Big Data, a computação em nuvem, os 

sistemas cyber-físicos e a inteligência artificial. 

Desta forma, a revisão sistemática da literatura que construiu teve como objetivo 

entender quais são as inovações que as tecnologias da Indústria 4.0 trazem para a 

indústria automotiva.  

Os resultados apontam que no setor automotivo as pesquisas destacam as inovações 

de processo, voltadas à produção, e as inovações organizacionais, voltadas às 

práticas de negócios e relações externas. 
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Pesquisa 5: Senna e Nery Ribeiro (2020, p. 2177 - 2576) em seu artigo 

“Transformação Digital no contexto da Indústria 4.0: desafios, tendências e 

perspectivas para a Gestão e o Compartilhamento do Conhecimento”, entenderam 

que a Indústria 4.0 impulsiona, em ritmo exponencial, a utilização de tecnologias 

digitais e ambos são influenciados pelas mudanças e atuam, também, como 

imponentes ferramentas habilitadoras das tecnologias. 

A pesquisa buscou explorar os desafios encontrados na temática da gestão e do 

compartilhamento do conhecimento diante das profundas mudanças provocadas pela 

transformação digital, identificando artigos e analisando tendências de temas 

abordados e países de origem, identificando que há tendência de rápido crescimento 

do número de publicações e que os desafios abordados nos trabalhos estão 

distribuídos de forma praticamente homogênea entre as categorias de tecnologias, 

pessoas e organizações. 

O trabalho demonstra a relevância de questões associadas ao conhecimento para a 

correta implementação e utilização de tecnologias na revolução digital. 
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2.5 Modelo Supply Chain Levers de Tjahjono et al. (2017) 

2.5.1 Contexto da pesquisa 

De acordo com Tjahjono et al. (2017), nas últimas três décadas, os sistemas de 

Tecnologia da Informação (TI) passaram por uma significativa revolução e progresso 

que posteriormente impactou todos os aspectos da vida diária. Esses 

desenvolvimentos recentes permitiram não apenas as possibilidades virtualmente 

infinitas de interconectar seres humanos e máquinas em um contexto de sistema físico 

cibernético usando informações obtidas de fontes diferentes, mas também 

comunicações diretas entre as máquinas (Research, 2013). 

A pesquisa de Tjahjono et al. (2017) apresenta uma análise preliminar do impacto da 

Indústria 4.0 no Supply Chain Management e tem como objetivo fornecer uma reflexão 

para Supply Chain 4.0. O escopo da análise é intencionalmente limitado a incluir 

apenas quatro funções na cadeia de suprimentos, ou seja, aquisição, logística de 

transporte, armazenamento e atendimento de pedidos. Isso está relacionado aos 

indicadores-chave de desempenho (KPIs) do SCM. 

2.5.2 Método de pesquisa 

A pesquisa descrita foi amplamente realizada por meio de um estudo documental 

utilizando vários tipos de literatura. O primeiro passo a ser dado era entender melhor 

o escopo do SCM, identificando seus componentes e KPIs para cada um dos 

componentes. Uma revisão do SCM foi então realizada para entender a área em que 

a cadeia de abastecimento vinculava à Indústria 4.0. 

A próxima análise foi examinar os impactos das mudanças na tecnologia em cada 

KPI. As oportunidades e como exibiu em cada uma das tecnologias para cada um dos 

KPIs foram então discutidas, vinculando-as a cada área do SCM em estudo. 

Finalmente, a fim de apoiar todas as proposições feitas nas etapas anteriores, um 

exemplo hipotético de uma oferta cadeia com diferentes KPIs que têm impacto no 

estado atual do sistema da Supply Chain. 
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2.5.3 Análise 

Independentemente dos setores da indústria, observou-se que a cooperação entre as 

diferentes funções envolvidas na cadeia de abastecimento é necessária. No entanto, 

dependendo dos tipos de negócios e produtos ou serviços finais fornecidos aos 

clientes, essas funções podem ser distintas. A integração e coordenação de todos os 

processos da cadeia de abastecimento é crucial para corresponder à oferta e à 

procura. 

A Figura 30 mostra as quatro alavancas da cadeia de suprimentos consideradas na 

pesquisa de Tjahjono et al. (2017). Essas alavancas estão interconectadas: de mover 

para vender, comprar e armazenar. Cada uma das alavancas é representada por uma 

área do SCM, e para cada uma dessas áreas, KPIs são definidos a fim de obter 

medidas quantificáveis para comparar se há mudanças ao longo do tempo (Lee C. B., 

2003). 

 

Figura 30 – Modelo Supply Chain Levers 
Fonte: Adaptado pelo autor de: Tjahjono, B., Esplugues, C., Ares, E., & Pelaez, G. 
(2017). What does Industry 4.0 mean to Supply Chain? Procedia Manufacturing, 13, 
1175–1182. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.09.191. 

A alavanca de “compra” envolve principalmente compras. É a alavanca de negócios 

responsável por todos os processos e tarefas necessários para adquirir serviços ou 

bens de fornecedores. Os parâmetros de desempenho são, por exemplo: qualidade 

padrão para as matérias-primas, taxa de rejeição, nível de serviço, precisão do pedido, 

etc. 
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O termo “fabricar” significa a produção de bens ou a criação de serviços. Ele define 

as operações necessárias para transformar entradas em saídas ou produtos finais. 

Os insumos são as matérias-primas, recursos, tecnologias e informações necessárias 

e saídas são o que os clientes recebem da empresa (Deltabid, 2014). No entanto, 

dentro do âmbito do artigo, a função de produção foi omitida. 

As funções de loja ou operações de armazém, particularmente gestão de estoque, 

avançaram nos últimos décadas devido aos ciclos de vida curtos do produto e maior 

flutuação da demanda. Os parâmetros de desempenho selecionados são por 

exemplo, tempo do caminhão na doca, recibos precisos recebidos, tempo desde o 

recebimento até o local de escolha, horas de trabalho consumido por pedido, tempo 

desde o pedido escolhido até a partida, etc. 

O termo "movimentação" refere-se à logística de transporte responsável pela entrega 

e transporte dos estoques de um lugar para outro na hora certa. Os KPIs a serem 

analisados são, por exemplo: capacidade de carga do caminhão, tempo de resposta 

tempo, visibilidade da remessa, coletas no prazo, entrega no prazo, etc. 

O processo de “venda” ou atendimento garante que os pedidos sejam entregues 

dentro do cronograma acordado. Esta função da cadeia de suprimentos geralmente 

faz uma diferença significativa entre as empresas, dependendo de sua confiabilidade 

e do tempo entregáveis. O gerenciamento correto do atendimento de pedidos permite 

ganhar participação de mercado e manter clientes. Os KPIs selecionados são, por 

exemplo: disponibilidade do produto, experiência do cliente, tempo de resposta, tempo 

para comercializar, etc. 

2.5.4 Resultados 

A Indústria 4.0 implica mudanças na forma como as empresas trabalham e se 

organizam. Tjahjono et al. (2017) avaliaram as oportunidades (e possivelmente 

ameaças) como um resultado da introdução da Indústria 4.0 em cada função do SCM. 

A tabela 2 demonstra o modelo inicial. 

Tabela 2 – Um modelo para listar as tecnologias que potencialmente impactam os 
KPIs 

Tecnologias Impacto? Se sim, porque? 

Realidade virtual e aumentada   
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Impressão 3D   

Simulação   

Análise de Big Data   

Tecnologia de nuvem   

Segurança cibernética   

Internet das coisas   

Miniaturização de eletrônicos   

Identificação automática e coleta de 
dados 

  

Identificação de Radiofrequência 
(RFID) 

  

Robôs e Drones    

Comunicação Máquina para Máquina 
(M2M) 

  

Business Inteligence   

Fonte: Adaptado pelo autor de Tjahjono, B., Esplugues, C., Ares, E., & Pelaez, G. 
(2017). What does Industry 4.0 mean to Supply Chain? Procedia Manufacturing, 13, 
1175–1182. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.09.191 

Os substantivos foram adicionados com base no que cada empresa esperava 

melhorar para reduzir custos e aumentar os benefícios. Por exemplo, o KPI "Tempo 

do caminhão na doca" tornou-se "Redução do tempo do caminhão na doca". Desta 

forma, 'SIM' foi adicionado no caso de a introdução da nova tecnologia afetar 

(positivamente ou negativamente) o KPI. Da mesma forma, 'NÃO' foi adicionado 

quando o KPI não foi afetado. Finalmente, a terceira coluna é preenchida apenas se 

houver um impacto no KPI. A tabela 3 demonstra um exemplo de como usar o modelo 

(Tjahjono et al., 2017). 

Tabela 3 – KPI afetado pela tecnologia - Warehouse. KPI: Redução do tempo do 
caminhão na doca 

Tecnologias Impacto? Se sim, porque?  

Realidade virtual e aumentada Sim se padroniza como realizar os diferentes 
processos envolvidos na chegada do 
caminhão ao cais. Possibilita a redução do 
tempo. 

Impressão 3D Não  

Simulação Não  

Análise de Big Data Não  

Tecnologia de nuvem Não  

Segurança cibernética Não  

Internet das coisas Sim todos os dispositivos e sensores permitem a 
obtenção de dados que podem ser utilizados 
para aumentar a eficiência de carga e 
descarga do caminhão. Isso resultaria na 
redução do tempo que o caminhão fica na 
doca. 

Miniaturização de eletrônicos Sim com a utilização desses elementos, não há 
necessidade de verificar a qualidade dos 
produtos recebidos ou que serão entregues. 



67 

 

Isso ocorre porque se conhece com 
antecedência as condições dos produtos 
transportados. Evita "surpresas da última vez" 
como qualidade inadequada ou não 
conformidade de requisitos. 

Identificação automática e coleta de 
dados 

Sim A posição exata onde os itens estão 
localizados / precisam ser localizados no 
caminhão são conhecidos com antecedência. 
Além disso, a localização e a posição dos 
itens dentro do caminhão também são pré-
estabelecidas. Isso permite economizar 
tempo. 

Identificação de Radiofrequência 
(RFID) 

Sim A posição exata onde os itens estão 
localizados / precisam ser localizados no 
caminhão são conhecidos com antecedência. 
Além disso, a localização e a posição dos 
itens dentro do caminhão também são pré-
estabelecidas. Isso permite economizar 
tempo. 

Robôs, Drones e nanotecnologia Sim o carregamento ou descarregamento é feito de 
forma mais eficiente e segura, por exemplo, 
sendo capaz de transportar diferentes 
produtos de diferentes tamanhos com um 
único paleteiro. 

Comunicação Máquina para Máquina 
(M2M) 

Sim ajuda, por exemplo, a saber o tipo de 
caminhão que chega com o número de 
transportadores, a quantidade de itens e o tipo 
de produto entre outros. Ao usar este plano de 
informações, os materiais necessários para 
descarregar ou carregar com antecedência 
são possíveis 

Business Inteligence Sim ao utilizar todas as informações coletadas de 
diferentes fontes da organização, pode-se 
reduzir o tempo que o caminhão fica na doca 
por ter todos os materiais necessários com 
antecedência. Ajuda a planejar 
automaticamente e alterar planos caso 
ocorram situações inesperadas. 

Fonte: Adaptado pelo autor de Tjahjono, B., Esplugues, C., Ares, E., & Pelaez, G. 
(2017). What does Industry 4.0 mean to Supply Chain? Procedia Manufacturing, 13, 
1175–1182. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.09.191 

Uma vez que esse processo foi feito para cada um dos KPIs, as tabelas gerais (como 

nas Tabelas 4 e 5) foram criadas para cada área (por exemplo, armazém e logística 

de transporte), dando uma ideia geral de quais tecnologias afetaram aquela área 

específica do SCM; √ representa o SIM mencionado acima (Tjahjono et al., 2017). 
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Tabela 4 – Tecnologias vs KPIs - Armazém 
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Realidade virtual e 
aumentada 

√  √ √ √ √ √ √  

Impressão 3D       √ √  

Simulação        √  

Análise de Big Data      √ √ √ √ 

Tecnologia de 
nuvem 

 √        

Segurança 
cibernética 

         

Internet das coisas √ √ √  √ √  √ √ 

Miniaturização de 
eletrônicos 

√ √   √ √  √ √ 

Identificação 
automática e coleta 

de dados 

√ √ √  √ √  √ √ 

Identificação de 
Radiofrequência 

(RFID) 

√ √ √  √ √  √ √ 

Robôs, Drones e 
nanotecnologia  

√  √ √ √  √ √  

Comunicação 
Máquina para 

Máquina (M2M) 

√  √ √   √ √ √ 

Business Inteligence √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Fonte: Adaptado pelo autor de Tjahjono, B., Esplugues, C., Ares, E., & Pelaez, G. 
(2017). What does Industry 4.0 mean to Supply Chain? Procedia Manufacturing, 13, 
1175–1182. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.09.191 
 
Tabela 5 – Tecnologias vs KPIs - Logística de transporte 
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Realidade virtual e 
aumentada 

√ √     √    

Impressão 3D           

Simulação           

Análise de Big 
Data 

      √  √ √ 

Tecnologia de 
nuvem 

  √   √ √ √ √ √ 

Segurança 
cibernética 

        √  

Internet das coisas √ √ √  √ √ √ √  √ 
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Miniaturização de 
eletrônicos 

√    √  √   √ 

Identificação 
automática e 

coleta de dados 

 √ √ √  √  √   √ 

Identificação de 
Radiofrequência 

(RFID) 

√ √ √  √  √   √ 

robôs, Drones e 
nanotecnologia  

 √  √ √  √ √  √ 

Comunicação 
Máquina para 

Máquina (M2M) 

  √  √ √ √ √ √ √ 

Business 
Inteligence 

 √  √  √ √ √   

Fonte: Adaptado pelo autor de Tjahjono, B., Esplugues, C., Ares, E., & Pelaez, G. 
(2017). What does Industry 4.0 mean to Supply Chain? Procedia Manufacturing, 13, 
1175–1182. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.09.191 

A tabela 6 ilustra as oportunidades e ameaças que uma tecnologia pode ter em cada 

KPI, + sendo oportunidades e - sendo ameaças. 

Tabela 6 – Oportunidades e ameaças nas alavancas da cadeia de suprimentos 
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Realidade virtual e aumentada + + + + 

Impressão 3D + + + + 

Simulação + + + + 

Análise de Big Data +- +- + + 

Tecnologia de nuvem + + +- +- 

Segurança cibernética   - +- 

Internet das coisas +- + + +- 

Miniaturização de eletrônicos +- + + +- 

Identificação automática e coleta de 
dados 

+- + + +- 

Identificação de Radiofrequência 
(RFID) 

+- + + +- 

Robôs, Drones e nanotecnologia  + +- +- + 

Comunicação Máquina para Máquina 
(M2M) 

+- +- +- + 

Business Inteligence +- +- +- + 

Fonte: Adaptado pelo autor de Tjahjono, B., Esplugues, C., Ares, E., & Pelaez, G. 
(2017). What does Industry 4.0 mean to Supply Chain? Procedia Manufacturing, 13, 
1175–1182. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.09.191 

2.5.5 Discussão e Conclusões 

De acordo com Tjahjono et al. (2017), os resultados das áreas que serão mais 

afetadas pela introdução da Indústria 4.0 são o atendimento de pedidos e a logística 

de transporte.  
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Em relação ao atendimento do pedido, 53,84% do impacto da tecnologia serão 

oportunidades, enquanto os lembretes podem ser oportunidades ou ameaças, 

dependendo do contexto de a implementação.  

A logística de transporte tem 61,54% do impacto podendo ser identificados como 

oportunidades, sendo 7,69% ameaças e o resto sendo oportunidades ou ameaças.  

Em relação ao almoxarifado, 66,6% podem ser oportunidades e 33,3% podem ser 

oportunidades ou ameaças.  

Por fim, dentro da função de compras, a Indústria 4.0 apresenta 71,43% das 

oportunidades, sendo o restante oportunidades ou ameaças. 

A partir da análise realizada, verifica-se que a implantação de determinadas 

tecnologias, como virtual e realidades aumentadas, impressão 3D e simulação, os 

resultados resultarão em oportunidades.  

Por outro lado, big data análise, tecnologia de nuvem, ciber segurança, IoT, 

miniaturização de eletrônicos, AIDC, RFID, robótica, drones e nanotecnologia, M2M e 

BI podem ser oportunidades ou ameaças para as organizações. 

O fato de que algumas tecnologias podem resultar em oportunidades e ameaças 

porque todas as diferentes áreas estão interligadas. 

A partir da implementação da Indústria 4.0 os benefícios mais relevantes são maior 

flexibilidade, padrões de qualidade, eficiência e produtividade. 

Com base no estudo de Tjahjono et al. (2017), adaptou-se este modelo para a 

pesquisa desta dissertação. 
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3 Metodologia 

A metodologia é a base do trabalho científico, portanto, nesta seção, serão descritos 

as características e os procedimentos da pesquisa. O objetivo fundamental da 

pesquisa científica é encontrar respostas para as perguntas. O desenho da pesquisa 

traz uma estrutura que detalha os procedimentos necessários para obter informações 

essenciais para a solução de problemas de pesquisa e alcance de objetivos de 

pesquisa (Malhotra, 2021). 

De acordo com Silva e Menezes (2005), uma pesquisa científica tem como 

pressuposto responder e resolver problemas para os quais ainda não se tem 

informações para solucioná-los. A metodologia é descrita por Vergara (2016), como 

uma forma lógica de pensamento com intenção de buscar determinado resultado ou 

objetivo. A autora define que a pesquisa científica promove a credibilidade e 

embasamento em uma resolução de problemas, em busca de significados baseado 

nos métodos científicos. 

A metodologia de pesquisa abordada neste capítulo foi utilizada para relatar os 

procedimentos necessários para atingir os objetivos propostos nesta dissertação. 

Para isso, baseou-se nos objetivos específicos, que conduzem ao atendimento do 

objetivo geral da dissertação. Constitui em analisar os fatores que influenciam as 

relações estruturais da cadeia de suprimento da indústria 4.0 na gestão com 

fornecedores do setor automotivo, à luz do método de Supply Chain Levers de 

Tjahjono et. al, (2017). 

A seguir é feita a exposição da metodologia em duas partes, que são a natureza da 

pesquisa e os procedimentos metodológicos que consistem em definir: a unidade de 

análise, a unidade de observação, o método de coleta de dados e o procedimento 

para análise dos dados. 
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3.1 Natureza da pesquisa  

O objetivo geral da dissertação constitui em analisar os fatores das alavancas 

tecnológicas que influenciam as relações estruturais da cadeia de suprimento da 

indústria 4.0 na gestão com fornecedores do setor automotivo, à luz do método de 

Supply Chain Levers de Tjahjono et. al, (2017). Como objetivos específicos primeiro 

avaliar a escala Supply Chain Levers para estudar a relação estrutural da cadeia de 

suprimento da Indústria 4.0; em segundo lugar analisar a influência dos construtos 

Compras, Logística e Almoxarifado e Armazenamento, da escala Supply Chain 

Levers, na relação estrutural da cadeia de suprimento da Indústria 4.0 e em terceiro 

lugar avaliar os efeitos das alavancas tecnológicas sobre as dimensões da escala 

Supply Chain Levers. 

Na concepção de Vergara (Vergara, 2016), existem diversos tipos de pesquisas e 

cada uma delas tem características particulares. Conforme Klein et. al., (2015), a 

pesquisa descritiva deve ser utilizada quando se tem como propósito descrever as 

características de grupos, estabelecer as proporções de elementos numa população 

específica que tenham determinadas características ou comportamentos ou ainda 

descobrir ou verificar a existência de relação entre as variáveis. 

Mediante o entendimento das referências de Klein et. al., (2015), toda caracterização 

de pesquisa é realizada com base em algum critério. Neste caso, esta pesquisa pode 

ser considerada, quanto aos fins, como uma pesquisa descritiva, que é apropriada 

para medir tanto opiniões, quanto atitudes e preferências como comportamentos.  

Para a realização desta pesquisa, utilizou-se, como marco teórico, o estudo de 

Tjahjono et al. (2017), corroborado por (Kamble et al., 2018; Luthra & Mangla, 2018; 

Moktadir et al., 2018). Estas alavancas constituíram os indicadores, que formaram as 

dimensões estudadas da Supply Chain: Compras, Logística e Almoxarifado e 

Armazenagem. O estudo foi desenvolvido por meio de uma pesquisa descritiva 

quantitativa. 
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3.2 Procedimentos metodológicos 

Utiliza-se a escala Supply Chain Levers para mensurar a relação nos constructos 

efeito do setor de Compras sobre o setor de Logística e o efeito do setor de Logística 

sobre o setor de Almoxarifado e Armazenamento. É chamado de escala ou 

instrumento de medida, um conjunto de itens que pretende revelar níveis de variáveis 

teóricas, não diretamente observáveis. Segundo DeVellis (2017), desenvolve-se 

escalas quando se deseja medir um fenômeno que acredita-se existir por causa do 

entendimento teórico do mundo, o qual não pode-se acessar diretamente. 

Para construção do questionário foram formuladas questões relativas aos constructos 

Compras, Logística e Almoxarifado e Armazenamento de maneira semelhante que foi 

utilizado no estudo de Tjahjono et al. (2017). 

O questionário, Tabela 7, expõe uma escala do tipo Likert. Os entrevistados deveriam 

manifestar o quanto é desejável a situação (item) proposta, atribuindo a resposta 

pontuações de 1 a 5, sendo 1 (um) “Discordo totalmente”, 2 (dois) “Discordo em parte”, 

3 (três) “Nem discordo, nem concordo”, 4 (quatro) “Concordo em parte”, 5 (cinco) 

“Concordo totalmente”. Dividido em três blocos com 36 afirmações da escala Supply 

Chain Levers, sobre a relação entre os constructos efeito do setor de Compras sobre 

o setor de Logística e o efeito do setor de Logística sobre o setor de Almoxarifado e 

Armazenamento. 

Tabela 7 – Questionário para aplicação da escala Supply Chain Levers 

Compras 

1 A realidade aumentada facilita o processo de compras 

2 A impressão 3D agiliza a análise dos fornecedores 

3 A simulação auxilia os fornecedores a emitirem cotações 

4 A análise de um volume muito grande de dados pelos fornecedores 
dificulta a cotação 

5 A tecnologia nas nuvens facilita o armazenamento de dados de 
forma confiável 

6 A ciber segurança é aplicável nos fornecedores 

7 O uso da internet das coisas auxilia os fornecedores nos processos 
de cotação 

8 A identificação automática de dados pelos fornecedores ajuda nas 
avaliações para cotação 

9 O RFID (radio frequency identification) agiliza na recepção e 
avaliação para cotação 

10 O uso da robótica e drones ajudam nas avaliações para cotação 

11 A comunicação entre máquinas ajuda nas análises para cotação 



74 

 

12 O Business Intelligence melhora o processo de compras 

Almoxarifado e Armazenamento 

13 A realidade aumentada melhora o planejamento do ambiente de 
armazenagem 

14 A impressão 3D ajuda nos processos de locação dos itens 

15 A simulação auxilia nos processos de separação e abastecimento 

16 A análise de grande volume de dados dificulta os processos de 
separação a abastecimento de itens 

17 A tecnologia nas nuvens facilita o armazenamento e consulta de 
dados de forma confiável 

18 A ciber segurança é aplicável nos processos de recebimento e 
locação 

19 A internet das coisas é aplicável nos processos de demanda da 
linha de montagem, separação e abastecimento 

20 A identificação automática de dados ajuda na celeridade do 
abastecimento da linha de montagem 

21 O RFID (radio frequency identification) ajuda nos procedimentos de 
conferência e locação dos itens 

22 Em relação ao armazenamento, a robótica e drones são aplicáveis 

23 A comunicação entre os equipamentos de armazenagem e 
separação é aplicável 

24 O Business Intelligence poderia ajudar o fornecedor a ficar mais 
alinhado com a demanda programada. 

Logística 

25 A realidade aumentada impacta na cubagem e dimensionamento 
dos transportes 

26 A impressão 3D viabiliza algum ganho nos processos de 
movimentação 

27 A simulação auxilia nos processos de montagem de cargas e o 
transporte final 

28 A análise de um grande número de dados provoca atrasos e 
dificuldades na coleta e entrega de peças 

29 A tecnologia nas nuvens facilita a consulta de dados de forma 
confiável 

30 A ciber segurança é aplicada no recebimento de peças 

31 A internet das coisas agiliza os processos de recebimento, 
conferência e armazenamento de itens 

32 A identificação automática de dados agiliza os processos de 
recebimento e movimentação de itens 

33 O RFID (radio frequency identification) agiliza os processos de 
recebimento e movimentação de itens 

34 A robótica e drones agilizam os processos de recebimento e 
movimentação de itens 

35 A comunicação entre as máquinas de movimentação agiliza os 
processos de recebimento e movimentação de itens 

36 O Business Intelligence auxilia a interface junto ao fornecedor 

Fonte: Adaptado pelo autor de Tjahjono, B., Esplugues, C., Ares, E., & Pelaez, G. 
(2017). What does Industry 4.0 mean to Supply Chain? Procedia Manufacturing, 13, 
1175–1182. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.09.191 



75 

 

As perguntas de números 1 a 36 relativas aos construtos Compras, Almoxarifado e 

Armazenamento, Logística, respectivamente, foram formuladas em escala direta, 

quanto maior o escore, maior é a relação dos constructos efeito do setor de Compras 

sobre o setor de Logística e o efeito do setor de Logística sobre o setor de 

Almoxarifado e Armazenamento. 

A partir da elaboração do questionário eletrônico com as questões distribuídas nos 

três blocos apresentados, partiu-se para o pré-teste do instrumento, a fim de identificar 

possíveis modificações para a etapa descritiva da pesquisa. 

De acordo com Aaker, Kumar e Day, (2004), o objetivo do pré-teste é assegurar que 

o questionário atinja as expectativas do pesquisador com relação às informações que 

precisam ser obtidas.  Pretende-se, com uma pequena amostra, identificar e eliminar 

potenciais problemas, tais como tendenciosidade de questões, clareza de enunciados, 

fluxo do questionário, entre outros. 

Para este estudo, foi criado um questionário nos moldes de formulário eletrônico 

enviado para uma pequena amostra com finalidade de pré-teste do questionário. Foi 

enviado por meio do link do Google drive, o qual permitiu realizar alguns ajustes no 

que se refere à redação (que deveria ser mais clara). Contudo, é importante ressaltar 

que os itens da escala Supply Chain Levers se mostraram de fácil entendimento pelos 

respondentes, não sofrendo nenhuma alteração, e os ajustes realizados não afetaram 

a estrutura do questionário como um todo. Como resultado, obteve-se um melhor 

entendimento da escala. 

É imperativo que o questionário seja de fácil compreensão para todos os 

entrevistados, inclusive porque os entrevistados são profissionais participantes da 

cadeia de suprimentos. 

3.2.1 População e Amostra 

O universo de dados, segundo Malhotra (2021), se define como o conjunto dos 

elementos que apresentam características em comum, podendo ser quantificada, 

pesada ou ordenada e que dê sustentação para os atributos que serão analisados. 

A população da pesquisa pode ser considerada como todas as pessoas, de ambos os 

sexos, que são profissionais participantes da cadeia de suprimentos no setor 
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automotivo do Brasil, colaboradores diretos e indiretos das empresas automotivas, 

tais como, Fiat, Ford, GM, dentre outras, estas pessoas provieram de grupos de 

relacionamentos profissionais e pessoais. Desta população foram pesquisadas 154 

pessoas, que se dispuseram a responder o questionário da pesquisa,  

Estes questionários foram enviados, via redes sociais do pesquisador (via e-mail, 

whatsApp, etc), para funcionários das principais indústrias instaladas no Estado de 

MG, São Paulo, Paraná e Pernambuco, priorizando aquelas envolvidas no 

fornecimento automotivo. 

O estudo permitiu analisar a aplicabilidade da escala “Supply Chain Levers” relativa à 

relação dos constructos efeito do setor de Compras sobre o setor de Logística e o 

efeito do setor de Logística sobre o setor de Almoxarifado e Armazenamento. 

3.2.2 Método de coleta de dados e Procedimentos de análises 

A coleta de dados foi realizada no período de maio 2021 a junho de 2021. Para este 

propósito foi elaborado um formulário eletrônico, disponibilizado por meio da internet. 

Ao final da coleta das informações, o banco de dados foi transferido para a planilha 

em Excel e, a seguir, processado com o uso dos softwares estatísticos SPSS e 

SmartPLS v3. Com a finalidade de realizar os objetivos estabelecidos na presente 

dissertação, foram utilizados os seguintes procedimentos de análise. 

Inicialmente foi realizada uma auditoria nos dados da pesquisa, visando identificar 

outliers univariados pela análise dos escores padronizados das variáveis. Foram 

também identificados os outliers multivariados, utilizando-se a distância de 

Mahalanobis. Para verificação da normalidade das variáveis presentes na pesquisa 

foi realizado o teste KS – Kolmogorov-Smirnov (Hassani & Silva, 2015). 

Chou & Bentler (1995), afirmam que os dados provenientes de pesquisas sociais 

dificilmente apresentam a condição de normalidade. Nestes casos, o pesquisador 

deve ter especial cuidado com a seleção dos métodos que são utilizados, e por este 

motivo foi utilizado o método PLS – Partial Least Square estimation, que não requer a 

normalidade dos dados. 
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A seguir foi testado o Modelo de Mensuração da pesquisa, utilizando critérios que 

estão apresentados nas Tabelas 6 e 7 da próxima seção. Procedeu-se então com o 

Teste do Modelo Estrutural, avaliando os coeficientes estruturais, que expressam as 

influências dos construtos do Modelo Supply Chain Levers. Finalizando calculou-se 

as medidas da qualidade de ajuste do modelo estrutural. 
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4 Apresentação e análise dos resultados 

Este capítulo está voltado para a apresentação e análise dos resultados da pesquisa 

e aborda os seguintes conteúdos: 

4.1 - Auditoria dos dados da pesquisa, por meio da análise de outliers (ou dados 

atípicos). 

4.2 - Teste das relações lineares  

4.3 - Teste da normalidade das variáveis. 

4.4 - Teste do modelo de mensuração da escala utilizada.  

4.5 - Teste do modelo estrutural.   

4.6 -. Análise e Discussão dos Resultados 

4.1 Auditoria nos dados da pesquisa 

O questionário aplicado foi criado de modo em que todas as respostas eram de 

preenchimento obrigatório, sendo assim, não houve necessidade de análise de 

respostas omitidas (MVA - missing values analysis). 

Foram identificados os outliers univariados utilizando o método de padronização dos 

indicadores. O valor absoluto dos indicadores padronizados (Z) foi comparado com o 

limite estabelecido de Z crítico igual a 3,29. A equação 1 apresenta a fórmula da 

padronização de variáveis observáveis, ou indicadores. Os valores absolutos de Z 

superiores a 3,29 são considerados outliers univariados. 

Equação 1 – Fórmula para a padronização dos indicadores 

Z =  
(X − X̅)

σ
 

Fonte: Adaptado de Anderson, D. R., Sweeney, D. J., Williams, T. A., Camm, J. D., 
& Cochran, J. J. (2019). Estatística Aplicada a Administração e Economia (C. 
Learning (ed.)). 

A medida D² de Mahalanobis é frequentemente utilizada para identificação de outliers 

multivariados. Essa medida possibilita obter a posição de cada observação 

(questionário ou pessoa pesquisada) comparada com o centro de todos os dados, em 

um conjunto de variáveis. O teste de qui-quadrado é realizado para identificar 

questionários atípicos no conjunto dos indicadores (ou variáveis observáveis). Ou 
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seja, no espaço multidimensional, os valores muito elevados para o D² representam 

observações mais afastadas da distribuição de qui-quadrado. Conforme Hair et al. 

(2009), são considerados outliers multivariados os valores amostrais que apresentam 

uma significância do teste de qui-quadrado inferior a 0,001.  

Foram observados 0 outliers univariados e 60 outliers multivariados, que não foram 

retirados da amostra conforme a Tabela 8. 

Tabela 8 – Amostra e dados atípicos 

Amostra inicial Outliers  Amostra final 

154 0 (outliers multivariados) 
60 (outliers univariados)  

154 (Os outliers foram 
mantidos na amostra) 

Fonte: Dados da pesquisa 

Neste estudo optou-se por não excluir os casos atípicos identificados porque não 

foram comprovados erros ou má intenção dos respondentes. A eliminação dos dados 

atípicos frequentemente purifica os dados e melhora resultados da análise. Entretanto, 

Hair et. al., (2009) recomendam que os outliers somente sejam eliminados se 

comprovada a sua necessidade. 

4.2 Teste das relações lineares 

É de suma importância averiguar se a relação entre as variáveis presentes no modelo 

é linear, porque constitui um pressuposto do modelo de equações estruturais. Por 

essa razão, realiza-se o cálculo das correlações e testa-se sua significância.  

O Teste de Bartlett mede a significância geral das correlações entre todos os pares 

de variáveis. Caso o resultado do teste seja significativo indica que há a relação linear 

entre as variáveis. A Tabela 9 aponta que existe significância estatística das 

correlações entre as variáveis (Sig. = 0,000), transparecendo a existência das 

relações lineares entre as variáveis do modelo. 

Tabela 9 – KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

.815 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 3236.558 

Df 630 

Sig. .0000 

Fonte: Dados da pesquisa 
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4.3 Teste da normalidade das variáveis 

Os testes paramétricos de hipóteses são fundamentados na suposição de 

normalidade das variáveis, ou seja, assumindo que as variáveis possuam a 

Distribuição Normal. Entretanto, a utilização da escala de Likert implica em obtenção 

de dados de natureza discreta, no presente estudo com valores entre 1 e 5. Neste 

caso, a suposição de que os dados seguem distribuição normal, frequentemente não 

é verificada. Os denominados “desvios de normalidade” referem-se às variáveis que 

não seguem uma distribuição normal e, portanto, não podem ser utilizadas técnicas 

que utilizam este tipo de distribuição de probabilidade. 

O teste K-S de Kolmogorov-Smirnov, apresentado na Tabela 10, constatou que as 

variáveis observáveis, ou indicadores, do presente estudo, não seguem a Distribuição 

Normal. Portanto, para a aplicação do modelo de equações estruturais foi aplicado o 

método PLS – PartialLeast Square Estimation que não requer a normalidade dos 

dados para obtenção das estimativas dos parâmetros do modelo. 

Tabela 10 – One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  

 
N 

Normal 
Parametersa,b 

Most Extreme Differences Kolmogorov-
Smirnov Z 

Asymp. 
Sig. (2-
tailed) Mean Std. 

Deviation 
Absolute Positive Negative 

CO1 154 4,47 ,794 ,353 ,251 -,353 4,378 ,000 

CO2 154 4,53 ,865 ,397 ,292 -,397 4,921 ,000 

CO3 154 4,62 ,793 ,416 ,317 -,416 5,167 ,000 

CO4 154 3,91 1,196 ,254 ,181 -,254 3,156 ,000 

CO5 154 4,45 ,871 ,351 ,266 -,351 4,358 ,000 

CO6 154 4,25 ,965 ,321 ,218 -,321 3,987 ,000 

CO7 154 4,60 ,662 ,410 ,272 -,410 5,092 ,000 

CO8 154 4,66 ,690 ,431 ,309 -,431 5,353 ,000 

CO9 154 4,24 ,929 ,326 ,207 -,326 4,042 ,000 

CO10 154 4,16 ,971 ,282 ,192 -,282 3,496 ,000 

CO11 154 4,42 ,838 ,352 ,245 -,352 4,369 ,000 

CO12 154 4,70 ,628 ,449 ,317 -,449 5,574 ,000 

AA13 154 4,68 ,702 ,448 ,325 -,448 5,554 ,000 

AA14 154 4,27 ,977 ,306 ,226 -,306 3,799 ,000 

AA15 154 4,52 ,786 ,385 ,270 -,385 4,783 ,000 

AA16 154 3,86 1,291 ,239 ,188 -,239 2,964 ,000 

AA17 154 4,45 ,801 ,362 ,248 -,362 4,498 ,000 

AA18 154 4,34 ,865 ,324 ,222 -,324 4,015 ,000 

AA19 154 4,41 ,813 ,344 ,234 -,344 4,271 ,000 

AA20 154 4,77 ,509 ,482 ,323 -,482 5,985 ,000 

AA21 154 4,42 ,905 ,384 ,259 -,384 4,760 ,000 

AA22 154 4,39 ,795 ,337 ,221 -,337 4,185 ,000 

AA23 154 4,55 ,714 ,397 ,265 -,397 4,927 ,000 

AA24 154 4,73 ,561 ,468 ,317 -,468 5,811 ,000 

LG25 154 4,42 ,861 ,375 ,249 -,375 4,651 ,000 

LG26 154 4,35 ,953 ,350 ,248 -,350 4,337 ,000 
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LG27 154 4,63 ,676 ,429 ,292 -,429 5,321 ,000 

LG28 154 3,99 1,252 ,278 ,209 -,278 3,446 ,000 

LG29 154 4,44 ,855 ,366 ,257 -,366 4,547 ,000 

LG30 154 4,27 ,958 ,315 ,224 -,315 3,909 ,000 

LG31 154 4,57 ,645 ,403 ,253 -,403 4,995 ,000 

LG32 154 4,70 ,562 ,449 ,297 -,449 5,576 ,000 

LG33 154 4,47 ,785 ,375 ,249 -,375 4,648 ,000 

LG34 154 4,42 ,782 ,348 ,230 -,348 4,318 ,000 

LG35 154 4,70 ,573 ,452 ,301 -,452 5,611 ,000 

LG36 154 4,60 ,719 ,427 ,288 -,427 5,294 ,000 

(a. Test distribution is Normal., b. Calculated from data.) 
Fonte: Dados da pesquisa 

4.4 Teste do modelo de mensuração 

Para analisar a influência dos construtos da escala Supply Chain Levers sobre à 

relação dos constructos efeito do setor de Compras sobre o setor de Logística e o 

efeito do setor de Logística sobre o setor de Almoxarifado e Armazenamento, deve-

se realizar dois testes: Teste do modelo de mensuração e o Teste do modelo 

estrutural. Nesta seção veremos o Teste do modelo de mensuração. Na próxima 

seção será realizado o Teste do modelo estrutural. 

O Teste do modelo de mensuração consiste em avaliar a confiabilidade dos 

indicadores, a confiabilidade de consistência interna, a validade convergente e a 

validade discriminante. Os critérios para estas avaliações estão presentes nas 

Tabelas 11 e 12. 

A Tabela 11 apresenta os critérios para avaliar a confiabilidade dos indicadores e a 

confiabilidade interna. 

Tabela 11 – Critérios para avaliar a confiabilidade dos indicadores e a confiabilidade 
interna 

Critério Indicador Valor 
Desejado 

Referências 

Confiabilidade 
Interna 

Alfa de 
Cronbach 

Acima de 0.70 Nunnally (1978) 
Nunnally and Bernstein 

(1994) 
Hair et. al (2009) 

Urbach and Ahlemann 
(2010) 

  Acima de 0.60 Lyberg et al. (1997) 

Confiabilidade do 
Indicador 

Carga do 
indicador 

(individual) 

Acima de 0.70 Kock (2020) 

  Acima de 0.50 Nunnally (Nunnally, 
1978) 
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Hair et. al (J. F. Hair et 
al., 2009) 

  Acima de 0.40 Gorsuch (1974) 

  Abaixo de 0.40 
(eliminar do 

modelo) 

Baumgartner  e Homburg 
(1996) 

Krasnova, Hildebrand, 
Günther, Kovrigin, and 

Nowobilska (2008) 

Fonte: Adaptado de Hair et al. (J. F. Hair et al., 2009) 
 

A Tabela 12 resume os critérios para avaliar a validade convergente e a validade 

discriminante. 

Tabela 12 – Critérios para avaliar a validade convergente e a validade discriminante 

Critério Indicador Valor 
Desejado 

Referências 

Validade 
Convergente 

Carga do 
indicador 

padronizada 
sobre seu fator 

Acima de 0.50 Nunnally (Nunnally, 1978) 
Hair et. al (J. F. Hair et al., 

2009) 

 Carga com sig. 
p-valor 

P<.05 Gefen and Straub (2005) 

 Confiabilidade 
Composta (CR) 

Acima de 0.80 Peter (1979) 

  Acima de 0.70 Fornell and Larcker (1981) 
Nunnally and Bernstein 
(Nunnally & Bernstein, 

1994) 
Hair et. al (J. F. Hair et al., 

2009) 

 Variância media 
extraída (AVE) 

Acima de 0.50 Barclay, Thompson, and 
Higgins (1995) 

Hair et. al (J. F. Hair et al., 
2009) 

Urbach and Ahlemann 
(Urbach & Ahlemann, 

2010) 

  Abaixo de 0.50 
(deve ser 

eliminado do 
modelo) 

Bagozzi (1988) 

  AVE > 0.5, 
mas 

CR < 0.6, a 
validade 

convergente 
do construto 

Fornell and Larcker 
(Fornell & Larcker, 1981) 
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ainda é 
adequada 

  Abaixo de 0.40 
(deve ser 

eliminado do 
modelo) 

Bagozzi (Bagozzi & Yi, 
1988) 

Validade 
Discriminante 

Raiz quadrada 
da AVE 

Maior que as 
correlações 

entre as 
variáveis 
latentes 

Hair et. al (J. F. Hair et al., 
2009) 

 Fator de 
inflação da 

variância (VIF) 

< 10 
< 5 

< 3.3 (ideal) 

Hair et. al (J. F. Hair et al., 
2009) 

Fonte: Adaptado de Hair et al. (J. F. Hair et al., 2009) 

Desta forma, apresenta-se inicialmente o modelo que relaciona a escala Supply Chain 

Levers sobre à relação dos constructos efeito do setor de Compras sobre o setor de 

Logística e o efeito do setor de Logística sobre o setor de Almoxarifado e 

Armazenamento utilizando todos indicadores (que são as variáveis observáveis ou 

questões formuladas no questionário da pesquisa) como mostra a Figura 9. 

 

Figura 31 – Efeito escala Supply Chain Levers sobre os constructos 
Fonte: Dados da pesquisa 

Para testar o modelo de mensuração do arcabouço teórico formulado na Figura 9, 

analisa-se inicialmente a confiabilidade dos indicadores. As cargas fatoriais dos 
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construtos com seus indicadores foram obtidas resolvendo o sistema de equações 

estruturais representado na Figura 9 e estão apresentadas na Figura 10. 

 

Figura 32 – Efeito escala Supply Chain Levers sobre os constructos - modelo inicial 
Fonte: Dados da pesquisa 

A Tabela 13 apresenta os valores das cargas dos indicadores, presentes na Figura 

32. 

Tabela 13 – Teste das cargas fatoriais utilizando todos os indicadores 

 Almoxarifado e 
armazenamento 

Compras Logística 

AA13 0.521 
  

AA14 0.429 
  

AA15 0.583 
  

AA16 0.345 
  

AA17 0.591 
  

AA18 0.701 
  

AA19 0.669 
  

AA20 0.681 
  

AA21 0.689 
  

AA22 0.649 
  

AA23 0.674 
  

AA24 0.632 
  

CO1 
 

0.583 
 

CO10 
 

0.592 
 

CO11 
 

0.636 
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CO12 
 

0.599 
 

CO2 
 

0.502 
 

CO3 
 

0.407 
 

CO4 
 

0.407 
 

CO5 
 

0.417 
 

CO6 
 

0.630 
 

CO7 
 

0.594 
 

CO8 
 

0.671 
 

CO9 
 

0.713 
 

LG25 
  

0.642 

LG26 
  

0.516 

LG27 
  

0.612 

LG28 
  

0.416 

LG29 
  

0.559 

LG30 
  

0.662 

LG31 
  

0.682 

LG32 
  

0.671 

LG33 
  

0.757 

LG34 
  

0.627 

LG35 
  

0.694 

LG36 
  

0.650 

Fonte: Dados da pesquisa 

De acordo com Hair et. al., (Joseph F. Hair et al., 2009), devem ser eliminados os 

indicadores com carga fatorial inferior a 0,50. Desta forma estes foram eliminados 

utilizando o método stepwise, ou seja, step by step, ou ainda passo a passo. Foram 

identificados que os indicadores CO3 (0.407), CO4 (0.407), CO5 (0.417), LG28 

(0.416), AA14 (0.429) e AA16 (0.345), na primeira rodada de cálculos, possuem carga 

fatorial, ou correlação com os seus construtos, inferior a 0,50, sendo assim, estes 

indicadores foram eliminados. 

Após as devidas eliminações as novas cargas fatoriais foram recalculadas como 

dispostas na Figura 33. 
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Figura 33 – Efeito escala Supply Chain Levers sobre os constructos - modelo primeira 
rodada de cálculos 
Fonte: Dados da pesquisa 

A Tabela 14 exibe as cargas dos indicadores apresentadas na Figura 33. 

Tabela 14 – Teste das cargas fatoriais: modelo primeira rodada de cálculos 

 Almoxarifado e 
armazenamento 

Compras Logística 

AA13 0.513   

AA15 0.571   

AA17 0.603   

AA18 0.708   

AA19 0.676   

AA20 0.684   

AA21 0.708   

AA22 0.652   

AA23 0.685   

AA24 0.643   

CO1  0.600  

CO10  0.599  

CO11  0.649  

CO12  0.598  

CO2  0.519  

CO6  0.628  

CO7  0.621  

CO8  0.689  

CO9  0.720  

LG25   0.628 
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LG26   0.492 

LG27   0.596 

LG29   0.574 

LG30   0.670 

LG31   0.699 

LG32   0.687 

LG33   0.767 

LG34   0.621 

LG35   0.696 

LG36   0.659 

Fonte: Dados da pesquisa 

De acordo com Hair et. al., (Joseph F. Hair et al., 2009), devem ser eliminados os 

indicadores com carga fatorial inferior a 0,50. Desta forma estes foram eliminados 

utilizando o método stepwise, ou seja, step by step, ou ainda passo a passo. Foram 

identificados que os indicadores LG26 (0.492), na segunda rodada de cálculos, 

possuem carga fatorial, ou correlação com os seus construtos, inferior a 0,50, sendo 

assim, estes indicadores foram eliminados. 

Após as devidas eliminações as novas cargas fatoriais foram recalculadas como 

dispostas na Figura 34. 

 

Figura 34 – Efeito escala Supply Chain Levers sobre os constructos - modelo final 
Fonte: Dados da pesquisa 
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A Tabela 15 exibe as cargas dos indicadores apresentadas na Figura 34. 

Tabela 15 – Teste das cargas fatoriais: modelo segunda rodada de cálculos – modelo 
final 

 Almoxarifado e 
armazenamento 

Compras Logística 

AA13 0.513   

AA15 0.571   

AA17 0.603   

AA18 0.708   

AA19 0.676   

AA20 0.684   

AA21 0.708   

AA22 0.652   

AA23 0.685   

AA24 0.643   

CO1  0.600  

CO10  0.599  

CO11  0.649  

CO12  0.598  

CO2  0.519  

CO6  0.628  

CO7  0.621  

CO8  0.689  

CO9  0.720  

LG25   0.628 

LG26   0.492 

LG27   0.596 

LG29   0.574 

LG30   0.670 

LG31   0.699 

LG32   0.687 

LG33   0.767 

LG34   0.621 

LG35   0.696 

LG36   0.659 

Fonte: Dados da pesquisa 

Pode-se observar que as cargas fatoriais de todos indicadores satisfazem ao critério 

estabelecido por Hair et al. (J. F. Hair et al., 2009), superando o limite de 0,50. 

A Tabela 16 apresenta o teste da confiabilidade interna da escala, segundo o critério 

de Hair et al. (J. F. Hair et al., 2009), descrito na Tabela 11, que requer coeficiente 

Alfa de Cronbach acima de 0,70. Como pode ser observado pela Tabela 11, os valores 
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de Alfa de Cronbach para os construtos da escala Supply Chain Levers são superiores 

a 0,70 demonstrando a confiabilidade interna da escala Supply Chain Levers. 

Tabela 16 – Teste confiabilidade escala Supply Chain Levers 

 Cronbach's 
Alpha 

rho_A Composite 
Reliability 

Average 
Variance 
Extracted 

(AVE) 

Almoxarifado e 
armazenamento 

0.845 0.852 0.877 0.419 

Compras 0.807 0.816 0.853 0.393 

Logística 0.859 0.862 0.887 0.442 

Fonte: Dados da pesquisa 

A Tabela 16 apresenta ainda os índices para o teste da validade convergente dos 

construtos da escala Supply Chain Levers. A validade convergente pode ser 

constatada por meio da confiabilidade composta (CR) acima de 0,70 para todos os 

construtos, conforme recomendado na Tabela 12. A Figura 35 mostra a validade 

convergente sendo atendida no Teste de Mensuração da escala. 

 

Figura 35 – Gráfico Composite Reliability 
Fonte: Dados da pesquisa 

A AVE – Variância média extraída dos construtos, também disposta na Tabela 16, 

segundo critério estabelecido na Tabela 12, deve ser superior a 0,40 (Bagozzi & Yi, 

1988) para comprovar a validade convergente, valor que foi superado por todos os 

constructos. A Figura 36 mostra a variância média extraída sendo atendida no Teste 

de Mensuração da escala. 
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Figura 36 – Gráfico Average Variance Extracted (AVE) 
Fonte: Dados da pesquisa 

Portanto, as Figuras 35 e 36 mostram que foi comprovada a validade convergente do 

modelo de mensuração. 

A Tabela 17 visa avaliar a validade discriminante da escala Supply Chain Levers 

utilizada nesta pesquisa. Para isto são apresentadas as correlações entre as variáveis 

latentes, ou construtos do modelo. 

Tabela 17 – Correlação entre as variáveis latentes 
 Almoxarifado e 

armazenamento 
Compras Logística 

Almoxarifado e 
armazenamento 

0.647   

Compras 0.761 0.627  

Logística 0.888 0.759 0.665 

Fonte: Dados da pesquisa 

Como a raiz de AVE, disposta na diagonal da matriz da Tabela 17, é superior, as 

correlações entre as varáveis latentes, constata-se que a escala Supply Chain Levers 

satisfaz ao critério estabelecido por Hair et al. (J. F. Hair et al., 2009) na Tabela 7, para 

demonstrar a validade discriminante. 

Outra forma de comprovar a validade discriminante, consiste em analisar a correlação 

dos indicadores com os construtos do modelo. Neste caso as correlações dos 

indicadores com os construtos que refletem devem superar as correlações com os 

demais construtos. 
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Tabela 18 – Cross loadings 
 Almoxarifado e 

armazenamento 
Compras Logística 

AA13 0.513 0.555 0.401 

AA15 0.569 0.495 0.460 

AA17 0.603 0.512 0.501 

AA18 0.706 0.562 0.666 

AA19 0.678 0.523 0.539 

AA20 0.684 0.473 0.581 

AA21 0.710 0.463 0.652 

AA22 0.652 0.487 0.659 

AA23 0.687 0.448 0.638 

AA24 0.643 0.474 0.571 

CO1 0.443 0.599 0.391 

CO10 0.428 0.594 0.468 

CO11 0.511 0.648 0.449 

CO12 0.498 0.605 0.463 

CO2 0.251 0.508 0.302 

CO6 0.555 0.631 0.565 

CO7 0.446 0.624 0.429 

CO8 0.482 0.694 0.514 

CO9 0.589 0.717 0.605 

LG25 0.554 0.485 0.625 

LG27 0.451 0.428 0.579 

LG29 0.558 0.558 0.584 

LG30 0.658 0.607 0.686 

LG31 0.628 0.482 0.709 

LG32 0.665 0.426 0.693 

LG33 0.680 0.565 0.766 

LG34 0.515 0.472 0.630 

LG35 0.573 0.527 0.689 

LG36 0.580 0.466 0.665 

Fonte: Dados da pesquisa 

A Tabela 18 exibe as correlações “Cross Loadings”, ou seja, as correlações cruzadas, 

dos indicadores com os construtos do modelo. Pode-se observar, que os indicadores 

guardam maiores correlações com os construtos que refletem. Os indicadores AA13 

e AA22, respectivamente ficaram mais correlacionados com Compras e Logística, 

entretanto, foi mantido com seu constructo original – Almoxarifado e Armazenamento, 

pois entende-se que a variação não é significativa. 

Sumarizando os resultados encontrados, após a eliminação dos indicadores com 

baixa carga fatorial, conforme a Figura 34, a escala Supply Chain Levers apresentou 
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bom desempenho para explicar a relação nos constructos efeito do setor de Compras 

sobre o setor de Logística e o efeito do setor de Logística sobre o setor de 

Almoxarifado e Armazenamento, segundo os critérios presentes nas Tabelas 11 e 12 

para a confiabilidade dos indicadores, confiabilidade interna da escala, validade 

convergente e validade discriminante. 

4.5 Teste do modelo de estrutural 

Uma vez demonstrado a confiabilidade e a validade da escala Supply Chain Levers, 

estudou-se a influência de seus construtos sobre a relação dos constructos efeito do 

setor de Compras sobre o setor de Logística e o efeito do setor de Logística sobre o 

setor de Almoxarifado e Armazenamento. Para isto foram examinados os coeficientes 

de caminho no modelo concebido. A Tabela 19 apresenta os coeficientes de caminho 

e a representação gráfica dos mesmos encontra-se na Figura 37. 

Tabela 19 – Path coefficients 
 Almoxarifado e 

armazenamento 
Compras Logística 

Almoxarifado e 
armazenamento 

   

Compras   0.759 

Logística 0.888   

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Figura 37 – Gráfico Path coefficients 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Pode-se observar que o efeito do setor de Compras sobre o setor de Logística 

(coeficiente = 0,759) e o efeito do setor de Logística sobre o setor de Almoxarifado e 

Armazenamento (coeficiente = 0,888) exercem influência positiva. 

Portanto, faz-se necessário testar a significância estatística das relações observadas. 

A significância estatística pode ser testada pelo método Bootstraping, que consiste 

em simular várias amostras, a partir da base de dados da pesquisa. Estas amostras 

permitem o cálculo da média, do desvio padrão, do erro padrão e da estatística t usada 

no teste da significância dos coeficientes de caminho, como mostrados na Figura 38, 

que apresenta os valores da estatística t. 

 

Figura 38 – Estatística t dos coeficientes de caminho da escala Supply Chain Levers 
Fonte: Dados da pesquisa 

A Tabela 20 apresenta tais estatísticas e o P-valor, que determina a significância dos 

coeficientes de caminho. Os coeficientes são considerados estatisticamente 

significantes se os valores de P-valor forem inferiores a 0,05. 

 

 

 



94 

 

Tabela 20 – Teste T dos path coefficients 
 Original 

Sample (O) 
Sample 

Mean (M) 
Standard 
Deviation 
(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P Values 

Compras -> 
Logística 0.759 0.768 0.035 21.552 0.000 

Logística -> 
Almoxarifado e 
armazenamento 0.890 0.893 0.021 41.968 0.000 

Fonte: Dados da pesquisa 

A Tabela 20 mostra que os construtos o efeito do setor de Compras sobre o setor de 

Logística (coeficiente = 0,759, Valor de P = 0,000) e o efeito do setor de Logística 

sobre o setor de Almoxarifado e Armazenamento (coeficiente = 0,890, Valor de P = 

0,000) exercem influência positiva e significativa. 

A qualidade do ajuste do modelo pode ser mensurada pelos indicadores R2, R2 

ajustado e f2. 

Os coeficientes de R2, R2 ajustado estão dispostos na Tabela 21. 

Tabela 21 – R Square (R2) 

 R Square R Square Adjusted 

Almoxarifado e 
armazenamento 

0.792 0.790 

Logística 0.577 0.574 

Fonte: Dados da pesquisa 

O coeficiente de R2 foi significativo como mostra a Figura 39. 

 

Figura 39 – R Square (R2) 
Fonte: Dados da pesquisa 
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O coeficiente de R2 ajustado também foi significativo como mostra a Figura 40. 

 

Figura 40 – R Square Adjusted (R2 Adjusted) 
Fonte: Dados da pesquisa 

Os coeficientes de f² são obtidos mediante a inclusão e a exclusão dos construtos do 

modelo (um a um) e avaliando os seus efeitos. Avalia-se, então, o quanto cada 

construto é “importante” para o ajuste do modelo, analisando-se o tamanho do efeito, 

como mostra a Tabela 22. 

Tabela 22 – f Square (f2) 
 Almoxarifado e 

armazenamento 
Compras Logística 

Almoxarifado e 
armazenamento 

   

Compras     1.363 

Logística 3.804     

Fonte: Dados da pesquisa 

Valores do efeito de 0,02, 0,15 e 0,35 são considerados pequenos, médios e grandes, 

respectivamente Hair et. al., (2014). Os resultados da pesquisa demonstram que os 

efeitos dos construtos são: grandes para a relação do setor de Compras sobre o setor 

de Logística = 1.363 e para o setor de Logística sobre o setor de Armazenamento e 

Almoxarifado = 3.804, como mostra a Figura 41. 
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Figura 41 – f Square (f2) 
Fonte: Dados da pesquisa 

A qualidade do ajuste do modelo foi confirmada pelos indicadores R2 e R2 ajustado e 

parcialmente verificada pelo coeficiente de f2. Além disto, qualidade do modelo foi 

confirmada pela avaliação do R Square (R2), que, conforme mostrado na Tabela 21, 

apresentou o valor superior a 57,70%. Portanto, o modelo que estabelece as relações 

entre as dimensões Compras, Logística e Almoxarifado e Armazenamento da 

Indústria 4.0 do setor automotivo, mostrou-se adequado, com base, nos critérios de 

ajustes do modelo estrutural 

A Tabela 23 demonstra resumo do teste de hipóteses das relações entre os construtos 

da escala Supply Chain Levers na relação nos constructos efeito do setor de Compras 

sobre o setor de Logística e o efeito do setor de Logística sobre o setor de 

Almoxarifado e Armazenamento. 
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Tabela 23 – Resumo Teste de Hipóteses 
Hipóteses Tipo de 

Relação 
Resultado 
Coeficiente 
Estrutural 

Resultado 
P-valor 

Resultado 
Pesquisa 

H1 - Compras -> 
Logística 

Direta 
(Coeficiente 

estrutural 
positivo) 

0.759 0.000 Comprovada 

H2 - Logística -> 
Almoxarifado e 
armazenamento 

Direta 
(Coeficiente 

estrutural 
positivo) 

0.890 0.000 Comprovada 

Fonte: Dados da pesquisa 

As tabelas acima apesentaram resultados esperados e outros achados que envolvem 

novas reflexões. Desta forma: 

1) A comprovação da hipótese H1 – Compras -> Logística, era esperada conforme 

o modelo da escala Supply Chain Levers. 

2) A comprovação da hipótese H2 – Logistica -> Almoxarifado e Armazenamento, 

era esperada conforme o modelo da escala Supply Chain Levers. 

A tabela 24 apresenta a estatística descritiva. 

Tabela 24 – Teste T dos path coefficients 
 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

CO1 154 1 5 4,47 ,794 

CO2 154 1 5 4,53 ,865 

CO3 154 1 5 4,62 ,793 
CO4 154 1 5 3,91 1,196 
CO5 154 1 5 4,45 ,871 
CO6 154 1 5 4,25 ,965 
CO7 154 2 5 4,60 ,662 
CO8 154 1 5 4,66 ,690 
CO9 154 1 5 4,24 ,929 

CO10 154 1 5 4,16 ,971 
CO11 154 1 5 4,42 ,838 
CO12 154 1 5 4,70 ,628 
AA13 154 1 5 4,68 ,702 
AA14 154 1 5 4,27 ,977 
AA15 154 1 5 4,52 ,786 
AA16 154 1 5 3,86 1,291 
AA17 154 2 5 4,45 ,801 
AA18 154 1 5 4,34 ,865 
AA19 154 2 5 4,41 ,813 
AA20 154 3 5 4,77 ,509 
AA21 154 1 5 4,42 ,905 
AA22 154 2 5 4,39 ,795 
AA23 154 2 5 4,55 ,714 
AA24 154 2 5 4,73 ,561 
LG25 154 1 5 4,42 ,861 
LG26 154 1 5 4,35 ,953 
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LG27 154 2 5 4,63 ,676 
LG28 154 1 5 3,99 1,252 
LG29 154 1 5 4,44 ,855 
LG30 154 1 5 4,27 ,958 
LG31 154 3 5 4,57 ,645 
LG32 154 2 5 4,70 ,562 
LG33 154 1 5 4,47 ,785 
LG34 154 1 5 4,42 ,782 
LG35 154 2 5 4,70 ,573 
LG36 154 1 5 4,60 ,719 

Valid N 
(listwise) 

154         

Fonte: Dados da pesquisa 

4.6 Análise dos resultados com base no modelo de Tjahjono et al. (2017) 

O tratamento quantitativo do modelo de Tjahjono et al. (2017), permitiu estabelecer 

um modelo de mensuração apresentado na seção 4.4, assim como estabelecer as 

relações estruturais discutidas na seção 4.5.  

Em relação ao modelo de mensuração o indicador ou alavanca que possui maior carga 

fatorial (0.720), ou seja, correlação com a dimensão Compras da Indústria 4.0 é o CO9 

- O RFID (radio frequency identification) agiliza na recepção e avaliação para cotação. 

O RFID (radio frequency identification) se apresenta muito importante para o setor de 

compras na Indústria 4.0 devido a possibilidade de se rastrear em tempo real cada 

item de matéria-prima, insumos, e tudo que compõe os produtos acabados e, até 

mesmo, os semi-acabados em diversas etapas de fabricação, garantindo a eficácia 

na aquisição e ressuprimento dos estoques, principalmente aqueles de maior valor 

agregado. 

Para o constructo Logística da Indústria 4.0, o indicador LG33 - O RFID (radio 

frequency identification) agiliza os processos de recebimento e movimentação de itens 

apresentou a maior carga fatorial (0.767) ou correlação. 

Quanto a Logística na Indústria 4.0, o RFID (radio frequency identification) constitui 

um diferencial estratégico para o setor, uma vez que se abre a possibilidade do 

monitoramento em tempo real dos produtos finalizados o que oferece alto nível 

de controles sobre os Estoques. Com isso, as fábricas podem implantar técnicas de 

gerenciamento de entregas na modalidade “just in time” e reduzir os custos com a 

gestão de bens ociosos, o que também ajuda a liberar profissionais para outras tarefas 

cuja MDO está escassa. 
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Em relação a variável latente Almoxarifado e Armazenagem da Indústria 4.0 as 

alavancas que apresentaram maiores cargas fatoriais (0.708) ou correlações foram 

AA18 - A ciber segurança é aplicável nos processos de recebimento e locação e AA21 

- O RFID (radio frequency identification) ajuda nos procedimentos de conferência e 

locação dos itens. 

A ciber segurança é voltada para os softwares, hardwares e redes que compõem os 

fluxos de recebimento e armazenamento de tudo que é adquirido por compras. Ou 

seja, cuida para que a infraestrutura, o sistema da empresa, não permita falhas que 

possam prejudicar a acuracidade dos dados de estoque da empresa. Ela previne 

problemas com a gestão de informações que é feita pelas máquinas, na 

movimentação interna e armazenamento de dados, sendo estes a base dos processos 

decisórios. 

A maior precisão na realização do inventário é um dos maiores benefícios da 

implementação do RFID (radio frequency identification). Afinal, a tecnologia é muito 

mais segura, eficiente e rápida na hora de repassar informações sobre o estoque. Vale 

lembrar que os gestores conseguem ter em mãos, em tempo real, informações exatas 

sobre todos os produtos em estoque. Sem dúvidas, isso simplifica o trabalho e traz 

mais tranquilidade para tomar decisões, o que é essencial para o setor de compras, 

por exemplo. 

Por outro lado, a alavanca considerada com maior potencial para Compras da 

Indústria 4.0 é o CO12 - O Business Intelligence melhora o processo de compras 

(média = 4,70). 

Sendo o Business Intelligence (BI) um processo de coleta, organização, análise e 

monitoramento de dados e informações relacionadas a uma empresa ou 

departamento, sua aplicação é vital para converter dados dos processos em 

informações aplicáveis para facilitar a tomada de decisões e ajudar as empresas a 

resolver problemas com base em informações precisas e em tempo real. Ao ajudar a 

gerenciar a rotina, de forma eficiente e otimizada, o Business Intelligence em compras 

é muito importante porque fornece a base necessária para: 

- Para ver possíveis falhas nos processos do departamento de compras; 
- Melhorar as estratégias do setor; 
- Otimizar as negociações; 
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Para a dimensão Logística da Indústria 4.0 as alavancas consideradas com maiores 

potenciais são LG32 - A identificação automática de dados agiliza os processos de 

recebimento e movimentação de itens (média = 4,70) e LG35 - A comunicação entre 

as máquinas de movimentação agiliza os processos de recebimento e movimentação 

de itens (média = 4,70). 

Essa tecnologia aplicada à Logística viabiliza, em tempo real, o controle do fluxo de 

produtos por toda a cadeia de suprimentos de uma empresa, permitindo acuracidade 

de dados e rastreamento de itens desde a apresentação para descarga na entrada, 

armazenamento, fabricação e despacho na saída.  

Em relação a dimensão Almoxarifado e Armazenagem da Indústria 4.0 a alavanca 

considerada com maior potencial é o AA20 - A identificação automática de dados 

ajuda na celeridade do abastecimento da linha de montagem (média = 4,77). 

No momento do recebimento, etiquetas de identificação são colocadas no 

carregamento, embalagem ou produtos. Elas contêm um chip que carrega todas as 

informações referentes àquela mercadoria de forma individual. A partir daí os dados 

de várias etiquetas podem ser recebidos on line e interpretados simultaneamente, sem 

a necessidade de MDO para aproximá-las de um leitor ou scanner, ou seja, tudo é 

feito através da emissão de sinais de rádio. 

Em outra perspectiva o modelo estrutural demonstrou que a Logística da Indústria 4.0 

impacta com maior intensidade sobre Almoxarifado e Armazenamento (0.888). O 

efeito de Compras da Indústria 4.0 sobre a Logística também foi significativo (0.759). 

De fato, para acompanhar um sistema de Compras sustentado por tecnologias 

avançadas a Logística deve se aparelhar com recursos de primeira geração. E, 

também, para receber os produtos processados pela Logística com tecnologia de 

ponta, o Almoxarifado e Armazenamento devem se equipar tecnologicamente. 

Estes achados serão consolidados nas conclusões da presente dissertação. 
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5 Conclusões, limitações e sugestões de novas pesquisas 

Como ressaltado na Introdução desta dissertação, nas últimas três décadas, os 

sistemas de Tecnologia da Informação (TI) passaram por uma significativa revolução. 

Uma das mudanças mais radicais é a mudança de computadores a dispositivos 

inteligentes, utilizando os serviços de infraestrutura baseados na computação em 

nuvem. Esses desenvolvimentos permitiram possibilidades infinitas de interconectar 

seres humanos e máquinas.  

O estudo se fez necessário para o entendimento das relações estruturais da cadeia 

de suprimentos da indústria 4.0 nos setores de Compras, Logística e Almoxarifado e 

Armazenamento. 

Em particular nas cadeias de suprimento, a colaboração entre fornecedores, 

fabricantes e clientes é crucial para aumentar a transparência de todas as etapas 

desde o pedido enviado até o final da vida útil do produto produzido na Indústria 4.0. 

Além disso, devido à introdução da digitalização e automação de processos, toda a 

estrutura de Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos (Supply Chain Management - 

SCM) é diretamente afetada de forma irreversível. A Indústria 4.0 envolve 

especificamente uma mudança radical na maneira como as fábricas operam 

atualmente em toda sua plenitude e de forma global (Dellagnezze, 2020). 

Definido por muitos como uma transformação global da indústria de transformação 

pela introdução da digitalização e da Internet, essas transformações introduzem 

melhorias revolucionárias nos processos de criação, fabricação, operação e serviços 

agregados na fabricação de produtos e sistemas (Tjahjono et al., 2017). 

Esses novos sistemas concentram seus recursos na introdução de produtos 

inteligentes e processos industriais que permitirão à indústria enfrentar rápidas 

mudanças nos padrões de compras e aquisições de forma geral. 

A escala Supply Chain Levers de Tjahjono et. al, (2017), conforme denominada pelos 

autores, foi utilizada na presente dissertação, como sendo um importante arcabouço 

para o estudo dos impactos nos constructos da Supply Chain Levers da Indústria 4.0 

na gestão com fornecedores no setor automotivo. Foram explorados os constructos 

Compras, Logística e Almoxarifado e Armazenamento. 



102 

 

A questão norteadora do presente estudo pode ser assim definida: como os 

recursos/tecnologias da Supply Chain da Indústria 4.0 do setor automobilístico é 

influenciada pelas alavancas tecnológicas. 

O objetivo geral da dissertação constituiu em identificar os fatores das alavancas 

tecnológicas que influenciam as relações estruturais da cadeia de suprimento da 

indústria 4.0 na gestão com fornecedores do setor automotivo, à luz do método de 

Supply Chain Levers de Tjahjono et. al, (2017). Também, foram delineados os 

objetivos específicos que seguem: 1. Avaliar a escala Supply Chain Levers para 

estudar a relação estrutural da cadeia de suprimento da Indústria 4.0; 2. Analisar a 

influência dos construtos Compras, Logística e Almoxarifado e Armazenamento, da 

escala Supply Chain Levers, na relação estrutural da cadeia de suprimento da 

Indústria 4.0; 3. Avaliar os efeitos das alavancas tecnológicas sobre as dimensões da 

escala Supply Chain Levers. Os objetivos foram atingidos. 

A aplicação da escala Supply Chain Levers, inicialmente apresentou as seguintes 

relações: efeito do setor de Compras sobre o setor de Logística e o efeito do setor de 

Logística sobre o setor de Almoxarifado e Armazenamento: apresentam influência 

significativa, respectivamente. 

Ficou muito evidente no estudo realizado que o Setor de Compras, Setor de Logística 

e Setor de Almoxarifado e Armazenamento tem forte influência nas suas relações. 

Supõe-se inclusive o efeito do setor de Almoxarifado e Armazenamento sobre o setor 

de Compras possa afetar outros construtos do modelo. Entretanto não se pode 

comprovar a esta relação, pelo fato desta não ter sido previsto no modelo original do 

estudo, o que pode significar uma limitação da pesquisa, que será a seguir abordada. 

Em outra perspectiva o modelo estrutural demonstrou que a Logística da Indústria 4.0 

impacta com maior intensidade sobre Almoxarifado e Armazenamento (0.888). O 

efeito de Compras da Indústria 4.0 sobre a Logística também foi significativo (0.759). 

De fato, para acompanhar um sistema de Compras sustentado por tecnologias 

avançadas a Logística deve se aparelhar com recursos de primeira geração. E 

também para receber os produtos processados pela Logística com tecnologia de 

ponta, o Almoxarifado e Armazenamento devem se equipar tecnologicamente. 
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A amostra coletada para a realização da pesquisa pareceu adequada para os testes 

iniciais realizados. Entretanto para comparar com o modelo inicial de Supply Chain 

Levers de Tjahjono et. al, (2017), seria necessário ampliar a pesquisa incluindo os 

KPI´s de cada variável observada, para desenvolver novos conhecimentos sobre o 

assunto. Outra limitação significativa é amplitude da amostra, que para o setor como 

automobilístico, o seu tamanho começa a constituir uma limitação ao estudo. 

Por outro lado, existe uma limitação inerente ao próprio modelo final, por 

desconsiderar a possível relação entre os construtos efeito do Setor de Compras 

sobre o Setor Almoxarifado e Armazenamento da escala Supply Chain Levers. Desta 

forma não se pode constatar uma relação que se mostrou muito evidente, mas que 

cientificamente não pode ser comprovada, da influência do setor de Almoxarifado e 

Armazenamento sobre o setor de Compras. 

A dissertação resultou na visão da escala Supply Chain Levers, no que tange as 

relações estruturais da cadeia de suprimento da indústria 4.0, à luz do método de 

Supply Chain Levers de Tjahjono et. al, (2017). Entende-se que os fatos apresentados 

são relevantes, contudo, a escala pode ser utilizada em vários outros contextos, como 

por exemplo, a implementação dos KPI´s propostos por  Tjahjono et. al, (2017), 

aprofundando na visão dos impactos da indústria 4.0 na Gestão de Fornecedores. O 

modelo Supply Chain Levers de Tjahjono et. al, (2017) mostra-se como um poderoso 

instrumento para mensurar as relações da cadeia de suprimentos da indústria 4.0 em 

diversos outros ambientes de negócio. 

Sugere-se ainda nova pesquisa com espectro amostral maior, para melhorar a análise 

estatística. 

Outra sugestão é modificar as relações estruturais da escala Supply Chain Levers 

levando em conta o construto da escala. Por exemplo: “O Setor de Almoxarifado e 

Armazenamento influencia o Setor de Compras”? 

Para o setor automotivo, os estudos da escala Supply Chain Levers ainda se 

demonstram tímidos, foram identificados poucos estudos a respeito do tema, que 

fundamenta-se de grande importância para o setor. A pesquisa desta dissertação 

pode proporcionar novas discussões sobre o tema.  
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As contribuições desta dissertação para a academia estão relacionadas ao que tange 

o estudo da escala Supply Chain Levers para o setor automotivo, contudo este 

conhecimento poderá ser aplicado em outros setores.  

Para este pesquisador, o desenvolvimento desta dissertação contribui na 

compreensão sobre conhecimento, informações, indicadores, utilização de softwares, 

gerenciamento e planejamento, fatores importantes para a cadeia de suprimentos.  

Por fim, esta dissertação contribui para a FPL fomentando e adicionando mais 

conhecimentos no arcabouço acadêmico. 
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