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A Indústria 4.0 tem atraído cada vez mais atenção de pesquisadores que afirmam 

estar em curso uma revolução tecnológica capaz de fundir os mundos físico, digital e 

biológico, alterando profundamente a maneira como vivemos, trabalhamos e noss 

relacionamos. Contudo, dada a incipiência do conceito de Indústria 4.0, que surgiu 

apenas em 2011, muitas das ideias relacionadas a esse tema ainda são vagas, o que 

gera incerteza tanto nas empresas quanto na academia. Esse artigo busca contribuir 

para responder as seguintes questões: como têm evoluído as pesquisas sobre a 

Indústria 4.0 no Brasil na perspectiva da Engenharia de Produção? Quais as áreas 

da EP que mais têm sido relacionadas a esse tema? Quais as tecnologias e áreas de 

aplicação mais estudadas? Para tanto, a pesquisa foi organizada nas seguintes 

seções: apresentação de definições, conceitos e tecnologias importantes para o 

entendimento da Indústria 4.0; levantamento de trabalhos sobre o tema publicados 

em dois congressos de EP de relevância nacional, classificando-os de acordo com 

ano de publicação, área/subárea da EP e tipo de tecnologia estudada; e, por fim, 

análise e síntese dos trabalhos, identificando-se temas estudados, áreas de aplicação 

das tecnologias e tendências. Foram analisados 89 artigos científicos, publicados no 

ENEGEP (47) e no SIMPEP (42), entre 2011 e 2016. Alguns dos findings do artigo 

são: 72% dos estudos concentram-se nas áreas de Gestão da Produção, Gestão do 

Conhecimento Organizacional, Gestão do Produto e Pesquisa Operacional; a 

subárea Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos e Distribuição figura com 

maior número de publicações (10); “inteligência artificial”, “manufatura aditiva”, 

“computação em nuvem” e “internet das coisas” abrangem 70% das publicações; os 

contextos logístico e do mercado financeiro destacam-se como áreas de aplicação; 

por fim, ressaltasse que o estudo da Indústria 4.0 pode representar uma porta de 

entrada para pesquisas em indústrias pouco exploradas pela EP, tendo sido 

identificadas aplicações nas indústrias de nanotecnologia, moda, cinematográfica, 

publicidade, pets, entre outras. Estudos futuros podem analisar trabalhos publicados 

em periódicos internacionais para posterior análise comparativa em relação à 

produção científica nacional.  
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1. Introdução 

A Indústria 4.0 tem sido tema de diversos estudos recentes (GENTNER, 2016; QIN et al., 

2016; ROBLEK et al., 2016; PFOHL et al., 2017) que mostram estarmos em meio a uma 

onda de avanço tecnológico capaz de alterar profundamente a maneira como vivemos, 

trabalhamos e nos relacionamos. 

Em pesquisa realizada pelo Fórum Econômico Mundial, em 2015, que contou com mais de 

800 executivos e especialistas do setor de tecnologia, foram identificadas mudanças esperadas 

até 2025: 1 trilhão de sensores conectados à internet; o primeiro farmacêutico robô; a 

produção do primeiro carro e o transplante do primeiro fígado impressos em 3D; a primeira 

cidade sem semáforos com mais de 50.000 pessoas; 30% das auditorias corporativas 

realizadas por inteligência artificial (IA); a primeira máquina pertencente a um conselho de 

administração; entre outras (SCHWAB, 2016, p. 33-34). 

De acordo com relatório publicado pela Confederação Nacional da Indústria (2016, p. 17), 

estima-se que, até 2025, os processos relacionados à Indústria 4.0 poderão reduzir custos de 

manutenção de equipamentos em até 40%, reduzir o consumo de energia em até 20% e 

aumentar a eficiência do trabalho em até 25%, podendo impactar o PIB brasileiro em 

aproximadamente US$ 39 bilhões até 2030. 

Mais do que um conjunto de inovações tecnológicas, a Indústria 4.0 pode ser considerada uma 

“revolução” – palavra que denota mudança abrupta e radical (SCHWAB, 2016, p. 15) – e traz 

consigo mudanças que exigem uma reengenharia do conteúdo dos cursos de Engenharia de 

Produção (EP) (SACKEY; BESTER, 2016). 

Diante da relevância desse tema para a EP e para o desenvolvimento da sociedade como um 

todo, esse estudo pretende contribuir para responder as seguintes questões: como têm 

evoluído as pesquisas sobre a Indústria 4.0 no Brasil na perspectiva da Engenharia de 

Produção? Quais as áreas da EP que mais têm sido relacionadas a esse tema? Quais as 

tecnologias e áreas de aplicação mais estudadas? 

Para tanto, o presente artigo está organizado nas seguintes seções: inicialmente, apresentam-se 

definições, conceitos e tecnologias importantes para o entendimento da Indústria 4.0; em 

seguida, realiza-se um levantamento dos trabalhos sobre o tema publicados em dois 

congressos de EP de relevância nacional, classificando-os por ano, área/subárea da EP e tipo 

de tecnologia estudada; e, por fim, tais trabalhos são analisados e sintetizados de maneira a 

identificar temas estudados, áreas de aplicação das tecnologias e tendências. 

 

2. Indústria 4.0: revoluções, definições e tecnologias 

O paradigma da Indústria 4.0 foi mencionado pela primeira vez em 2011, na Alemanha 

(ROBLEK et al., 2016; SCHWAB, 2016, p. 16), e, nos últimos anos, tem se popularizado 

como uma forma de descrever a tendência da digitalização e automação do ambiente de 

manufatura (OESTERREICH; TEUTEBERG, 2016). 

Autores como Kubinger e Sommer (2016) e Schwab (2016) se referem a esse fenômeno como 

a Quarta Revolução Industrial, o que pode ser explicado conforme tabela 1: 
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Tabela 1 – Período e características das Revoluções Industriais 

Revolução 

Industrial 
Período Características 

Primeira 1760-1840 
Mecanização; provocada pela construção de ferrovias e pela 

invenção da máquina a vapor 

Segunda 
Início no final do 

século XIX 

Produção em massa; surgimento da eletricidade e da linha de 

montagem 

Terceira 
Início na década 

de 1960 

Revolução digital; impulsionada pelo desenvolvimento da 

computação e da internet, quando torna-se comum o uso de 

eletrônicos e T.I. nos processos de produção 

Quarta 
Atualmente em 

curso 

Fusão de tecnologias e interação entre os domínios físico, 

digital e biológico 

Fonte: elaborada a partir de Weiss et al. (2016) e Schwab (2016, p. 15-16) 

Dada a incipiência do tema, muitas das ideias relacionadas à Indústria 4.0 ainda são vagas 

(GENTNER, 2016) e geram incertezas tanto nas empresas quanto na academia (QIN et al., 

2016). Contudo, estudos como os de Roblek et al. (2016) e Qin et al. (2016) já buscam 

sistematizar o conhecimento existente sobre o tema, desenvolvendo frameworks e roadmaps. 

Dessa maneira, torna-se relevante apresentar a visão de diferentes autores sobre o que é a 

Indústria 4.0:  
O paradigma da Indústria 4.0 descreve a iminente quarta revolução industrial e 

vislumbra as smart factories nas quais humanos e robôs trabalharão cada vez mais 

próximos (WEISS et al., 2016). 

 
A quarta revolução industrial é caracterizada pelas tendências tecnológicas de 

digitalização, autonomização, transparência, disponibilidade de informação em 

tempo real e colaboração (PFOHL et al., 2017). 

 
O conceito de Indústria 4.0 combina as conquistas tecnológicas dos últimos anos 

com a visão de futuro onde há sistemas de produção inteligentes e automatizados, 

nos quais um mundo real está ligado a um mundo virtual, assegurando um uso mais 

eficiente da informação disponível (ZAWADZKI; ZYWICKI, 2016). 

 

De maneira geral, nota-se certa convergência entre as definições desses autores no que diz 

respeito às “fábricas inteligentes”, à articulação entre o mundo físico e digital e ao uso de 

informação em tempo real. 

Nesse contexto, a revisão bibliográfica inicial, baseada em livros e artigos científicos 

publicados em periódicos internacionais, permitiu que fossem identificadas as tecnologias 

mais recorrentes nos estudos sobre a Indústria 4.0: 

 Robótica avançada: robôs mais adaptáveis e flexíveis; futuramente, sua interação com 

outras máquinas e humanos será uma realidade cotidiana (SCHWAB, 2016, p. 25); 

 Internet das coisas: descrita como a relação entre coisas (produtos, serviços, lugares) e 

pessoas, através de plataformas e tecnologias conectadas (SCHWAB, 2016, p. 26); 

 Segurança cibernética: meios de comunicação cada vez mais confiáveis e sofisticados 

(RUBMANN et al., 2015, p. 6); 

 Computação em nuvem: banco de dados capaz de ser acessado de qualquer lugar do 

mundo em milissegundos, por meio de dispositivos conectados à internet 

(RUBMANN et al., 2015, p. 6-7); 
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 Manufatura aditiva: produção de ampla gama de produtos por meio de impressoras 

3D, por meio de adição de matéria-prima, sem o uso de moldes físicos (RUBMANN 

et al., 2015, p. 5; SCHWAB, 2016, p. 24); 

 Realidade aumentada: já é utilizada em uma variedade de serviços; futuramente, sua 

abrangência será maior devido ao uso de informações em tempo real para melhorar a 

tomada de decisões (RUBMANN et al., 2015, p. 7); 

 Big Data e Analytics: identifica falhas, economiza energia, aumenta a qualidade e 

eficiência na utilização de recursos na produção (RUBMANN et al., 2015, p. 5); 

 Inteligência artificial: pode reduzir custos, proporcionar ganhos de eficiência e até 

mesmo “computadorizar” empregos (SCHWAB, 2016, p. 141-142); 

 Novos materiais: são mais leves e fortes, recicláveis e adaptáveis; podem ser 

“inteligentes” com propriedades como autorreparação ou autolimpeza (SCHWAB, 

2016, p. 25).  

As definições e tecnologias aqui apresentadas serviram de base para o delineamento do 

estudo, descrito a seguir. 

 

3. Metodologia 

O presente trabalho pode ser classificado como uma pesquisa bibliográfica, cujo objetivo 

exploratório foi buscado por meio da sistematização de artigos científicos publicados em 

congressos de EP de abrangência nacional. 

Os eventos escolhidos foram o Encontro Nacional de Engenharia de Produção (ENEGEP; 

organizado pela ABEPRO) e o Simpósio de Engenharia de Produção (SIMPEP; organizado 

pelo DEP/UNESP/Bauru). Tais escolhas se justificam pelas seguintes razões: no ano de 

realização do presente estudo, o ENEGEP e o SIMPEP se encontravam, respectivamente, em 

sua 37ª e 24ª edições, o que reflete sua importância perante a comunidade da EP; ambos 

possuem sistemas de busca de artigos que favorecem a realização desse procedimento; dada a 

tradição, a abrangência e o reconhecimento do ENEGEP e do SIMPEP, acredita-se que a 

amostra de artigos publicados nesses eventos pode ser considerada uma representação 

razoável do estágio atual da pesquisa em EP no Brasil. 

Definidas as bases de dados, foram determinados os parâmetros e critérios de busca e seleção 

dos artigos, conforme tabela 2: 



 

XXXVII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
 “A Engenharia de Produção e as novas tecnologias produtivas: indústria 4.0, manufatura aditiva e outras abordagens  

avançadas de produção” 
Joinville, SC, Brasil, 10 a 13 de outubro de 2017. 

 
 

 

 

 

5 

Tabela 2 – Parâmetros e critérios de busca e seleção dos artigos 

Tema Indústria 4.0 ou Quarta Revolução Industrial 

Palavras-chave 

indústria 4.0, quarta revolução industrial, manufatura avançada, tecnologias 

avançadas de manufatura, manufatura aditiva, impressora 3D, impressão 

3D, big data, analytics, inteligência artificial, realidade aumentada, nuvem, 

cloud, internet das coisas, internet of things, internet of services, robótica, 

robô, interoperabilidade, novos materiais, smart factory 

Referências 

primárias para 

definição de 

palavras-chave 

Rubmann et al. (2015), Gentner (2016), Qin et al. (2016), Oesterreich e 

Teuteberg (2016), Roblek et al. (2016), Sackey e Bester (2016), Schwab 

(2016), Weiss et al. (2016), Zawadzki e Zywicki (2016), Pfohl et al. (2017) 

Critério de 

inclusão 

O artigo deve abordar pelo menos uma das tecnologias da Indústria 4.0; o 

artigo deve ter sido publicado entre 2011 (ano de surgimento do termo 

“Indústria 4.0”) e 2016 (última edição de ambos os eventos no momento de 

realização do estudo) 

Critério de 

qualificação 

As contribuições do artigo devem estar relacionadas à Indústria 4.0 e não 

apenas utilizar esse paradigma como contextualização 

Fonte: elaboração própria 

Visto que o tema não possui ainda conceitos bem definidos (GENTNER, 2016; QIN et al., 

2016), foram utilizadas diversas palavras-chave de modo a reduzir o risco de não localização 

de artigos potencialmente úteis ao estudo. Uma vez que o paradigma da Indústria 4.0 surgiu 

no ano de 2011 (ROBLEK et al., 2016; SCHWAB, 2016, p. 16), as buscas foram feitas nas 

edições a partir desse ano. 

Assim, foram analisados 89 artigos (47 do ENEGEP e 42 do SIMPEP), resultado do processo 

mostrado na figura 1: 
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Figura 1 – Etapas do processo de busca e seleção dos artigos 

 

Fonte: elaboração própria 

4. Resultados 

4.1. Panorama das publicações relacionadas à Indústria 4.0 

O gráfico 1 mostra a distribuição dos artigos analisados por ano e por congresso: 
Gráfico 1 – Publicações por ano sobre temas da Indústria 4.0 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Nota-se que em 2011, ano em que se populariza o termo “Indústria 4.0”, já ocorre um número 

considerável de publicações em comparação com os anos seguintes. Em 2012, mantém-se 

próxima a quantidade de publicações e, a partir de então, ocorre um aumento gradativo até o 
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pico em 2015 (19 publicações), retornando-se ao patamar inicial na última edição (2016; 13 

publicações). 

De maneira geral, ainda que tenha havido uma diminuição na quantidade de artigos no último 

ano, a média de publicações foi de 14,8 artigos/ano, indicando haver interesse por parte dos 

pesquisadores sobre este que é um tema de enorme potencial. 

O gráfico 2 revela a distribuição desses artigos em relação às áreas da EP (ambos os 

congressos utilizam a mesma divisão de áreas mostrada no gráfico): 

 
Gráfico 2 – Publicações por área da EP sobre temas da Indústria 4.0 

 
Fonte: elaboração própria 

As informações dispostas no gráfico 2 foram coletadas nos bancos de dados do ENEGEP e do 

SIMPEP, ou seja, as áreas dos artigos foram informadas pelos próprios autores durante o 

processo de submissão dos trabalhos. 

Gestão da Produção figura como a área com maior concentração de publicações sobre a 

Indústria 4.0 (28%); se somarmos a ela as áreas de Gestão do Conhecimento Organizacional, 

Gestão do Produto e Pesquisa Operacional, essa proporção atinge 72%. 

Para que fosse possível melhor compreender os assuntos abordados em cada área, foi 

elaborada a tabela 3 que mostra a distribuição de publicações por subárea da EP: 

Tabela 3 – Detalhamento das publicações sobre Indústria 4.0 por subárea da EP e ano 

Área Subárea 
Quantidade por ano 

Total 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Gestão da 

Produção 

Gestão de Operações e Serviços 0 1 0 1 0 0 2 

Gestão de Sistemas de Produção 0 2 1 1 0 1 5 

Logística e Gestão da Cadeia de 0 2 2 2 3 1 10 
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Suprimentos e Distribuição 

Planej. de Controle da Produção 0 0 1 0 0 1 2 

Gestão de Processos Produtivos 0 0 0 0 1 2 3 

Projeto de Fábrica e de Inst. Ind. 0 0 0 1 0 1 2 

Simulação da Produção 0 0 0 0 1 0 1 

Gestão da 

Qualidade 

Controle Estatístico da 

Qualidade 
0 0 0 0 1 0 1 

Gestão 

Econômica 

Engenharia Econômica 1 0 0 0 0 0 1 

Gestão de Investimentos 2 1 0 0 0 0 3 

Gestão de Desempenho de 

Sistemas de Prod. e Operações 
0 0 0 0 0 1 1 

Ergonomia e 

Segurança do 

Trabalho 

Projeto e Gestão da Segur. Trab. 0 0 2 0 0 0 2 

Análise e Previsão de Riscos de 

Acidente 
0 0 0 1 0 0 1 

Psicologia do Trabalho 0 0 0 0 0 1 1 

Ergonomia do Produto 1 0 0 1 0 0 2 

Gestão do 

Produto 

Marketing do Produto 0 1 0 0 0 0 1 

Engenharia de Produto 0 1 2 0 3 1 7 

Pesquisa de Mercado 0 0 0 1 0 1 2 

Planejamento do Produto 0 0 0 1 0 1 2 

Pesquisa 

Operacional 

Modelagem, Análise e 

Simulação 
2 1 3 2 0 0 8 

Decisão Multicriterial 0 0 1 0 1 0 2 

Teoria da Decisão e dos Jogos 0 0 0 1 0 0 1 

 

 

Gestão 

Estratégica e 

Organizacional 

Planej. Estratégico e Operacional 

da Estrutura Organizacional 
1 0 0 0 0 0 1 

Gestão e Estratégia de Mercados 

e Produtos 
0 0 0 0 2 0 2 

Redes de Empresas e Gestão da 

Cadeia Produtiva 
0 0 0 0 1 0 1 

Gestão do 

Conhecimento 

Organizacional 

Gestao da Informação de 

Produção e Operações 
1 0 1 1 0 0 3 

Gestão da Inovação 0 1 1 0 2 0 4 

Gestão da Tecnologia 1 1 0 3 3 0 8 

Gestão do Conhecimento em 

Sistemas Produtivos 
0 0 0 0 1 0 1 

Gestão 

Ambiental dos 

Processos 

Produtivos 

Gestão Energética 0 0 0 0 0 1 1 

Educação em 

Engenharia de 

Produção 

Estudo do Ensino em EP 2 0 1 0 0 0 3 

Estudo do Desenvolvimento e 

Aplicação da Pesquisa em EP 
2 0 0 0 0 0 2 

EP, 

Sustentabilidade 

e Responsab. 

Social 

Desenvolvimento Sustentável em 

EP 
0 1 0 1 0 1 3 

Fonte: elaboração própria 
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A partir desses dados foi possível assinalar as seguintes observações: 

 Nenhuma subárea teve mais de três artigos publicados em um mesmo ano; 

 Todas as subáreas tiveram pelo menos uma publicação; 

 36% das subáreas tiveram somente uma publicação; 

 52% das subáreas possuem entre duas e cinco publicações; 

 Somente quatro subáreas (Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos e 

Distribuição; Gestão da Tecnologia; Engenharia do Produto e Modelagem; Análise e 

Simulação) possuem mais de cinco publicações; 

 Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos e Distribuição é a subárea mais 

constante (média de 1,7 artigos/ano) e com maior número de publicações (10). 

 

4.1. Síntese dos trabalhos: temas, áreas de aplicação e tendências 

O gráfico 3 mostra a distribuição de artigos de acordo com as tecnologias identificadas na 

literatura como as mais recorrentes em estudos sobre a Indústria 4.0: 

Gráfico 3 – Publicações por tipo de tecnologia da Indústria 4.0 

 

Fonte: elaboração própria 

Vale pontuar que estão inclusos no gráfico 3 apenas os artigos que tratam especificamente de 

pelo menos uma das tecnologias identificadas, ou seja, não foram considerados os artigos 

caracterizados como revisão (bibliográfica, sistemática, bibliométrica, etc), resenhas críticas e 

estudos gerais (e.g. “estudo da formação do engenheiro de produção no contexto da Indústria 

4.0”, “desafios da Indústria 4.0 para a EP”, etc). 

Predominam as tecnologias “inteligência artificial” e “manufatura aditiva”, que totalizam 

juntas 46% dos artigos analisados. Se considerarmos “computação em nuvem” e “internet das 

coisas” esse percentual sobe para 70%. 

De forma mais detalhada, a tabela 4 mostra a distribuição dos artigos por tecnologia e ano: 
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Tabela 4 - Detalhamento das publicações sobre Indústria 4.0 por tecnologia e ano 

Tecnologia 
Ano 

Total Porcentagem 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Inteligência artificial 3 3 4 5 4 1 20 26% 

Manufatura aditiva 0 0 2 5 5 3 15 20% 

Internet das coisas 1 2 0 1 3 2 9 12% 

Computação em nuvem 1 0 2 2 2 2 9 12% 

Robótica avançada 3 3 1 0 0 0 7 9% 

Big Data e Analytics 2 1 0 1 0 1 5 7% 

Realidade aumentada 0 0 0 1 2 2 5 7% 

Segurança cibernética 0 1 2 1 0 0 4 5% 

Novos materiais 0 0 1 1 0 0 2 3% 

Total 10 10 12 17 16 11 76 100% 

Fonte: elaboração própria 

A partir dessas informações foi possível notar: 

 O menor número de artigos foi em relação à categoria “novos materiais”, o que pode 

ocorrer devido à opção dos pesquisadores em publicar em congressos especializados 

em ciências dos materiais, ainda que pesquisem na área da EP; 

 IA representa mais de ¼ das publicações e é a tecnologia abordada de forma mais 

constante (média de 3,3 artigos/ano), ainda que tenha apresentado um declínio na 

quantidade de artigos no último ano (apenas 1 publicação); 

 “Manufatura aditiva”, que figura em segundo lugar em número de artigos, teve sua 

primeira publicação apenas em 2013 e mantém uma média de 3,75 artigos/ano desde 

então, o que indica um interesse crescente por esse tipo de tecnologia; 

 “Robótica avançada” teve alto interesse nos dois primeiros anos (média de 3 

artigos/ano), tendo sido identificado apenas um artigo entre 2013 e 2016; 

Com base nos 76 artigos que abordam especificamente uma das tecnologias da Indústria 4.0 

foi elaborada a tabela 5 que sintetiza os temas e aplicações: 
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Tabela 5 – Temas e aplicações das tecnologias da Indústria 4.0 identificadas nos artigos 

Tecnologia Temas/aplicações 

Novos materiais 
• Gestão de riscos em atividades de nanotecnologia 

• Utilização de tecido fotocrômico em artigos de moda 

Segurança cibernética 
• Interoperabilidade logística e influência no desempenho logístico 

• Aplicação na área de logística humanitária (gestão de desastres) 

Realidade aumentada 

• Desenvolvimento de produto (e.g. prótese) 

• Aplicação na indústria cinematográfica 

• Utilização na análise ergonômica de posto de trabalho 

Big Data e Analytics 

• Criação de campanhas publicitárias 

• Aplicação na área de logística urbana 

• Utilização de softwares na área de Business Intelligence 

Robótica 

• Ensino de temas de controle e automação 

• Proposta de metodologia de desenvolvimento de produto sustentável  

(robô híbrido para redução de impacto ambiental) 

• Estudo da eficiência de ROVs de manutenção no setor petrolífero 

• Robôs em FMS (Sistema Flexível de Manufatura) 

• Ensino de lógica de programação para engenharia 

• Ensino de ferramentas de gestão de qualidade (FMEA e FTA) 

Internet das coisas 

• RFID em processos de armazenagem no varejo 

• RFID em processo de embarque de cargas refrigeradas 

• RFID em rastreabilidade de medicamentos 

• Sistema de pagamento de bilhete de ônibus via smartphone 

• Pesquisa de mercado sobre uma smart coleira para animais domésticos 

• Controle de produção de calçados 

• Impactos da Internet of Things no contexto de cidades inteligentes 

• Análise de CLPs de monitoração na produção de petróleo 

Computação em nuvem 

• Gestão de estoque 

• Gerenciar requisitos de segurança em construção civil 

• Utilização de cloud computing em processos gerenciais 

• Criação de biblioteca virtual de manuais de manutenção de aeronaves 

Manufatura aditiva 

• Desenvolvimento de impressora 3D com uso de material reciclável 

• Benefícios da utilização da prototipagem rápida 

• Proposta de método de seleção de processo de prototipagem rápida 

• Aplicação em indústria calçadista / pré-fabricados de concreto 

• Fabricação de implantes dentários 

• Aplicação de prototipagem rápida em ambiente job shop  

Inteligência artificial 

• Análise de investimento em ações / projetos de inovação 

• Predição de índices financeiros 

• Análise de créditos 

• Aplicação na área médica (realização de pré-diagnósticos) 

• Controle de estoque 

• Predição da concentração cáustica (produção de alumina) 

• Previsão de preço do adubo 

• Controle de dosagem de cloro em Estação de Tratamento de Água 

• Contribuição da IA para o desenvolvimento de tecnologias assistivas 

• Aplicação em gestão e previsão de vendas 

• Seleção de fornecedores 

• Controle de tráfego urbano 

Fonte: elaboração própria 

Em concordância com o que foi constatado anteriormente sobre o alto número de publicações 

em Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos e Distribuição, muitas das aplicações 
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identificadas estão relacionadas a essa subárea: segurança cibernética (interoperabilidade 

logística e influência no desempenho logístico; aplicação na área de logística humanitária), 

Big Data e Analytics (aplicação na área de logística urbana), internet da coisas (uso do RFID 

em empresas das área de saúde, varejo e de cargas refrigeradas), entre outras. 

Notou-se a abordagem de diversas aplicações da IA no mercado financeiro, como por 

exemplo: análise de investimento em ações e em projetos de inovação, predição de índices 

financeiros e análise de créditos. 

Destacam-se também estudos que revelam preocupação ambiental (desenvolvimento de 

impressora 3D com uso de material reciclável) e social (estudo sobre a contribuição da IA 

para o desenvolvimento de tecnologias assistivas). 

Além disso, vale observar que tais tecnologias inovadoras podem ser uma porta de entrada 

para o estudo de indústrias pouco exploradas em pesquisas na área de EP, como por exemplo, 

novos materiais (nanotecnologia, artigos de moda), realidade aumentada (aplicação na 

indústria cinematográfica), Big Data e Analytics (criação de campanhas publicitárias e 

também políticas; para esta última, ver ALVES, 2017, sobre o uso do Big Data na última 

eleição presidencial americana), internet das coisas (aplicação na indústria de pets), entre 

outras. 

 

5. Considerações finais 

Diante da novidade que representa a Indústria 4.0 e das mudanças cada vez mais rápidas 

causadas pelas tecnologias dessa nova revolução, torna-se importante o levantamento e a 

sistematização das pesquisas atuais. 

Assim, esse artigo buscou contribuir no sentido de se investigar como têm evoluído as 

pesquisas sobre a Indústria 4.0 no Brasil na perspectiva da Engenharia de Produção; quais as 

áreas da EP que mais têm sido relacionadas a esse tema e quais as tecnologias e áreas de 

aplicação mais estudadas. 

Foram analisados 89 artigos científicos publicados em anais do ENEGEP e do SIMPEP entre 

os anos 2011 (ano de surgimento da expressão “Indústria 4.0”) e 2016 (última edição no 

momento de realização do estudo). Dessa amostra, 72% dos artigos concentram-se nas áreas 

de Gestão da Produção, Gestão do Conhecimento Organizacional, Gestão do Produto e 

Pesquisa Operacional. De forma mais detalhada, somente quatro subáreas apresentaram mais 

de cinco artigos publicados, a saber: Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos e 

Distribuição (10), Gestão da Tecnologia (8), Modelagem, Análise e Simulação (8) e 

Engenharia do Produto (7).  

Quanto às tecnologias, inteligência artificial, manufatura aditiva, computação em nuvem e 

internet das coisas abrangem 70% dos artigos. Os contextos logístico e do mercado financeiro 

destacaram-se como áreas de aplicação. Contudo, foram identificados estudos com aplicações 

desde a indústria de pets, passando pelo cinema e moda, até a de publicidade. 

Como estudos futuros, sugere-se a sistematização de artigos científicos publicados em 

periódicos internacionais para posterior análise comparativa entre tais estudos e os realizados 

no Brasil, identificando gaps e oportunidades de pesquisa. 
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