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A LOGÍSTICA NA INDÚSTRIA 4.0 E SEUS NOVOS DESAFIOS 

RESUMO 

A logística é uma ciência presente desde sempre na nossa sociedade, porém só passou a ser 

estudada com sua respectiva relevância no século XX, com todas as transformações sociais e 

econômicas desencadeadas pelas revoluções industriais e logísticas, a sociedade se adaptou 

para o acompanhamento dessas transformações em praticamente todos os outros setores da 

sociedade, desde a necessidade de mudança dos perfis de trabalhadores, como extinção e 

criação de novos postos de trabalho. Através dos estudos bibliográficos pode-se verificar as 

principais características e entendimentos da história de todos os assuntos abordados de 

maneira satisfatória e explicativa. A logística adquiriu cunho estratégico nas organizações e se 

tornou primordial uma vez que estão mais globalizadas. As novas tecnologias e novos usos de 

tecnologias já existentes que foram introduzidas pelo conceito da Indústria 4.0, tornando os 

processos inteligentes de forma cada vez mais autônoma, aumentando a eficiência e redução 

de custos pra todos que interagem em sua cadeia. Nesse cenário, os novos desafios da 

logística consistem na adaptação e acompanhamento desse novo conceito, implementando as 

tecnologias e seus usos de forma a garantir a maior eficiência de toda a cadeia. 

Palavras-chave: Logística. Indústria 4.0. Logística 4.0. Revolução logística. Revolução 

industrial. Novas tecnologias. Cadeia de suprimentos. Internet. 

INTRODUÇÃO 

A logística esteve presente na história da humanidade principalmente nos cenários de 

guerra, onde eram necessários grandes deslocamentos de tropas, suprimentos, máquinas de 

guerra, armamentos e etc., em um cenário onde o acerto ou erro desses estudos eram 

determinantes para o resultado vitorioso dessas operações. O estudo da logística começou a se 

desenvolver e ter maior importância no cenário econômico mundial a partir da segunda guerra 

mundial com as novidades na área administrativa, nesse cenário decorreu o restabelecimento 

da economia japonesa, onde até hoje suas práticas logísticas ali desenvolvidas são utilizadas e 

respeitadas, e também com a competitividade global das empresas, pois somente com uma 



  

 

maior eficiência em sua cadeia logística poderia garantir sua maior lucratividade. Na indústria 

4.0, as empresas chamadas hoje de inteligentes, utilizam um conjunto de ferramentas que cada 

vez mais reduzem os limites e barreiras existentes entre o mundo real e o virtual, permitindo 

uma interação maior entre as máquinas e humanos de maneira colaborativa. Utilizando assim 

sistemas de produção cyber-físicos integrando esses mundos através da informática e da 

internet. 

A competividade global está cada vez mais acirrada, as empresas necessitam de 

otimização de recursos em todas as etapas e processos que possuem. A informatização dos 

processos e novas tecnologias já fazem parte da realidade de muitas empresas, mas a grande 

maioria não aproveita de fato todos os benefícios e não fazem bom uso desses recursos, sendo 

assim, podem até ser empresas com muita tecnologia embarcada, porém com pouquíssima 

eficiência nos seus processos logísticos. Nessa corrida intensa de competição entre as 

empresas na busca de maior eficiência nos processos e assim a maximização de lucros, é de 

suma importância a atualização de sua cadeia de processos e sistemas produtivos, auferindo a 

elas condições mais competitivas com a redução de custos, melhorias de qualidade, 

produtividade e outros diferenciais que permitam sua longevidade no mercado, com a 

captação de novos clientes e também aumentar o relacionamento com os clientes existentes. 

Como a logística está inserida no contexto da Indústria 4.0? Os conceitos e revoluções 

da logística acompanharam as revoluções industriais, o presente estudo buscará entender essas 

revoluções e identificar as necessidades da área e novos desafios desenvolvidos nesse cenário.  

O objetivo principal desse trabalho é posicionar os conceitos da logística no cenário da 

Indústria 4.0, ou 4ª Revolução Industrial. Dessa forma é de suma importância que a integração 

de todos os sistemas pré-existentes para atender essas novas demandas e sua perfeita 

operacionalização. Para atingir esse objetivo, esse trabalho terá o objetivo de entender e 

levantar as principais questões da logística, mostrar e compreender as mudanças existentes na 

Indústria 4.0, abordar os conceitos da logística nesse novo cenário e identificar seus novos 

desafios, onde as empresas estão mais inteligentes e ágeis. 

Para atingir esses objetivos, será feito estudo de revisões de literatura, com revisões 

bibliográficas em livros acadêmicos, revistas especializadas, artigos científicos e sites 

confiáveis de autores acerca da Logística e Indústria 4.0 e assuntos que os correlacionam para 

desenvolver os temas envolvidos nesse trabalho, assim como de documentação e artigos de 

órgãos reguladores nessas áreas. Os principais autores utilizados no trabalho são Fabiano 

Caxito, Paulo Fernando Fleury, Peter Wanke, Kleber Fossati Figueiredo, Paulo Samuel de 

Almeira, Antônio Jorge Cunha, Henrique Luiz Corrêa, José Antônio de Mattos Castiglioni, 



  

 

Amarildo de Souza Nogueira, Bruno Paoleschi Castiglioni, Junior Minetto e Francisco 

Romualdo, entre outros.  

Com o levantamento de dados através desses estudos, será pontuado os principais 

conceitos da logística para seu entendimento, na sequência a exposição dos conceitos e 

tecnologias utilizados no contexto da Indústria 4.0, podendo assim ambientar o cenário onde 

será abordado os caminhos e desafios da logística. 

LOGÍSTICA 

Na história da humanidade, as guerras entre povos sempre foi uma constante na 

evolução da nossa sociedade, em decorrência disso, diversas tecnologias foram desenvolvidas 

e reaproveitadas em outras áreas de conhecimento. Historicamente, a logística do modo que é 

conhecida hoje, era fator determinante para o sucesso das operações nas guerras, onde eram 

necessárias grandes movimentações de tropas, materiais, suprimentos e máquinas de guerra, 

de forma organizada e precisa. 

Para Fleury, Wanke e Figueiredo (2000, p. 27), a logística é pontuada como um 

paradoxo, pois ela “É, ao mesmo tempo, uma das atividades econômicas mais antigas e um 

dos conceitos gerenciais mais modernos.”, surgindo também com a necessidade de 

organização das atividades produtivas, dessa forma “se confunde com a origem da atividade 

econômica organizada”.  

Com o mundo globalizado, que Castiglioni, José Antonio de Mattos (2013) define essa 

globalização como um conjunto de transformações na ordem política e econômica mundial 

que vem se intensificando nas últimas décadas, as empresas estão passando por uma intensa 

revolução nas tecnologias de informação, gerando novos métodos em todos os processos 

logísticos como por exemplo na movimentação de cargas, transportes, sistemas produtivos 

entre outros temas. 

Para entender a evolução da logística na nossa sociedade, Andersson, Åke (1986) cita 

quatro fases da logística em seu estudo, onde contextualiza essas mudanças desde o século V, 

com as constantes invasões bárbaras e início do feudalismo europeu, denominando-as de 

revoluções conforme segue: 

1ª Revolução 

Teve seu início no século XI com a desestruturação da sociedade feudal iniciada pela 

Igreja Católica, onde nasceram as cruzadas na abertura de rotas comerciais terrestres e 

conquistas territoriais. Essas cruzadas eram formadas por cavaleiros e nobres da época, além 

dos motivos religiosos haviam de fato interesses econômicos, e nesse novo cenário onde 

foram quebradas as barreiras físicas que mantinham os pequenos feudos isolados, criou-se a 



  

 

necessidade de intercâmbio entre esses poderes antes centralizados nas mãos dos senhores 

feudais, estabelecendo assim novas relações econômicas para além de suas fronteiras. 

Para essa fase da revolução, Campos, Antônio Jorge Cunha (2009) destaca as 

seguintes consequências: 

• O aumento considerável do comércio a grandes distâncias; 

• O surgimento de novas cidades mercantes e o aumento dos acessos a centros 

comerciais e as cidades industriais, com população mínima de 100.000 

habitantes; 

• O aumento da população especializada e do emprego na Europa; 

• O surgimento de uma nova classe social com aprovação política; 

• A criação de redes comerciais próximas ao litoral e ao longo dos rios da 

Europa. 

2ª Revolução 

Com a intensificação comercial, houve um crescente número de créditos e 

movimentação de moedas criando a necessidade de uma dinamização de todo fluxo 

monetário, assim foram fundados alguns bancos europeus e novas práticas de garantias 

monetárias e empréstimos a juros, com destaque para Amsterdam, Paris e Londres no século 

XVII como centros geográficos da Europa nesse novo modelo de redes comerciais 

internacionais. Nessa segunda revolução, Campos, Antônio Jorge Cunha (2009) destaca as 

seguintes consequências: 

• Ampliação das distâncias no comércio multilateral; 

• Incremento da especialização da produção na Europa e o surgimento de um 

sistema de apoio à manufatura, próximo dos novos centros econômicos; 

• Surgimento de novas cidades onde os poderes políticos e econômicos se 

integravam; 

• Domínio total da nova classe e do governo absolutista. 

Expansão da criatividade e do conhecimento nas ciências e nas artes, em poucos 

centros notadamente em Amsterdam, Paris e Londres; 

Surgimento de um novo modelo de rede de comércio internacional concentrado, 

sobretudo, em Amsterdam, Londres e Paris, no centro geográfico da Europa. 

3ª Revolução 

Com a especialização da produção durante a fase da primeira revolução, o grande 

avanço da tecnologia que marcou a segunda revolução, a terceira revolução logística se dá em 



  

 

meados do século XVIII, onde entre 1760 e 1860 acontece na Inglaterra a primeira fase da 

Revolução Industrial, com o acúmulo de capital e as grandes reservas de carvão 

proporcionaram a passagem da manufatura para a mecanização da indústria, criando assim a 

invenção e inovação das máquinas e mecanismos de produção. 

Essa terceira evolução decorre em função de duas grandes mudanças, sendo a primeira 

o entendimento que há um aumento da capacidade de produção na implementação da divisão 

coordenada dos trabalhos, e a segunda é a possibilidade de grandes ganhos comerciais com o 

desenvolvimento de técnicas de produção variáveis. O resultado é a integração vertical de 

redes de fábricas com essa nova consciência de ganhos por meio da divisão do trabalho e a 

utilização de novas tecnologias. 

Os destaques dessa terceira revolução por Campos, Antônio Jorge Cunha (2009), são: 

• Aumento expressivo do comércio a longas distâncias, especialmente 

atravessando o Atlântico Norte; 

• Divisão do trabalho entre regiões e países; 

• O crescente surgimento de cidades industriais e metrópoles nas proximidades 

das fontes de matérias-primas, aglomerações de mercado; 

• Expansão da riqueza em mãos dos novos industriais; 

• Surgimento e rápido crescimento de duas novas classes sociais da era 

industrial: os operários e os capitalistas; 

• Adaptações do sistema político ajustado à demanda de novos planos 

organizacionais no mercado de trabalho e para a proteção da propriedade em 

outras partes do mundo; 

• Expansão criativa em ciências, engenharia e artes, e, sequencialmente, em 

centros industriais como a Europa e a América do Norte; 

• Surgimento de uma nova rede internacional e inter-regional de centros 

industriais, orientados em primeiro momento em direção ao Atlântico Norte. 

4ª Revolução 

A quarta revolução logística foi marcada pela grande expansão industrial, entre 1860 a 

1900 durante o surgimento da segunda revolução industrial na Inglaterra que foi caracterizada 

pelo uso do aço como matéria-prima e da eletricidade como principal fonte de energia. Essa 

expansão é caracterizada pelo surgimento de grandes complexos industriais e empresas 

multinacionais em novos países na Europa, como Alemanha, Itália, França, Bélgica, Holanda, 



  

 

bem como fora dela nos Estados Unidos e Japão, gerando grande automação na produção de 

bens. 

Esse aumento do processamento de informações, a capacidade de comunicação e 

demais desenvolvimentos de conhecimento, são a principal associação com essa quarta 

revolução. Assim observa-se que a evolução da logística está ligada de forma direta com as 

evoluções em outras áreas, como a área econômica, tecnológica, política, social, demográfica 

e cultural. 

Corroborando com esse entendimento de evolução, Fleury, Wanke e Figueiredo 

(2000) afirmam que são dois conjuntos de mudanças que vem fazendo da logística um dos 

conceitos mais modernos de gerenciamento, que são o de ordem econômica e o segundo de 

ordem tecnológica. Todas essas mudanças implicam em desdobramentos, enquanto as 

mudanças econômicas criam novas exigências competitivas, as mudanças tecnológicas 

transformam o gerenciamento das operações logísticas as tornando mais eficientes e eficazes, 

e ilustram uma lista das principais mudanças econômicas que afetam a logística na tabela 

abaixo: 

A 2ª Guerra Mundial mudou drasticamente a economia de todos os países, no cenário 

pós-guerra, o mundo que experimentava uma evolução gradativa da logística, aplicada 

amplamente na área militar com esse último cenário de guerra, passou a utilizar os avanços 

tecnológicos nos processos logísticos pelo mundo civil, Castiglioni, José Antonio de Mattos 

(2013) cita o crescimento rápido da economia dos Estados Unidos que se valeu pela posição 

satisfatória no novo panorama mundial e à demanda reprimida nos anos de sua depressão 

econômica, com o objetivo de produzir e vender com altos lucros não se atentando porém 

com ineficiências com a distribuição dos produtos, e ao mesmo tempo, o Japão iniciava uma 

das mais respeitadas  evoluções da logística, que são reverenciadas e respeitadas até hoje por 

todo mundo.  

Nessa época do pós-guerra, Paoleschi, Bruno (2011) relembra que produziam por 

intervalos trimestrais, onde as empresas compravam insumos e seus lotes de produção 

seguiam essa mesma periodicidade. Esse sistema durou por 14 anos até 1959, onde empresas 

como a Bosch, GE e Westinghouse Eletric Company desenvolveram o conceito de MRP – 

Material Resources Planning, que é o Planejamento de Recursos Materiais iniciando assim 

um novo ciclo de planejamento, pois o mundo já não mais absorvia tudo o que se oferecia 

com essa periodicidade trimestral, tanto nas velocidades das ofertas, quanto no volume. Para 

ilustrar esses períodos, Nogueira, Amarildo de Souza (2018) fez a seguinte ilustração: 

 



  

 

Nogueira, Amarildo de Souza (2018) também define que a cadeia logística é o canal 

de movimento do produto ao longo do processo industrial até os clientes, sendo uma sucessão 

de todos os manuseios, movimentações e armazenagens pelas quais o produto passa desde a 

matéria-prima, conjuntos semielaborados, até chegar ao cliente final. 

2.1 PRINCIPAIS CONCEITOS 

No início dos anos de 1970, após grandes avanços nas teorias administrativas e áreas 

como marketing na década anterior, como por exemplo o escritor e consultor de 

administração de empresas Peter F. Drucker que alertou mostrando que a operação de 

distribuição de bens e produtos era até então, a operação de negócios mais desprezada, e o 

professor de Marketing Paul Converse que observou que as empresas focavam muito na 

compra e venda de produtos e não se preocupavam tanto com sua distribuição física, deu-se 

início a grandes estudos na área de logística. 

Castiglioni, José Antonio de Mattos (2013) destaca que a logística pode ser 

considerada como a área da administração que cuida de todo o processo desde a compra da 

matéria-prima ou mercadorias até a entrega do produto acabado ou a mercadoria para o 

cliente, compreendendo as várias áreas como recebimento, armazenamento, produção, 

separação, transporte e entrega na hora certa, no lugar certo e ao menor custo possível. 

De acordo com o CSCMP – Council of Supply Chain Management Professionals 

(Conselho de profissionais de gestão de cadeia de suprimentos, 2007), antigo CLM – Council 

of Logistic Management (Conselho de Gestão Logística), a definição de logística é o processo 

da cadeia de abastecimento que planeja, implementa e controla o fluxo de bens e serviços e as 

informações relacionadas, do ponto de origem ao ponto de consumo, de maneira eficiente, 

buscando satisfazer às necessidades do cliente. 

Com essa definição e ao contrário do que se pensava que a Logística era somente 

associada ao transporte propriamente dito, a logística é um processo dinâmico e praticamente 

interminável, como Castiglioni, José Antonio de Mattos (2013) destaca os procedimentos de 

logística ambiental e a logística reversa, que cuidam do destino de resíduos sólidos após o uso 

feito pelo cliente final, assim ele ilustra uma visão estática da logística conforme a figura 

abaixo: 

Essa figura oferece uma noção do processo logístico através da espinha dorsal da 

seguinte sequência: 1) Fornecedor; 2) Recebimento; 3) Armazenagem; 4) Processo Produtivo; 

5) Expedição; 6) Distribuição; 7) Atendimento; 8) Cliente, evidenciando as interligações em 

todas as ramificações geradas. 

 



  

 

 

2.2 LOGÍSTICA COMO PAPEL ESTRATÉGICO 

Com o cenário competitivo global, onde não é mais exclusivo de grandes corporações 

multinacionais a preocupação de projetar produtos para um mercado global, as empresas de 

pequeno e médio porte também entram nessa arena de competitividade global, uma vez que 

todas buscam a racionalização de seus processos produtivos e maximização dos recursos.  

Considerando a necessidade de excelência nas estratégias corporativas, os processos 

logísticos não podem ser reduzidos à um conceito de área reativa e tático com intuito de 

minimização de custos. Nesse contexto, CAXITO, Fabiano (2014, p. 8) afirma que “a 

logística precisa participar do processo de tomada de decisões da estratégia corporativa e não 

simplesmente ser um departamento que as executa”, ficando assim sem participação nas 

decisões que já foram tomadas. 

Campos, Antônio Jorge Cunha (2009) cita a importância da vantagem competitiva 

nesse cenário global, que corresponde à diferença de um produto ou serviço em relação ao seu 

concorrente, desde que seja percebido pelo cliente final. Então cabe a cada empresa essa 

responsabilidade de gerar e evidenciar ao cliente a vantagem no seu produto ou serviço, pois 

se o cliente final não for convencido dessa apresentação da vantagem feito pela empresa, ele 

não terá a motivação para pagar por ela. Entre algumas fontes para obtenção dessa vantagem 

competitiva, Campos, Antônio Jorge Cunha (2009) cita algumas delas como: 

Uso da tecnologia de informação – com uso adequado da tecnologia da informação 

pode-se promover a integração entre as empresas de uma cadeia logística, permitindo por 

exemplo que um fornecedor controle o nível de estoque de seu cliente e faça reabastecimento 

de forma automática eliminando assim os custos na emissão de pedidos. Outro resultado 

prático consiste na possibilidade de monitoramento dos produtos em trânsito ao longo da 

cadeia logística. Dessa forma, fica possível que se planeje o estoque em trânsito com sua 

utilização, imediatamente seu ingresso na empresa, reduzindo assim os custos com 

armazenagem; 

Redução de custo – a utilização da redução de custos como estratégia de vantagem 

competitiva pode ser aplica em qualquer etapa da cadeia logística, ou seja, na atividade de 

compra, transporte, recebimento, armazenagem, produção e venda. Essa redução de custo 

obtida nessas etapas pode tornar o produto mais competitivo, sendo esse o poder da 

materialização da vantagem competitiva; 

 



  

 

Nível de serviço ao cliente – a obtenção da vantagem competitiva com base no nível 

de serviço pode por exemplo ser no tempo de entrega de um produto, caso o mercado pratique 

o tempo de 48 horas para entrega e uma empresa o pratica em 24 horas, essa é a vantagem 

baseado no nível do serviço. O mesmo se aplica por exemplo em uma agência bancária onde 

os clientes queiram ser atendidos em 15 minutos enquanto a prática desse atendimento ocorre 

em 30 minutos, portanto são as diversas formas de obtenção de vantagem competitiva baseada 

no nível de serviço; 

Logística estratégica e estratégia logística – quando uma empresa, em sua fase de 

planejamento, planeja todas as etapas do fluxo de material, incluindo também a compra, o 

transporte, o recebimento e a armazenagem, ela está executando a logística de maneira 

estratégica, assim são definidas as ações para cada etapa considerada crítica, evitando assim 

surpresas por falta de um planejamento integrado e sistêmico. Quando não há esse 

planejamento em cada etapa, obviamente as empresas irão executar todas as atividades, porém 

não de forma integrada, caracterizando assim o uso de estratégia logística; 

Avaliação de desempenho logístico – essa atividade é fundamental pois permite que o 

gestor conheça verdadeiramente o comportamento dos processos que estão sob sua 

responsabilidade. Dessa forma ele pode agir pontualmente onde a avaliação lhe indicar 

possibilidade de melhoria, Campos, Antônio Jorge Cunha (2009) ressalta que essas atividades 

de avaliação de desempenho devem ser feitas em sintonia com as questões estratégicas da 

empresa, como no entendimento da figura a seguir: 

 Na figura se observa que compete ao gestor traduzir a missão da empresa em objetivos 

estratégicos, todavia, a medição de todos os processos pode ser inviável, surgindo assim a 

necessidade escolher os processos-chaves, ou aqueles que não podem apresentar falhas, por 

esse motivo eles devem ser medidos e avaliados. Assim os indicadores de desempenho 

permitem conhecer o verdadeiro comportamento de cada processo, permitindo assim maior 

eficácia na gestão; 

Integração da cadeia de logística – considerando que o produto entregue ao cliente é o 

resultado do esforço de cada empresa que faz parte da cadeia logística ou produtiva, dessa 

forma é possível avaliar que os fornecedores, transportadores e fabricantes atinjam 100% de 

qualidade em suas atividades, porém quando uma delas não alcance essa qualidade, 

comprometerá todo o esforço desempenhado ao longo da cadeia. Assim, a vantagem 

competitiva será aferida por toda a integração de uma cadeia, e não apenas por uma empresa 

isoladamente; 

 



  

 

Cultura e estrutura organizacional – com esse cenário de competitividade global e todo 

dinamismo tecnológico para o atendimento às demandas dos clientes e obtenção de vantagens 

competitivas, as empresas que adotam como cultura organizacional a agilidade e a 

flexibilidade no atendimento das demandas, elas permeiam esses valores em toda sua 

estrutura organizacional de forma a permitir a sua efetiva consecução. 

Como variável importante para medir a competitividade de uma empresa, Castiglioni, 

José Antônio de Mattos (2013) cita o Tempo de Atravessamento (TA), que consiste no tempo 

que um produto qualquer leva desde o momento do pedido até sua entrega ao final do cliente: 

É possível ainda observar nessa figura, que a logística trata do fluxo contínuo e 

progressivo de bens ou produtos, tanto físico como de informações, e é responsável por cerca 

de 80% da vida útil de um produto. Para complementar, Castiglioni, José Antonio de Mattos 

(2013), afirma que a definição de logística evoluiu e hoje pode ser considerada a área da 

administração que cuida desde a compra da matéria-prima ou mercadorias até a entrega do 

produto acabado ou a mercadoria ao cliente, compreendendo recebimento, armazenamento, 

produção, separação, transporte e entrega na hora certa, no lugar certo, ao menor custo 

possível. 

INDÚSTRIA 4.0 

O termo Indústria 4.0 foi utilizado pela primeira vez na Alemanha em 2011 durante a 

feira industrial de Hannover e ele foi utilizado para representar uma proposta política baseada 

em alta tecnologia, foram utilizadas como modelos empresas multinacionais que possuíam 

algumas das mais avançadas práticas tecnológicas de produção. Indústria 4.0 é um conceito 

global realizado pela união de esforços de empresários, engenheiros e cientistas, a partir das 

experiências práticas e de teorias avançadas sobre produtividade e competitividade. 

De acordo com Almeira, Paulo Samuel de (2019), a partir da Alemanha o conceito de 

Indústria 4.0 foi sendo desenvolvido nos demais países e se tornou uma tendência universal. 

Tanto que algumas empresas já operam com 100% de sua produção no modelo de indústria 

4.0, contando com apenas um pequeno número de profissionais altamente qualificados. 

No século XXI, com as discussões das rupturas tecnológicas que estão sendo 

vivenciadas, denotam o significado da palavra “revolução”, onde acontecem mudanças 

abruptas e radicais no sistema econômico e estruturas sociais vigentes. Nesse contexto de 

mudanças sociais, Corrêa, Henrique Luiz (2019) destaca que a primeira grande mudança 

social ocorreu quando houve a transição da alimentação humana de sociedades nômades, para 

uma com base da agricultura em fazendas, com a domesticação de animais, permitindo essa 



  

 

colaboração entre humanos e animais a criarem uma significativa melhora na produção dos 

alimentos, do transporte e da comunicação. 

Pode-se pontuar a evolução industrial citando as principais características das 

revoluções industriais que ocorreram na nossa sociedade: 

1ª Revolução Industrial 

Considera-se a primeira revolução industrial a transição entre a potência muscular para 

a potência mecânica que ocorreu em meados do século XVIII, a construção de motores 

movidos à vapor que disponibilizaram energia de forma e perene ao longo dos anos. Podendo 

citar também a substituição do trabalho dos artesãos pelo trabalho assalariado, o uso do aço e 

produtos químicos, e também o uso do petróleo e seus derivados. Almeira, Paulo Samuel de 

(2019) destaca que os desdobramentos dessa revolução continuam até os dias atuais, com o 

comportamento de pessoas que vieram do campo para as grandes cidades em busca de 

melhores condições de vida, assim, além de se tornarem mão de obra nas indústrias, também 

se tornaram consumidoras de produtos em potencial. 

2ª Revolução Industrial 

A segunda revolução industrial começou no final do século XIX tendo grande 

aceleração no início do século XX disparada pela invenção de novas formas de criação e 

transmissão de energia elétrica. Corrêa, Henrique Luiz (2019) destaca a administração 

científica de Taylor em 1911, assim como a linha de montagem e o desenvolvimento pleno do 

paradigma da produção em massa. Podendo notar que nessa época as cadeias de suprimentos 

eram bem verticalizadas, tendo como exemplo a Ford, onde eram produzidas a grande maioria 

dos componentes de seus produtos. 

3ª Revolução Industrial 

Considerando o início da terceira revolução industrial por volta do ano de 1950, com o 

advento da computação e os primeiros computadores fabricados, que se desenvolveu de forma 

intensa ao longo dos anos, acelerando assim os processos de desenvolvimento tecnológico e 

dos semicondutores. Almeira, Paulo Samuel de (2019) também destaca essa implantação de 

computadores no chão de fábrica, com controles eletrônicos, dispositivos e sensores com a 

capacidade de gerenciar uma grande quantidade de variáveis na linha de produção.  

Dessa forma se permitiu uma forma autônoma na tomada de decisões com esse 

controle dos dispositivos, impactando na elevação da qualidade dos produtos, o aumento da 

capacidade produtiva e da segurança na produção, bem como uma melhor gestão dos custos 

envolvidos em toda a cadeia de produção. 

 



  

 

 

4ª Revolução Industrial 

Como foi citado no início desse capítulo, a quarta revolução industrial começa em 

meados do ano de 2012 com os sistemas de produção se tornando mais inteligentes, onde a 

internet se tornou praticamente onipresente permitindo assim a mobilidade de acessos. Corrêa, 

Henrique Luiz (2019) cita também o uso de sensores muito mais sensíveis, poderosos e 

baratos, os avanços substanciais em inteligência artificial e o aprendizado de máquinas 

(machine learning).  

Mesmo que algumas tecnologias não sejam exatamente novidades, elas vêm se 

tornando cada vez mais sofisticadas, integradas e inteligentes, transformando assim a 

sociedade e economia globalmente, mudando as cadeias de suprimento e de valor existentes. 

Importante ressaltar que a cadeia de valor descreve o processo pelo qual as empresas recebem 

a matéria prima, as suas relações com os fornecedores, a criação do produto acabado e a 

comercialização do produto final aos clientes. 

3.1 TECNOLOGIAS DA INDÚSTRIA 4.0 

Outro termo que descreve a Indústria 4.0 é o de manufatura avançada, utilizada 

principalmente em países como os Estados Unidos da América e a China. Pois esse conceito 

de fábricas inteligentes não se limita somente ao processo de manufatura, ela se estende para 

todas as etapas da cadeia de suprimentos, por exemplo, todas as etapas desde o plantio, 

colheita, extração, passando também pelo sistema de logística inteligente, produção 

inteligente e distribuição dos produtos de forma rápida e eficiente com todas as etapas 

integradas e conectadas pela internet. 

A Indústria 4.0 pode ser definida também como um mosaico composto por tecnologias 

que estão transformando os diversos setores da sociedade, essas tecnologias são chamadas de 

habilitadoras, que foram ou estão em desenvolvimento e são capazes de implementar no 

universo social e industrial todas essas mudanças que servem como base do conceito proposto 

pela Indústria 4.0. 

O autor Almeira, Paulo Samuel de (2019) demonstra essas tecnologias todas 

conectadas pela internet na seguinte figura: 

Para a implementação de um sistema produtivo com base nos princípios da Indústria 

4.0, que engloba não só os processos de fabricação, mas bem como buscar a melhor maneira 

de automatizá-los e ter o controle, gerando maior lucratividade para a empresa, diminuindo ao 

máximo os impactos ambientais sem esquecer de proporcionar a melhor satisfação ao cliente 



  

 

final, Almeira, Paulo Samuel de (2019) ressalta que todas as ações, planejamentos e 

investimentos da empresa devem seguir três pilares: 

Digitalização e integração das cadeias produtivas de valor, sejam elas verticais ou horizontais, 

presentes nos processos de fabricação, com a previsão de disponibilidade de todos os recursos 

envolvidos, por exemplo os insumos, matéria prima, mão de obra, transportes etc., que são 

necessários para um processo de fabricação economicamente estável, não sofrendo com 

possíveis faltas por conta de procura de outros fornecedores ou diferenças de preços causadas 

pelas demandas do mercado; 

Digitalização das ofertas de produtos e serviços, a qual facilita o controle das informações 

pelo sistema de Internet das Coisas (IoT -Internet of things) e para big data, o que possibilita 

o controle total do processo e a expedição do produto em toda sua cadeia, desde o momento 

do pedido por parte do cliente; 

Modelos de negócios virtuais com uma estrutura de acesso ao cliente smart factory (fábrica 

inteligente), que é possibilitado diante das vantagens e recursos proporcionados pelas 

tecnologias de IoT e big data. 

Para Corrêa, Henrique Luiz (2019), a lista de tecnologias que tem sido citada como 

mais relevantes para a Indústria 4.0 pois interagem entre si, podem ser divididas em 2 grupos 

e que serão mais discutidas a seguir demonstrando seu potencial de impacto nas cadeias 

globais de suprimentos: 

Tecnologias de hardware da Indústria 4.0 

Manufatura aditiva (impressão 3D) – A impressora 3D é um dispositivo capaz de 

construir um objeto tridimensional a partir de um design digitalmente desenvolvido. O termo 

aditiva é porque usa um processo aditivo no qual as diferentes camadas 2D de um 

determinado material são adicionados de forma sucessiva à peça que está em produção. 

Corrêa, Henrique Luiz (2019) lista ainda como vantagens a habilidade de executar formas 

complexas, muito caras ou impossíveis de serem executadas pelos métodos tradicionais de 

fabricação, dispensando ferramental custoso e moldes caros demonstrando sua maior 

flexibilidade, e também a liberdade de repensar e reprojetar peças com melhorias como 

redução de peso, de forma a servir um melhor propósito funcional; 

Veículos autônomos – São aqueles veículos capazes de se movimentar sem qualquer 

interferência humana, e na medida que as tecnologias de sensores e de inteligência artificial 

evoluem, a capacidade e habilidades aumentam da mesma forma. Já estão sendo utilizados em 

sistemas de armazenagem e diversos setores da cadeia de suprimentos, assim como nos 

transportes com caminhões, carros, drones, aeronaves, barcos e até submarinos. 



  

 

 

Robótica avançada (adaptativa) – Os robôs são utilizados na fabricação industrial 

desde 1962 quando foram introduzidos em uma fábrica da GM (General Motors), mas nos 

últimos anos, os robôs aumentaram seu nível de inteligência e flexibilidade com a introdução 

do aprendizado de máquina e a inteligência artificial, melhorando todo o sistema de 

mobilidade e também a capacidade de os conectar via IoT. Corrêa, Henrique Luiz (2019) 

destaca também as melhores medidas de segurança que foram incorporadas nos dispositivos 

robóticos, criando assim um novo estilo de robô adequado para trabalhar lado a lado com os 

humanos ao invés de trabalharem isolados somente. São chamados de cobots, uma nova 

geração de robôs mais segura, inteligente e colaborativa com as pessoas ao seu lado, 

impulsionando assim a adoção da robótica em novos setores e pontos de uso; 

Internet das coisas (IoT) – A internet das coisas pode ser definida como uma rede de 

dispositivos físicos, como máquinas, veículos, eletrodomésticos e demais itens que possuem 

uma eletrônica embarcada, composta por softwares, sensores, atuadores, permitindo assim 

que todos esses dispositivos ou “coisas” se conectem e troquem dados, podendo ser entre si 

como também com outros dispositivos e instâncias na cadeia de suprimentos. Almeira, Paulo 

Samuel de (2019) cita esse alto grau de automação remota, sendo possível desde um ambiente 

de cotidiano doméstico, como abertura e fechamento de portas, controle de temperatura e 

iluminação de ambientes, e também a automação em qualquer etapa do processo industrial, 

como controle de robôs, esteiras, emissão de ordens de serviço, controle de aquisição de 

matérias primas, insumos, e em especial a tomada de decisões nos processos.  

Tecnologias de software da Indústria 4.0 

Data analytics (big data) e Inteligência Artificial – Como consequência das empresas 

e suas cadeias de suprimentos começarem a adotar mais e mais as tecnologias de informação e 

conhecimento, o volume de dados gerados cresce de forma exponencial. Corrêa, Henrique 

Luiz (2019) cita que esse volume de dados maciços é capturado de diversas fontes, em 

diversos formatos e necessitam ser analisados de forma rápida transformando em informações 

úteis para diversos usuários tomadores de decisão ou não. Técnicas de mineração de dados 

(data mining) são necessárias para toda essa coleta de dados, permitindo a sua avaliação para 

configurar e monitorar outros estágios do processo. Almeira, Paulo Samuel de (2019) cita que 

para estar em conformidade com os preceitos da Indústria 4.0, é imprescindível um sistema de 

armazenamento eficiente e que mantenha comunicação interna e externa com meios de 

armazenamento na nuvem de dados; 

 



  

 

Aprendizado de máquinas (Machine learning) – O aprendizado de máquinas podes ser 

definido como a ciência de fazer com que computadores aprendam e ajam assim como os 

humanos, melhorando seu aprendizado de maneira autônoma com a alimentação de dados 

com as observações e interações com o mundo real. Corrêa, Henrique Luiz (2019) destaca que 

as máquinas que aprendem são úteis pois com todo seu poder de processamento, usando big 

data, podem encontrar mais rapidamente padrões que poderiam ser ignorados pelos seres 

humanos, sendo assim uma ferramenta que pode ser usada  para melhorar a capacidade dos 

seres humanos em resolver problema e fazer inferências em várias questões da sociedade 

atual, como por exemplo no diagnóstico de doenças, operações financeiras ilícitas e 

preventivamente em situações de acidentes e paradas de equipamentos de produção; 

 

Realidade Virtual (RV) e Realidade Aumentada (RA) – Todas as tecnologias de 

virtualização são baseadas em ferramentas de RV e RA. Essa integração com o ambiente do 

mundo real, adicionando informações úteis aos usuários e enriquecendo assim a sua 

experiência, é feita a partir de hardwares com sistemas estacionários de visualização, como 

câmeras inteligentes fixas, e sistemas espaciais de visualização, como câmeras corporais, telas 

montadas em capacetes especiais, óculos e lentes inteligentes. Corrêa, Henrique Luiz (2019) 

destaca que recentemente essas tecnologias têm sido aplicadas nas áreas de controle de 

qualidade, manutenção, montagens e operações em armazéns, lembrando que já é utilizada de 

forma vasta na indústria de vídeo games e turismo; 

 

Blockchain – Pode-se traduzir Blockchain como uma cadeia de blocos de informação, 

esse encadeamento de informações digitais em um banco de dados público é realizado com 

várias cópias redundantes e com segurança, através de técnicas avançadas de criptografia, 

evitando fraudes e alterações indevidas. Corrêa, Henrique Luiz (2019) cita como exemplo os 

contratos inteligentes que são usados em cadeias de suprimentos, onde todo o processo é 

controlado automaticamente com ações predefinidas entre as partes. 

 

LOGÍSTICA 4.0 

Com a aplicação desses novos recursos tecnológicos presentes na Indústria 4.0, onde 

os impactos vão muito além do chão de fábrica, essa velocidade tem que ser acompanhada 

pelos processos logísticos, e o entendimento dessas responsabilidades e quais são os 

principais desafios da logística nesse novo cenário, será essencial para a manutenção de toda 

empresa dessa área. 



  

 

De forma análoga à Indústria 4.0, a adequação dos processos logísticos levou aos 

profissionais e empresas da área a adotar o termo Logística 4.0, que representa essa fase da 

logística atual, IMAM (Instituto de Movimentação e Armazenagem de Materiais, 2018) 

salienta que o intuito da Indústria 4.0 é inserir uma completa automação nas fábricas, através 

de sistemas cyber-físicos (cyber-physical system – CPS, são sistemas computacionais e 

colaborativos nos quais as operações são monitoradas, coordenadas, controladas e integradas 

por núcleos de comunicação e computação.) capacitados para realizar autodiagnósticos, 

autoconfiguração e auto otimização. 

Todas essas evoluções implicadas pela crescente aplicação dos preceitos da Indústria 

4.0, todos sistemas de armazenamento e distribuição utilizados devem evoluir juntos. IMAM 

(2018) destaca alguns benefícios que toda essa evolução tecnológica traz para os processos e 

resultados em qualquer setor do mercado: 

Redução de perdas – A perda de mercadorias e insumos em geral é um dos principais 

empecilhos da logística, pois as avarias e extravios impactam diretamente no aumento dos 

custos e interferindo negativamente nos resultados. Com a aplicação dessas tecnologias, o 

monitoramento de armazenagem e distribuição são melhorados. 

Precisão na análise de dados – Todo esse investimento em tecnologias de ponta na 

obtenção de informações faz com que a logística seja mais eficiente. Com a nova capacidade 

do aprendizado de máquinas, onde identificam padrões e evoluem de forma autônoma, os 

insights (uso de informações úteis dentro de um sistema de dados) são cada vez melhores e 

maiores na automatização de processos. 

Redução de custos – Na busca de maior competitividade, esse é um tema dos mais 

importantes em toda organização, com a implementação plena dessas tecnologias, a redução 

de perdas, otimização do transporte e sistemas automatizados resultam em uma grande 

redução de custos operacionais. 

Satisfação do Cliente – A implementação dessas tecnologias resultará em um serviço 

de excelência, onde o cliente final será um dos maiores beneficiados aumentando assim sua 

satisfação com o produto e/ou serviço prestado. 

Pederneiras, Gabriela (2020) destaca que todo esse processo de automatização permite 

também melhor relacionamento entre as indústrias e seus parceiros comerciais, o que melhora 

a longo prazo todos os processos industriais. Reforça ainda os benefícios da gestão da cadeia 

de suprimentos com sua adequação ao conceito 4.0, sendo como os principais: 

 



  

 

A economia de recursos – Impactando na melhoria de preço de mercado o que por sua vez 

melhora o índice de vendas; 

Maior qualidade de produtos – Por meio do controle mais efetivo em toda a cadeia, gerando 

maior fidelização dos clientes. 

Como a logística é parte fundamental das empresas não importando o seu porte, seu 

principal objetivo será prover recursos e informações cada vez mais precisas e rápidas em 

todas as atividades das organizações, Motta e Lusvarghi (2018) elencaram através das 

características presentes na evolução do setor industrial que refletiram diretamente nas 

mudanças e evoluções do setor de logística, demonstrando no quadro a seguir:  

Somente com a adesão dessas tecnologias será capaz de transformar as empresas e 

garantir que consigam acompanhar essas mudanças em larga escala. Pederneiras, Gabriela 

(2020) cita que essa adoção ao conceito 4.0 faz a cadeia de suprimentos dar mais um passo na 

direção da eficiência, com cada vez mais sistemas integrados por meio de dados e 

automatização de processos. 

No Brasil, país de dimensão continental, a logística se torna mais desafiadora 

principalmente quando o assunto são as regiões de fronteiras, IDESF (Instituto de 

Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, 2021) destaca essa relevância das 

operações na cadeia de suprimentos, pois para obter essa eficiência é necessário a conexão de 

todas essas tecnologias à uma rede de alta capacidade, desde a disponibilidade na entrada 

(portos, aeroportos, passagens de fronteira) e a infraestrutura de transporte (estradas, ferrovias 

e armazéns). 

Com o cenário de pandemia do covid-19, o setor de logística sofreu um aumento 

abrupto, IDESF (2021) cita que esse cenário mostrou dificuldades e também oportunidades 

para o setor, pois a logística 4.0 trata da eficiência e redução de custos nos processos de 

armazenamento, transporte, monitoramento, segurança entre outros, e que a maior dificuldade 

no Brasil ainda é a falta de dados para otimizar os processos de tomada de decisão, não 

garantindo assim uma solução ótima para as empresas e setores envolvidos. 

Corrêa, Henrique Luiz (2019) cita algumas implicações na cadeia de suprimentos 

quando explana sobre (big) data analytics e inteligência artificial, pois as empresas estão indo 

além das restrições dos sistemas de ERP (Enterprise Resource Planning) e também dos 

sistemas tradicionais de SCM (Supply Chain Management) com o uso da big data e demais 

tecnologias baseadas na nuvem de dados. Como a escala, escopo e a profundidade dos dados 

gerados nos sistemas estão acelerando cada vez mais, a tecnologia de big data está sendo 



  

 

utilizada como catalisador para melhor e maior colaboração entre parceiros de uma cadeia, 

segue abaixo algumas dessas implicações nas seguintes formas: 

As cadeias agora permitem redes de fornecedores mais complexas que estão concentradas no 

compartilhamento e colaboração para o processo de tomada de decisão, ao invés de apenas se 

concentrarem nas transações realizadas.  O big data pode revolucionar o comportamento das 

cadeias de suprimentos, desde sua formação, crescimento, expansão para novos mercados e 

seu amadurecimento; 

Big data e análises avançadas estão sendo cada vez mais integradas em ferramentas de 

otimização, previsão de demanda, planejamento de negócios, colaboração com fornecedores e 

análise de risco; 

Análise georreferenciadas com base em big data são usadas para mesclar e otimizar as redes e 

rotas de distribuição e entrega de produtos; 

Por natureza, a rastreabilidade e recalls são intensivos em dados, tornando a contribuição de 

big data potencialmente significativa para esses processos e principalmente para indústrias 

com alto grau de regulamentação, como a farmacêutica e alimentícia; 

Almeira, Paulo Samuel de (2019) destaca nessa figura a representação gráfica de 

dados gerados em processos produtivos armazenados no big data, e comenta que a análise e 

gestão de grandes quantidades de dados têm possibilitado a otimização dos processos 

industriais, com melhorias significativas no consumo de energia e na qualidade de produção 

das fábricas. Reforçando também a necessidade do aumento da segurança para gestão de 

todos esses dados gerados nos processos automatizados. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A evolução da sociedade pode ser pautada através das grandes revoluções industriais 

pois trouxeram profundas mudanças econômicas e sociais. Mas também houveram as 

revoluções na área da logística, que historicamente sempre teve cunho estratégico e presente 

militarmente com as guerras entre povos. Observando suas principais características de 

planejamento de recursos materiais e humanos, é uma área em constante evolução e que se 

apresenta de forma dinâmica, deixando de ser uma área estática e subvalorizada na 

administração, pois não participava ativamente em todas as decisões das organizações. Com a 

globalização do mundo e das organizações, a logística se mostra primordial para o 

cumprimento dos negócios desde o começo do processo com a matéria prima, até sua entrega 

ao cliente final. 



  

 

As revoluções industriais ocorreram com invenções tecnológicas e sua aplicação no 

âmbito fabril, as tecnologias transformaram a sociedade com suas descobertas e na quarta 

revolução industrial, chamada de indústria 4.0, algumas tecnologias já existiam, porém 

passaram a ter novos usos e adaptações, transformando os processos para o conceito de 

inteligência. Os processos chamados de inteligentes são aqueles que incorporam essas 

tecnologias e interconecta todas elas através da internet, com isso, todos os dados gerados  

pelos sistemas são analisados não mais com demora e total dependência humana, agora 

funcionam cada vez mais de forma autônoma e em tempo real, demandando assim que todos 

os outros setores da sociedade também sigam essas tendências e fomentem com 

aprimoramento e melhoria das tecnologias e adaptação dos postos de trabalho e atividades que 

também são afetados. 

A logística nesse novo cenário das tecnologias usadas na indústria 4.0, foi desafiada a 

acompanhar e subsidiar as novas necessidades que nasceram. Com todos os processos se 

transformando em inteligentes, as adaptações e uso das mesmas tecnologias foram necessárias 

para que acompanhasse essa nova velocidade e demais questões do mundo cada vez mais 

globalizado e interconectado através da rede de internet.  

Com esse trabalho foi possível alcançar de forma satisfatória os objetivos que foram 

propostos, com a identificação das principais características da logística como ciência, 

passando pela conceituação da Indústria 4.0 e identificação também de suas principais 

características, finalizando com a inserção da logística nos conceitos da Indústria 4.0 e os 

principais desafios para esse novo cenário. Assim será objeto de estudo todo novo surgimento 

de questões que aumentem a eficiência e redução de custos das organizações. 
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