
A indústria do futuro

No futuro, produtos e máquinas dotados de inteligência artificial se comunicarão uns com os outros e com o seu ambiente de 
produção. Está nascendo a Indústria 4.0.

Há tempos a interligação entre os mundos digital e real 
tornou-se fato. Usamos nossos smartphones para 
descobrir, em tempo real, se um avião está atrasado. Em 
casa, rastreamos as encomendas que estamos esperando 
com poucos cliques. Esta rede de dispositivos de acesso, 
pessoas e sistemas de informação está nos preparando 
para a “internet das coisas”, um tema já popular em 
discussão. Um aumento na interconectividade não somente 
afetará nossas vidas pessoais, a tecnologia da informação 
também levará mudanças permanentes para a indústria. Os 
especialistas concordam: a “Quarta Revolução Industrial” 
logo se tornará realidade.

Já se pode ver os primeiros sinais dessa mudança. Um 
exemplo é a crescente automatização dos processos de 
produção. E reforçando esta tendência na Indústria 4.0 está 
o desenvolvimento dos sistemas inteligentes para 
monitoramento e tomada de decisões. Neste contexto, os 
produtos ficam “cientes” de sua história, de seu estado 
atual, de como deverão ficar no final e das várias opções 
que existem para chegar lá. E mais, eles estão ligados aos 
processos de negócios da companhia. 

Isto transforma o produto, que normalmente é um objeto 
passivo, em um agente ativo da manufatura que, por si 
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mesmo, pode “decidir” como deve ser fabricado. Dentro 
das fábricas do futuro, tanto os produtos quanto as 
máquinas serão capazes de comunicar-se e monitorar-se. 
Eles descobrirão se existem falhas e, usando cálculos 
independentes, determinarão quando a manutenção é 
necessária. Estas mudanças tornarão a produção e a 
logística mais flexíveis, já que a informação não mais será 
processada por uma única unidade central.

No momento, a questão é, principalmente, criar a tecnologia 
da informação necessária para a Indústria 4.0. Para isso, os 
especialistas estão testando diversos métodos para 
emprestar inteligência aos produtos sendo fabricados. Duas 
opções em potencial são os códigos de resposta rápida 
(códigos QR) e os chips de identificação por rádio-frequência 
(RFID). Estes meios de comunicação são somente uma parte 
dos assim chamados sistemas de produção ciber-físicos 
(CPPS), que nada mais são que uma rede de produção na 
qual máquinas inteligentes, sistemas de armazenamento e 
recursos de operação, autonomamente, trocam informações 
e, se necessário, disparam ações.

Nenhuma decisão foi feita ainda acerca dos padrões de 
software a serem usados nos CPPS. A comunicação entre 
máquinas e produtos requer protocolos de comunicação 
completamente novos, porque não é mais uma simples 
questão de transmissão de dados. Os novos protocolos terão 
de ser capazes de descrever os dados de forma que sejam 
legíveis para as máquinas. Isso permitirá que outras máquinas 
e sistemas realizem ações, baseados nesta informação. 
Tecnologias semânticas como estas são essenciais para 
garantir a interoperabilidade de cada um dos sistemas.

Mesmo hoje o CPPS está sendo testado em fábricas 
experimentais. Nos esforços para reduzir a complexidade, 

os pesquisadores estão projetando sistemas modulares de 
produção. Assim eles podem ampliar a fábrica aos poucos, 
adicionando componentes individuais, conforme 
necessário. Outra vantagem é que as falhas podem ser 
localizadas e corrigidas mais facilmente. Para o futuro 
sucesso econômico da Indústria 4.0, especialmente em 
países com salários altos, um fator é essencial, estas 
nações não devem apenas adotar a Quarta Revolução 
Industrial: elas devem também contribuir para a sua 
definição e construção.

As quatro revoluções 
indutriais
Primeira revolução industrial
(fim do século 18)
Introdução dos sistemas mecânicos de manufatura.

Segunda revolução industrial
(início do século 20)
Produção em massa incorporando divisão de 
trabalho com ajuda da energia elétrica.

Terceira revolução industrial
(início do século 20)
Automação dos processos de produção com a ajuda 
das tecnologias eletrônicas e da informação.

Quarta revolução industrial
Integração das tecnologias da internet nos processo 
de produção e interligação em rede desses processos.


