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O termo Indústria 4.0 (I.4.0) tem sido citado frequentemente e está 

diretamente ligado ao futuro das atividades de manufatura, e dentro deste 

contexto, ocorrem interfaces com a gestão da cadeia de suprimentos ou 

Supply Chain Management (SCM), e esta usufrui dos benefícios gerados pela 

aplicação dos princípios, ferramentas e técnicas da I.4.0. O presente trabalho 

tem por objetivo realizar uma análise em relação à influência da I.4.0 no 

Supply Chain Management. A metodologia empregada consiste em um 

estudo bibliográfico qualitativo exploratório através da análise e avaliação 

de artigos, livros e revistas, em meio físico ou eletrônico (web), e os 

resultados serão demonstrados através da qualificação da importância e 

aplicabilidade dos conceitos da I.4.0 no Supply Chain Management. 

 

Palavras-chave: Industria 4.0, Gestão da Cadeia de Suprimentos, Supply 

Chain Management 
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1. Introdução: 

Desde a primeira revolução industrial em 1750, saltos tecnológicos têm levado a mudanças de 

paradigmas nos processos industriais, os quais foram denominados de “Revoluções 

Industriais”. 

O termo Indústria 4.0 foi cunhado na feira de Hannover em 2011, e discutido no Fórum 

Econômico Mundial (2015), exibindo um alinhamento com os recentes estudos realizados na 

Alemanha. Esta nova realidade trata de uma economia com forte presença digital e 

conectividade entre as pessoas (p2p), entre máquinas (m2m) e entre máquinas e pessoas 

(m2p), cujo foco principal é a troca de informação (comunicação de dados). (SCHWAB, 

2015) 

As três revoluções industriais anteriores tiveram início em países desenvolvidos e depois se 

espalharam pelo restante do mundo. A primeira iniciou-se no final do século XVIII, ocorreu 

basicamente na Inglaterra e fundamentou-se na introdução da energia hidráulica e a vapor, a 

segunda, iniciada no final do século XIX, baseou-se no uso da energia elétrica e impulsionou 

a produção em massa, e a terceira, nos 70, baseou-se no microchip com sua aplicação em 

sistemas eletrônicos e na tecnologia da informação (TI) para melhorar a automação na 

manufatura. 

A 4° Revolução Industrial (I.4.0) está alterando a forma de como trabalhamos e nos 

relacionamos com o mundo em que vivemos. Atualmente, vivemos a era da digitalização e da 

hiperconectividade, a qual nos desafia, diariamente, a experimentar coisas que nunca 

experimentamos antes. 

Dentro das organizações vivemos mudanças em grande escala, alcance e complexidade, 

graças às novas tecnologias incorporadas às atividades humanas. Os desafios desta nova 

revolução servirão de base para o desenvolvimento de soluções que envolvem diferentes 

stakeholders, sejam eles públicos ou privados, acadêmicos ou pertencentes à sociedade 

(SCHWAB, 2016). 
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De acordo com Schwab (2016), a amplitude e a profundidade de tais mudanças sinalizam para 

a transformação de sistemas inteiros de produção, gerenciamento e governança. A indústria 

4.0 promoveu uma “fusão de tecnologias, não deixando claro as linhas divisórias entre as 

esferas físicas, digitais e biológicas”. 

Embora a automação nas indústrias seja, na maioria das vezes, o primeiro pensamento que 

advém quando falamos em I.4.0, podemos dizer que a automação constitui-se, apenas, no 

aspecto mais visível da I.4.0, porém, esta gera um impacto profundo nos estoques e na gestão 

da cadeia de suprimentos como um todo. 

As cadeias produtivas são processos globais com produtos fabricados em diferentes sites e 

países, que produzem subconjuntos ou partes, os quais são finalizados em outro site. 

Problemas como qualidade e prazo são cotidianos e freqüentes, e a visibilidade do nível dos 

estoques de matérias-primas, produtos em processamento (WIP – work in process) ou 

produtos acabados, associados aos dados relativos a data de início da produção, desempenho 

do processo e ocorrência de não-conformidades, em tempo real, auxiliam de maneira 

significativa no sucesso da cadeia (EENEWSEUROPE, 2017). 

 Conforme Bharadway et al. (2013) graças às inovações que surgiram no início do século 

XXI, a velocidade da combinação entre cadeias de suprimentos tem aumentado, deixando-as 

mais rápidas e com o ciclo reduzido. Logo, a vantagem competitiva das futuras cadeias de 

suprimentos será determinada pela flexibilidade, adaptabilidade e pelo planejamento contínuo. 

Logo, este artigo visa evidenciar a interface e o diálogo entre as máquinas e os insumos ao 

longo dos processos, e os benefícios que a I.4.0 pode trazer ao longo da cadeia de valor, seja 

na redução dos prazos de lançamento de novos produtos, na flexibilização das linhas de 

produção ou na customização em massa, pois a integração, via I.4.0, pode gerar otimização e 

flexibilização no SCM. 

2. Revisão da literatura: 

2.1. Indústria 4.0 
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O termo Indústria 4.0 (I.4.0) tornou-se conhecido, publicamente, a partir de 2011, quando 

representantes das áreas acadêmicas, de negócios e do governo alemão o promoveram como 

parte da estratégia governamental alemã para manutenção e desenvolvimento da 

competitividade da indústria de transformação. (HERMANN et al., 2015) 

Conforme Bloem et al. (2014) e Anderl (2014), nos encontramos na quarta etapa da revolução 

industrial, a qual caracteriza-se pelo Cyber-Physical Systems (CPS) ou, sistemas Ciber-

Físicos, os quais são uma consequência da integração da produção, da sustentabilidade e da 

satisfação dos clientes, formando a base dos sistemas inteligentes. Hoje é fácil conectar 

aparelhos, máquinas, coisas, fábricas, ambientes e processos industriais através da IoT 

(Internet of Thinks), e os robôs foram promovidos a assistentes dos homens e realizam 

atividades de forma colaborativa. 

O termo I.4.0 refere-se a um novo estágio de desenvolvimento na organização e gestão de 

todo o processo da cadeia de valor, envolvida na indústria de transformação, e dentre suas 

características principais destacam-se a integração horizontal e vertical, a engenharia em toda 

a cadeia de valor e a adoção de tecnologias exponenciais, tais como a manufatura aditiva. 

(DELLOITE, 2014) 

Conforme Heng (2014), as empresas que embarcarem na I.4.0 devem prestar atenção especial 

às integrações horizontal e vertical, e a digitalização da informação ao longo da cadeia de 

valor. A I.4.0 abrange, não apenas, a criação de valor, mas também a organização do trabalho 

e de modelos de negócios e serviços, e esta abrangência dá-se através da Tecnologia da 

Informação (TI) utilizada na conexão entre as áreas de produção, logística e marketing. 

Para Shrouf et al. (2014) a arquitetura das Smart Factories (Fábricas inteligentes) é baseada 

na IoT e há forte interação entre dispositivos, máquinas, processos e logística, e a análise do 

Big Data resultará em oportunidades de aperfeiçoamento dos produtos e processos.  

O desenvolvimento dos CPS na I.4.0 foi impulsionado pelos avanços tecnológicos e alguns 

dos pontos que merecem destaque são a expansão da IoT e da IoS, o processamento de dados 
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em nuvem com métodos Big Data, a realidade aumentada, a virtualização e a modelagem 

digital, além da manufatura aditiva. (AICHHOLZER et al., 2015) 

2.2. Princípios, Ferramentas e Técnicas da Indústria 4.0 

Com base na revisão realizada no item 5.1, serão abordadas em sequência, as principais 

Ferramentas (Tabela 1) e Técnicas (Tabela 2) da I.4.0. 

Tabela 1: Ferramentas da Industrial 4.0. 

 

Fonte: Adaptado de César (2017) 

 

Tabela 2: Técnicas da Indústria 4.0 
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Adaptado de Cézar (2017) 

 

 

 



 

XXXVIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
 “A Engenharia de Produção e suas contribuições para o desenvolvimento do Brasil” 

Maceió, Alagoas, Brasil, 16 a 19 de outubro de 2018. 

. 

 

 

 

 

 

7 

 

Os Princípios podem ser definidos como uma regra ou conhecimentos fundamentais e mais 

gerais, que norteiam uma determinada atividade (Holanda, 2010), e os princípios da Indústria 

4.0 encontram-se detalhados na Tabela 3. 

Tabela 3: Princípios da Indústria 4.0. 
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Adaptado de Cézar (2017) 

2.3. Supply Chain Management (SCM) 

Supply Chain Management ou Gestão da Cadeia de Suprimentos pode ser definida de maneira 

sintética como um conjunto de processos e recursos materiais necessários para produzir e 

entregar um produto para um cliente final gerando satisfação ao mesmo. 

O cenário competitivo que as empresas estão inseridas exige dos gestores e empresários uma 

atitude mais radical no sentido de aumentar a receita e reduzir custos, daí a importância em se 

administrar de maneira cada vez mais eficaz o sistema produtivo. (SLACK et al., 2009)  

De acordo com Slack et al. (2009), “uma perspectiva de rede de suprimentos significa definir 

a operação no contexto de todas as outras operações com as quais interage, algumas das quais 

são seus fornecedores e outras, seus clientes”. Gerir uma cadeia de suprimentos significa gerir 

as interconexões empresariais, integrar processos e alinhar procedimentos em prol do cliente. 

De acordo com Mentzer et al. (2001), SCM pode ser definido como a coordenação sistêmica e 

estratégica das funções comerciais tradicionais e as táticas em todas essas funções de negócios 

dentro de uma determinada empresa e entre empresas da cadeia de suprimentos, com o 

objetivo de melhorar o desempenho de longo prazo das empresas individuais e a cadeia de 

suprimentos como um todo. 

Conforme Chopra e Meindl (2003), SCM envolve de maneira, direta ou indireta, todos as 

etapas associadas ao atendimento de um pedido, não se restringindo à fabricantes e 

fornecedores, mas, também, transportadoras, centros de distribuição, varejistas e clientes. O 

fluxo de produtos, informações e recursos financeiros é constante e dinâmico, e visa 

maximizar o valor global. 

SCM pode ser definido como sendo a gestão das relações existentes entre uma organização e 

seus fornecedores e clientes, com o objetivo de fornecer ao cliente final um produto de 

elevado valor agregado ao menor custo possível. A cadeia de suprimentos evoluiu para uma 

rede de suprimentos, pois cadeia dá uma ideia de uma estrutura linear e contínua, já rede 
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considera a existência de uma estrutura, repleta de interligações entre as partes. 

(CHRISTOPHER, 2015) 

Conforme Freitas et al. (2008), a visão tradicional de uma operação em cadeia, onde existiam 

grandes estoques, lead time longos, foco nos custos e baixa concorrência, deu lugar ao 

estoque zero, lead time cada vez mais curto, foco nos serviços e uma visão integrada da 

cadeia de suprimentos, sempre privilegiando o consumidor final, e buscando integração inter 

e intraorganizacional. 

O SCM envolve colaboração e coordenação de atividades entre diferentes interessados, 

envolvendo atividades de planejamento e gerenciamento associadas à provisão e aquisição de 

materiais, processamento e logística, tais como previsões de demanda, processamento e 

atendimento de pedidos, transporte, cobrança e pagamentos. (HE et. al, 2009) 

De acordo com Ching (2010), SCM é a interação entre processos e atividades diferentes 

visando a criação de valor de produtos e serviços para o cliente final, e com este objetivo, 

planejam e controlam o fluxo de informações, materiais e recursos visando otimização do 

lead time, buscando a satisfação dos clientes atuais e futuros. 

Para Pozo (2010), o SCM representa uma nova premissa estratégica organizacional com o 

objetivo de obter vantagem competitiva para as empresas, maximizando os potenciais 

relacionamentos com a cadeia produtiva, de maneira que o consumidor final sinta-se 

encantado. 

Sintetizando, SCM é um conjunto de abordagens utilizadas para integrar, de maneira 

eficiente, fornecedores, fabricantes, distribuidores e varejistas, de modo que os produtos 

sejam distribuídos na quantidade, prazo e local adequados, minimizando custos sistêmicos e 

satisfazendo o nível de serviço requerido pelos clientes.  

3. Metodologia. 



 

XXXVIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
 “A Engenharia de Produção e suas contribuições para o desenvolvimento do Brasil” 

Maceió, Alagoas, Brasil, 16 a 19 de outubro de 2018. 

. 

 

 

 

 

 

10 

Neste trabalho, foi conduzida uma pesquisa bibliográfica qualitativa exploratória referente à 

influência da I.4.0 no Supply Chain Management, visando identificar seus benefícios e 

interfaces junto a cadeia de suprimentos, flexibilidade e customização. 

 Como mencionado, trata-se de uma pesquisa bibliográfica exploratória: exploratória, porque 

avança sobre um terreno pouco conhecido, procurando mapeá-lo; bibliográfica, porque a 

busca se dará em artigos disponíveis nas bases de dados. A pesquisa bibliográfica 

compreendeu o levantamento de referências sobre o referido tópico junto às bases de dados, 

nas quais foram pesquisados periódicos nacionais e estrangeiros e em face à novidade do 

tema, a pesquisa restringiu-se aos últimos 5 anos. 

4. Resultados. 

Nas Smart Factories, máquinas e insumos “conversam” ao longo dos processos, os quais 

ocorrem, relativamente, autônomos e integrados; dispositivos e máquinas locados em 

diferentes sites de uma empresa, ou em empresas distintas, trocam informações 

instantaneamente a respeito de pedidos de compras e do status dos estoques, o que permite 

integração e otimização logística, algo impossível há alguns anos, entre todos os elos de uma 

cadeia produtiva. 

 Dentro deste conceito, a I.4.0 integra mais do que processos produtivos e sua distribuição, 

mas envolve todos na cadeia de valor, ou seja, desde o desenvolvimento de novos produtos 

até o pós-venda. Os impactos vão muito além dos ganhos de produtividade, pois envolverão a 

redução nos prazos de lançamento de novos produtos, a flexibilização das linhas de produção 

e a customização em massa, além da integração das empresas em cadeias globais. 

Com o objetivo de avaliar a integração entre I.4.0 e SCM exibimos na Tabela 4 quais 

elementos do SCM correlacionam-se com quais princípios, ferramentas ou técnicas da I.4.0 

com base na análise e comentários de diferentes autores/fontes. 

Para simplificar a identificação de cada autor/fonte, associou-se a cada um, uma letra, 

conforme detalhado a seguir: (a) Anderl (2014); (b) Berger (2014); (c) Delloite (2014); (d) 
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Shrouf (2014); (e) Heng (2014); (f) Hermann (2015); (g) Kache e Seuring (2015); (h) Pfohl 

(2015); (i) Shankar (2015); (j) CNI (2016); (k) Costa (2017), (l) HSM (2016) e (m) Gorecky 

(2014). 

Tabela 4: Crosschecking entre I.4.0 e SCM. 

 

5. Conclusão. 
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Em função do discutido anteriormente, é possível concluir que a I.4.0 está baseada em 

diversos avanços tecnológicos tais como a nano e a biotecnologia, no desenvolvimento de 

novos materiais e processos e na conectividade, decorrente da fusão dos mundos real e virtual, 

ancorada e alicerçada pela IoT, IoS, IoD, Big Data, e-cloud, entre outras tecnologias digitais.  

Paralelamente, o conceito de SCM está consolidado e faz parte das organizações, que veem 

como inevitável a integração e a correlação entre fornecedores, fabricantes, transportadores, 

distribuidores e o cliente final, e crendo que este último é a parte mais importante da cadeia, e 

que seus desejos devem ser entendidos e transformados em algo concreto para a sobrevivência 

e expansão das organizações. 

Portanto, a integração entre SCM e I.4.0 é inevitável, e a adoção dos princípios, ferramentas e 

técnicas da Indústria 4.0 é de grande importância para o desenvolvimento e expansão da 

cadeia de suprimentos. Conforme detalhado, tecnologias como RFID, GPS, e-cloud, IoT, IoS, 

IoD, Big Data, CPS, e conceitos como virtualização, integração vertical e horizontal, ainda 

que já existentes, associados aos Smart Products e Smart Factories são responsáveis pela 

otimização e flexibilidade do SCM, sempre buscando atender aos anseios do cliente final. 

Como fruto desta integração o SCM exibe uma tendência de incorporar elementos da I.4.0, 

adaptá-los à sua realidade e seus objetivos, e promover uma evolução continua. 

Bibliografia: 

AICHHOLZER, G.; et al.  Industry 4.0: Background paper on the pilote project – “Industry 4.0: Foresight & 

Technology Assessment on the social dimension of the next industrial revolution”. ITA - Institute of Technology 

Assessment. AIT – Austrian Institute of Technology, 2015. 

 

ANDERL, R. (2014) Industrie 4.0 – Advanced engineering of smart products and smart production. Disponível 

em < http://www.researchgate.net/publication/270390939> Acesso em: 20 out. 2017. 

 

BHARADWAJ, A. et al. (2013) Digital business strategy: toward a next generation of insights. Disponível em: 

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2742300> Acesso em 20 out. 2017. 

 

BLOEM, J.; VAN DOORN, M.; DUIVESTEIN, S.; EXCOFFIER, D.; MAAS, R.; VAN OMMEREN, E. (2014) 

The Fourth Industrial Revolution: things to tighten the link between It and OT. Disponível em < 

http://www.fr.sogeti.com/globalassets/global/downloads/reports/vint-research-3-the-fourth-industrial-

revolution> Acesso em: 20 out. 2017. 

 

CARDOSO, J.; VOIGT, K.; WINKLER, M. (2009) Service Engineering for the Internet of Services. Disponível 

em: < http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-00670-8_2#page-1> Acesso em: 20 out. 2017. 

http://www.researchgate.net/publication/270390939
http://www.fr.sogeti.com/globalassets/global/downloads/reports/vint-research-3-the-fourth-industrial-revolution
http://www.fr.sogeti.com/globalassets/global/downloads/reports/vint-research-3-the-fourth-industrial-revolution
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-00670-8_2#page-1


 

XXXVIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
 “A Engenharia de Produção e suas contribuições para o desenvolvimento do Brasil” 

Maceió, Alagoas, Brasil, 16 a 19 de outubro de 2018. 

. 

 

 

 

 

 

13 

 

CESAR, F. et al. (2017) Contribuição da Indústria 4.0 (4° Revolução Industrial) para a indústria de jogos 

digitais. Disponível em: < https://www.dropbox.com/s/yl7y5nse52t524u/anais_V_3E.pdf?dl=0 > Acesso em 20 

abr. 2018. 

 

CHING, H. Y. (2010) Gestão de estoques na cadeia de logística integrada – Supply Chain. 4. Ed. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

 

CHOPRA, S; MEINDL, P. (2003) Gestão da cadeia de suprimentos – Estratégia, planejamento e operações. 4° 

Ed. Pearson. 

 

CHRISTOPHER, M. (2015) Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos: Estratégias para a redução de 

custos e melhoria dos serviços. Pioneira administração e negócios. 4° Ed. Cengage. 

 

CNI. (2016) Desafios para Indústria 4.0 no Brasil. Disponível em 

<http://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2016/8/desafios-para-industria-40-no-brasil/ > Acesso em: 20 

out. 2017. 

 

COSTA, F; CARVALHO, M. S; FERNANDES, J. M; ALVES, A. C; SILVA, P. (2017) Improving visibility 

using RFID – the case of a company in the automotive sector. Disponível em: 

<https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/46664/1/2017_Costa_et_al_MESIC.pdf> Acesso em: 20 

out. 2017. 

 

DELLOITE. (2014) Industry 4.0 – Challenges and solutions for the digital transformation and use of exponential 

technologies. Disponível em: < http://www.industrie2025.ch/fileadmin/user_upload/ch-en-delloite-ndustry-4-0-

24102014.pdf> Acesso em: 20 out. 2017. 

 

E-commercebrasil. (2017) Por que etiquetas inteligentes RFID estão revolucionando a gestão de estoques? 

Disponível em: < https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/etiquetas-rfid-revolucionando-gestao-estoques/> 

Acesso em: 10 out. 2017. 

 

EENEWSEUROPE. (2017) Real-time supply chain management for industry 4.0. Disponível em: 

<http://www.eenewseurope.com/news/real-time-supply-chain-management-industry-40> Acesso em: 12 out. 

2017. 

 

FREITAS, M; FRAGA, M; SOUZA, G.  (2016) LOGÍSTICA 4.0: CONCEITOS E APLICABILIDADE: UMA 

PESQUISA-AÇÃO EM UMA EMPRESA DE TECNOLOGIA PARA O MERCADO AUTOMOBILÍSTICO. 

Disponível em: <https://cadernopaic.fae.edu/cadernopaic/article/view/214> Acesso em: 18 out. 2017. 

 

GORECKY, D.et al. (2014) Human-Machine-Interaction in the Industry 4.0 Era. Disponível em: < 

https://ieeexplore.ieee.org/document/6945523/> Acesso em: 18 out. 2017. 
 

GRANT, D. B. (2013) Gestão de logística e cadeia de suprimentos, (Trad. Arlete Simille). São Paulo: Saraiva. 

 

HE, W. et al. (2009) A solution for integrated track and trace in supply chain based on RFID & GPS. Disponível 

em: <ieeexplore.ieee.org/document/5347146> Acesso em: 15 out. 2017. 

 

HENG, S. (2014) Industry 4.0 Upgrading for Germany´s industrial capabilities on the horizon. Disponível em: 

https://www.dbresearch.de/PROD/DBR_INTERNET_EN_PROD0000000000333571/Industry+4_0%3A+Upgra

ding+of+Germany%E2%80%99s+industrial+capabilities+on+the+horizon.PDF Acesso em: 20 out. 2017. 

 

HERMANN, M.; OTTO, B. (2015) Design Principles for Industry 4.0 Scenarios: A Literature Review. 

Disponível em: 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/46664/1/2017_Costa_et_al_MESIC.pdf
http://www.industrie2025.ch/fileadmin/user_upload/ch-en-delloite-ndustry-4-0-24102014.pdf
http://www.industrie2025.ch/fileadmin/user_upload/ch-en-delloite-ndustry-4-0-24102014.pdf
https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/etiquetas-rfid-revolucionando-gestao-estoques/
http://www.eenewseurope.com/news/real-time-supply-chain-management-industry-40
https://cadernopaic.fae.edu/cadernopaic/article/view/214
https://ieeexplore.ieee.org/document/6945523/
https://www.dbresearch.de/PROD/DBR_INTERNET_EN_PROD0000000000333571/Industry+4_0%3A+Upgrading+of+Germany%E2%80%99s+industrial+capabilities+on+the+horizon.PDF
https://www.dbresearch.de/PROD/DBR_INTERNET_EN_PROD0000000000333571/Industry+4_0%3A+Upgrading+of+Germany%E2%80%99s+industrial+capabilities+on+the+horizon.PDF


 

XXXVIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
 “A Engenharia de Produção e suas contribuições para o desenvolvimento do Brasil” 

Maceió, Alagoas, Brasil, 16 a 19 de outubro de 2018. 

. 

 

 

 

 

 

14 

<<https://www.researchgate.net/publication/307864150_Design_Principles_for_Industrie_40_Scenarios_A_Lite

rature_Review> Acesso em 21 out. 2017. 

 

HOLANDA, A. B. (2010) Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 5° Edição. Editora Positivo. 

 

HSM. (2016) Guia estratégico para a indústria 4.0: HSM Experience. Disponível em: 

<https://experience.hsm.com.br/trails/tecnologia-disrupcao-e-oportunidades-de-mercado/post 

/guia-estrategico-para-a-industria-40>. Acesso em: 22 out. 2017. 

 

KACHE, F; SEURING, S. (2015) Challenges and opportunities of digital information at the intersection of Big 

Data Analytics and supply chain management. Disponível em: < 

http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/IJOPM-02-2015-0078> Acesso em: 20 out. 2017. 

 

KAGERMANN, H.; WAHLSTER, W.; HELBIG, J. (2012) Securing the future of German manufacturing 

industry. Recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0. ACATECH. National 

Academy of Science and Engineering. Federal Ministry of Education and Research. 

 

KARDEC, A. (2012) Manutenção: função estratégica. Rio de janeiro: Qualimark. 

 

LEE, J.; KAO, H.; YANG, S. (2014) Service innovation and smart analytics for industry 4.0 and big data 

environment. Disponível em: < http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827114000857> Acesso 

em: 22 nov. 2017. 

 

MENTZER, J. T; DEWITT, W; KEEBLER, J. S. et al. (2001) Defining supply chain management. Journal of 

Business Logistics, v. 22, n. 2, p. 1-25. Disponível em: < 

https://www.biblioteca.fundacionicbc.edu.ar/images/e/e4/Conexion_y_logistica_2.pdf > Acesso em: 16 out. 

2017. 

 

PFOHL, H; YAHSI, B; KURNAZ, T. (2015) The impact of Industry 4.0 on the Supply Chain. Disponível em: < 

https://hicl.org/publications/2015/20/31.pdf > Acesso em: 22 out. 2017. 

POZO, H. (2010) Administração de recursos materiais e patrimoniais: uma abordagem logística. 6. Ed. São 

Paulo: Atlas. 

 

ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS GMBH (2014) Industry 4.0 – The new industrial 

revolution – How Europe will succeed. Disponível em: < 
http://www.iberglobal.com/files/Roland_Berger_Industry.pdf> Acesso em 18 out. 2017. 

 

SHANKAR, U. et al. (2015) How the internet of things impacts supply chain. Inbound logistics. Disponível em: 

<http://www.inboundlogistics.com/cms/article/how-the-internet-of-things-impacts-supply-chains> Acesso em: 

16 out. 2017. 

 

SHARMA, A. (2016) Smart Factory. Disponível em: < 

https://industrie4.0.gtai.de/INDUSTRIE40/Navigation/EN/Topics/Industrie-40/smart-factory.html > Acesso em: 

12 out. 2017. 

 

SHROUF, F.; MIRAGLIOTTA, G.; ORDIERES, J. (2014) Smart Factories in Industry 4.0: A Review of the 

Concept and of Energy Management Approached in Production Based on the Internet of Things Paradigm. 

Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/publication/274249276_Smart_Factories_in_Industry_40_A_Review_of_the_Co

ncept_and_of_Energy_Management_Approached_in_Production_Based_on_the_Internet_of_Things_Paradigm   

> Acesso em: 12 out. 2017. 

 

https://www.researchgate.net/publication/307864150_Design_Principles_for_Industrie_40_Scenarios_A_Literature_Review
https://www.researchgate.net/publication/307864150_Design_Principles_for_Industrie_40_Scenarios_A_Literature_Review
http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/IJOPM-02-2015-0078
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827114000857
https://www.biblioteca.fundacionicbc.edu.ar/images/e/e4/Conexion_y_logistica_2.pdf


 

XXXVIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
 “A Engenharia de Produção e suas contribuições para o desenvolvimento do Brasil” 

Maceió, Alagoas, Brasil, 16 a 19 de outubro de 2018. 

. 

 

 

 

 

 

15 

SCHWAB, K. (2016) A quarta revolução industrial. 1° Edição. São Paulo: Edipro. 

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. (2009) Administração da produção. São Paulo: Atlas. 

 

TECHTUDO. (2015) O que é realidade virtual? Entenda melhor como funciona a tecnologia. Disponível em: < 
http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/09/o-que-e-realidade-virtual-entenda-melhor-como-funciona-

a-tecnologia.html > Acesso em: 12 out.2017. 

 

VENTURELLI, M. (2014) Industria 4.0 – O protocolo profinet e a indústria 4.0. Disponível em: 

<https://mhventurelli.wordpress.com/2014/09/02/industria-4-0/> Acesso em: 12 out. 2017. 

 

https://mhventurelli.wordpress.com/2014/09/02/industria-4-0/

