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RESUMO 

 

O contínuo processo de aperfeiçoamento tecnológico resultou, no século XXI, em um 

novo modo de produção chamado de Indústria 4.0. No cenário nacional, a inovação 

tecnológica é um elemento competitivo que enfrenta muitos desafios, especialmente 

para as empresas de menor porte. Considera-se que soluções menos utópicas que a 

automatização ampla possa oferecer oportunidades reais de concorrência no âmbito 

local. Além disso, a Indústria 4.0 representa uma mudança relevante na forma como 

as cadeias de suprimentos são gerenciadas. Interessa, neste caso, explorar como o 

aporte de novas tecnologias está associado à cadeia automotiva no contexto do 

mercado brasileiro. A questão que norteia esta tese consiste em identificar os desafios 

e as condições da cadeia de suprimentos do segmento automotivo no Brasil para o 

uso de tecnologias abarcadas pela Indústria 4.0, com o objetivo de avaliar os desafios 

enfrentados por montadoras e autopeças para a adoção dessas tecnologias ao longo 

da cadeia de suprimentos. Para atendimento do objetivo de pesquisa, optou-se por 

um estudo de casos múltiplos, com cinco empresas que compõem a cadeia 

automotiva, e duas surveys realizadas com participantes que ocupam cargos de 

liderança em montadoras e autopeças. Os resultados oportunizaram a compreensão 

de como a falta de conectividade acentua as dificuldades de integração e colaboração 

na cadeia automotiva, que a defasagem tecnológica é maior para as autopeças e 

iniciativas de integração para utilização de tecnologias contribuem para a 

disseminação de conhecimento e se configuram como passos iniciais para que as 

empresas de menor porte também possam evoluir rumo à transição. 

 

Palavras-chave: Autopeças; Cadeia de suprimentos; Indústria 4.0; Montadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The continuous process of technological improvement has resulted, in the 21st 

century, in a new production mode called Industry 4.0. In the national scenario, 

technological innovation is a competitive element which faces many challenges, 

especially for smaller companies. It is considered that less utopian solutions than large 

automation may offer real opportunities for competition at the local level. Furthermore, 

Industry 4.0 represents a relevant change in the way supply chains are managed. The 

goal, in this case, is to explore how the contribution of new technologies may be 

associated with the automotive chain in the context of the Brazilian market. The 

question which guides this thesis is to identify the challenges and conditions in the 

supply chain of the automotive segment in Brazil for the use of technologies 

encompassed by Industry 4.0, with the aim of assessing the challenges faced by 

automakers and auto parts companies for the adoption of these technologies 

throughout the supply chain. To reach the research objective, we chose a multiple case 

study, with five companies that make up the automotive chain, and two surveys 

conducted with participants who hold leadership positions in automakers and auto 

parts. The results have contributed to understand how the lack of connectivity 

accentuates difficulties of integration and collaboration in the automotive chain, which 

technological gap is greater for auto parts and that integration initiatives for the use of 

technologies contribute to dissemination of knowledge and configure the initial steps 

for smaller companies in order to reach this transition. 

 

Key-words: Automakers; Auto parts; Industry 4.0; Supply chain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utilidade da Tese 

 

 

A contribuição desta tese baseia-se em lacunas de pesquisa relativas às 

mudanças na forma como as cadeias de suprimentos são gerenciadas, em função do 

avanço tecnológico abarcado pela Indústria 4.0. 

A principal utilidade deste estudo é relatar como ocorre a difusão de tecnologias 

na cadeia automotiva, visto que estudos anteriores focam apenas aspectos relativos 

ao uso da tecnologia dentro da empresa. 

A partir dos resultados apurados em consonância com a revisão da literatura, 

foi possível mapear como a colaboração entre empresas de uma mesma cadeia pode 

facilitar o uso de novas tecnologias e propiciar ganhos mútuos aos participantes. 

Ao expor o cenário da transição à Indústria 4.0, considerando o porte da 

empresa dentro de uma mesma cadeia, este estudo pode nortear outras empresas no 

sentido da busca de soluções para desbloquear e acelerar a vantagem competitiva. 

Ressalta-se ainda que a falta de conhecimento é um dos entraves para que as 

empresas, especialmente as de menor porte, avancem em relação ao uso de 

tecnologias. Assim, oportunizar conhecimentos sobre o tema é relevante para que as 

empresas possam trilhar o caminho da transição à Indústria 4.0. 

Outrossim, os resultados além de apontarem as dificuldades para integração e 

colaboração ao longo da cadeia automotiva, retrataram informações sobre 

investimentos em infraestrutura e inovação, condições basilares para o crescimento  e 

desenvolvimento econômico dos países, conforme o nono objetivo da Agenda 2030  da 

ONU. 

Por fim, as contribuições teóricas e práticas desta tese possibilitam a ampliação 

do conhecimento e apresentam soluções possíveis sobre o uso de tecnologias da 

Indústria 4.0 na cadeia automotiva. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em meados do século XX, com o advento da Terceira Revolução Industrial, os 

sistemas de automação passaram a desempenhar um papel importante no 

desenvolvimento tecnológico e na competência relacional da cadeia produtiva, além 

de apontarem para um dos principais pilares da evolução dos processos de produção 

e crescimento econômico. 

Por conseguinte, o contínuo processo de aperfeiçoamento tecnológico 

oportunizou “saltos” qualitativos para as indústrias de modo geral e resultou, no século 

XXI, em um novo modo de produção, chamado de Indústria 4.0. Este conceito surgiu 

na Alemanha, em 2011, como parte integrante da Quarta Revolução Industrial. 

Neste sentido, a conectividade, descrita como um elemento capaz de 

estabelecer conexões entre dispositivos, sensores, máquinas e softwares, e de 

promover a comunicação e integração entre os diferentes elos da cadeia automotiva 

desponta como um requisito para que as empresas, independente do porte, possam 

fazer uso de tecnologias abarcadas pela Indústria 4.0. 

Ainda neste contexto, o que está em questão, quando se trata de conectividade, 

é exatamente a infraestrutura da produção que passa a unir Tecnologia da Operação 

e a Tecnologia da Informação, utilizando ferramentas capazes de ordenar uma massa 

de dados, ideias e coisas associadas, de modo que o elemento humano ocupe uma 

posição central – mas não centralizadora – nesse processo, já que máquinas e 

computadores não podem ter ideias de forma autônoma (ASHTON, 2009). 

Assim, um novo modo de produzir que considere o uso de novas tecnologias 

não impõe o funcionamento exclusivo do homem ou da máquina como epicentro do 

processo, mas a integração homem-máquina. Entretanto, isso não exclui a dificuldade 

de obtenção do capital financeiro e intelectual para participar da Indústria 4.0. 

Outro ponto de destaque refere-se às dificuldades dos pequenos e médios 

participantes da rede de abastecimento do setor automotivo (CNI, 2018), o que gera 

a necessidade de identificar meios de sobrevivência para essas empresas, bem como 

modelos que encontrem coerência com o estágio de industrialização do Brasil. 

Deste modo, soluções menos utópicas que a automatização ampla, que 

precisam, inclusive, da importação de modelos prontos e descolados do processo 

produtivo que aqui se desenvolve, podem oferecer oportunidades reais de 

concorrência no âmbito local. 
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Por outro lado, não se afirma, com isso, que o Brasil deve se manter à margem 

da otimização e inovação dos processos produtivos, mas que deve encontrar uma 

forma adequada ao cenário nacional, sustentada por recursos humanos, tecnológicos 

e integração da cadeia de valor.  

Ressalta-se que, no cenário nacional, a inovação tecnológica, apesar dos 

muitos desafios a enfrentar, é um elemento competitivo e não reside apenas em 

aspectos internos das empresas, ou dos seus processos produtivos, mas também da 

integração da cadeia de suprimentos.  

São aspectos importantes a integração e a colaboração ao longo da cadeia 

automotiva e elementos fundamentais para que todos possam usufruir dos benefícios 

das novas tecnologias, pois, mesmo que fabricantes avancem em relação à utilização 

de tecnologias alicerçadas em dados, a aplicação exclusivamente dentro da empresa, 

segundo o World Economic Forum (2020), dificulta a vantagem competitiva que o 

compartilhamento de dados poderia desbloquear e acelerar. 

Neste contexto, a Indústria 4.0 representa uma mudança relevante na forma 

como as cadeias de suprimentos são gerenciadas, abrindo lacunas de pesquisa sobre 

esta questão (HOFMANN; RÜSCH, 2017), visto que o presente estudo visa retratar o 

uso de tecnologias na cadeia automotiva, e não apenas aspectos referentes ao lado 

interno das empresas.  

Interessa, neste caso, explorar como o aporte de novas tecnologias abarcadas 

pela Indústria 4.0 está associado à cadeia automotiva no contexto do mercado 

brasileiro. Pela análise inicial da cadeia de suprimentos do segmento automotivo no 

Brasil, a contextualização do problema de pesquisa reside em entender como 

acontece a difusão de tecnologias na indústria automotiva, e o modo como essas 

tecnologias serão disseminadas ao longo de sua cadeia.  

Assim, a questão que norteia esta tese consiste em identificar os desafios e as 

condições da cadeia de suprimentos do segmento automotivo no Brasil para o uso de 

tecnologias abarcadas pela Indústria 4.0. 

Cabe explicar que, embora todos os elos que compõem a cadeia automotiva 

sejam importantes, neste trabalho, o foco se concentra no estudo de montadoras e 

autopeças. 

Na busca por uma solução ao problema proposto, a seguir, são explicitados os 

objetivos que direcionam esta tese de doutorado. 
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar os desafios enfrentados por montadoras e autopeças para a adoção de 

tecnologias abarcadas pela Indústria 4.0 ao longo da cadeia de suprimentos. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Para melhor identificação dos objetivos específicos no decorrer do texto, são 

enumerados conforme segue: 

1) Identificar e analisar a natureza dos investimentos para o uso de novas 

tecnologias em empresas do segmento automotivo no Brasil; 

2) Identificar a percepção de montadoras e autopeças no Brasil, em relação 

aos desafios adaptativos e às necessidades de adequação dos seus 

processos ao longo da cadeia de suprimentos, considerando o uso de 

tecnologias abarcadas pela Indústria 4.0; 

3) Explicar e comparar as condições que autopeças e montadoras possuem 

para adoção de tecnologias abarcadas pela Indústria 4.0; 

4) Analisar as condições e desafios para a integração entre montadoras e 

autopeças considerando as tecnologias mencionadas. 

 

1.2 Justificativa 

 

Esta pesquisa se justifica mediante às alterações promovidas no processo 

produtivo, à mensuração de indicadores de produtividade e à compreensão de como 

a transição para a Indústria 4.0 agrega valor à cadeia de suprimentos do setor 

automotivo. 

No contexto do cenário econômico, especialmente pós-crise de 2008, que 

provocou a desaceleração da economia, fica ainda mais evidente a importância dos 

ganhos de produtividade para a retomada do crescimento do país. O progressivo 

desenvolvimento da tecnologia em ambientes produtivos traz para o proscênio o 

debate acerca da conectividade nos processos de organização industrial e a tomada 

de decisão de investimentos. 

Mesmo em um cenário de multiplicação de tecnologias-chave e prognóstico de 
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queda nos custos, a falta de qualificação da mão de obra e a incapacidade de 

investimentos das pequenas e médias empresas são entraves para acomodar todos 

os elos da cadeia produtiva às novas tecnologias. 

Em 2016, estudos da Confederação Nacional das Indústrias1 apontavam que 

57% das pequenas empresas diziam não conhecer tais tecnologias. Nesta 

perspectiva, também existem pesquisas da Associação Brasileira da Industria de 

Máquinas e Equipamentos e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que 

mostraram que 91% das empresas nacionais não possuem conectividade2. 

Considere-se, também, que fatores externos, imprevistos e não controláveis 

pelas empresas, como a pandemia de Covid-19, em 2020, afetam a economia e 

provocam mudança de cenário, alterando investimentos, custos, disponibilidade de 

mão de obra, modo de produção e administração das empresas ao longo da cadeia 

de valor.  

Cabe destacar, ainda, que o objetivo nove da Agenda 2030 da ONU afirma que 

investimentos em infraestrutura e em inovação são condições basilares para o 

crescimento e desenvolvimento econômico dos países, e que o progresso tecnológico 

oferece respostas aos desafios econômicos e ambientais, sendo que a igualdade de 

acesso às tecnologias é fundamental para a disseminação de conhecimento, vindo ao 

encontro dos objetivos da presente pesquisa. 

 

1.3 Organização do trabalho 

 

Esta tese está organizada em cinco capítulos: o primeiro consiste na 

Introdução, na qual são tratados o problema de pesquisa, os objetivos, a justificativa 

e a organização geral do trabalho, que explica de forma mais detalhada a estrutura da 

tese.  

O segundo capítulo contempla o referencial teórico que respaldou o 

desenvolvimento das pesquisas surveys, do estudo de casos múltiplos e dos trabalhos 

publicados.  

O terceiro capítulo apresenta a metodologia, dividindo-se em 2 itens: o primeiro 

explica o método para elaboração das surveys e o segundo detalha os procedimentos 

                                                           
1  CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. Indústria 4.0: novo desafio para as empresas 

brasileiras, 2016. Acesso em: 03 set.18. 
2  ABIMAQ. Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Indústria 4.0. 

Mapeamento das tecnologias. Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. Relatório 
Geral, 2018. 
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do estudo de casos múltiplos que complementam e aprofundam a pesquisa realizada 

nesta tese. 

O quarto capítulo mostra os resultados obtidos por meio dos artigos elaborados 

com base nas pesquisas bibliográficas e de campo. O capítulo está dividido em quatro 

itens: i) Resultados e discussões das surveys; ii) Resultados e discussões do estudo 

de casos múltiplos; iii) Discussões gerais; e iv) Contribuições da tese. 

No item “Resultados e discussões das surveys”, a análise foi pautada pelos 

artigos publicados em: ENEGEP (2019), SIMPEP (2020), APMS (2020), IEOM 

Indonésia (2021) e Research, Society and Development (2021), que tiveram por base 

as duas pesquisas surveys realizadas para elaboração da presente pesquisa. 

O item “Resultados e discussões do estudo de casos múltiplos” tomou por base 

a análise dos casos das empresas estudadas e faz referência ao artigo publicado no 

APMS (2022), que analisa de modo mais detalhado o projeto desenvolvido de modo 

conjunto com duas das empresas que compuseram a amostra (Fornecedor 1 e 

Subfornecedor). 

O terceiro item do capítulo 4 apresenta uma discussão geral, considerando os 

resultados das surveys, o estudo de casos múltiplos e os autores referenciados. O 

quarto item destaca as contribuições da tese. 

 E, por fim, as Considerações finais, Referências e Apêndices, que apresentam 

os artigos completos que foram resumidos no capítulo 4. 

O desenho da estrutura da tese, a relação entre os objetivos específicos e os 

artigos publicados e a publicar são ilustrados na Figura 1. 

 

Figura 1 – Estrutura da Tese 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 



20 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Indústria 4.0 

 

A Indústria 4.0 é considerada uma estrutura produtiva que usa redes de 

informação e comunicação, combinando automação, processos de produção e 

negócios (BAHRIN et al., 2016), e está alicerçada pelos pilares descritos no Quadro 

1. 

 

Quadro 1 – Nove Pilares da Indústria 4.0 

Tecnologia Descrição 

 

Big Data 

Coleta e avaliação de dados de equipamentos e sistemas de produção, 

sistemas corporativos e de gerenciamento de clientes, utilizados para tomada 

de decisões em tempo real. Com dimensões de Valor, Volume, Variedade de 

dados, Velocidade de geração de novos dados e análises. 

 

Robôs Autônomos 

Robôs são utilizados para automatizar e coordenar atividades da cadeia 

produtiva de forma autônoma e com maior precisão, atuando em locais onde 

possa haver restrição ao trabalho humano. Possibilitam aumento de 

produtividade e redução de custos. 

 

Simulação 

Ferramenta utilizada nas operações da fábrica que retrata o mundo físico em 

um modelo virtual, incluindo máquinas, produtos e pessoas, reduzindo o 

tempo de setup de máquinas e melhorando a qualidade do produto. 

Sistemas de 

Integração Vertical 

e Horizontal 

Sistema de tecnologia da informação balizado em três dimensões: integração 

horizontal em toda a cadeia valor; integração vertical e sistemas de produção 

em rede; engenharia de ponta a ponta no processo de produção. 

Internet das coisas 

(IOT) 

Consiste em uma rede mundial de objetos endereçados, interconectados e 

uniformes que se comunicam através de protocolos padrão, permitindo a 

coleta e troca de informações. 

Sistemas Ciber-

físicos 

Integração do espaço físico e cibernético aos sistemas de computação, 

propiciando comunicações seguras e confiáveis. 

Nuvem 
Plataforma de TI baseada em nuvem que promove o armazenamento e o 

compartilhamento de dados. 

Manufatura Aditiva 

ou impressão 3D 

Utiliza o método de deposição por fusão, a fusão seletiva a laser e a 

sinterização seletiva a laser. Permite a produção de peças alicerçadas por 

camadas sobrepostas de material para a consecução de um modelo 3D.  

Realidade 

Aumentada 

Suporta uma variedade de serviços, fornecendo informações em tempo real 

e procedimentos de trabalho. 

Fonte: Elaborado pela autora. Adaptado de Vaidya, Ambad e Bhosle (2018) e Alcácer, Cruz-Machado 
(2019). 
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Em relação aos fundamentos detalhados no Quadro 1, a base industrial em 

relação à administração e à interdependência entre as empresas é retratado pela 

integração horizontal e vertical dos sistemas (SAUCEDO-MARTÍNEZ et al., 2018). 

As tecnologias abarcadas pela Indústria 4.0 possibilitam a transformação de 

células de produção isoladas em automatizadas e conectadas. Assim, podem levar a 

maior eficiência entre os diversos stakeholders, promover a interação homem-

máquina (RÜΒMANN et al., 2015), bem como o aperfeiçoamento de processos 

industriais da cadeia de valor (PILLONI, 2018). 

Desta forma, a Indústria 4.0 propicia a concepção de novos paradigmas de 

negócios, serviços e produtos, agregando tecnologias por meio de fábricas 

inteligentes (HERMANN; PENTEK; OTTO, 2016). 

 As fábricas inteligentes têm por características básicas a integração vertical 

dos sistemas de produção inteligentes, a integração horizontal de redes e do conjunto 

de atividades de produção e logística, com sistemas integrados que garantem 

flexibilidade e conectividade de ponta a ponta (MACDOUGALL, 2014). Elas permitem 

a convergência do mundo físico e, por conseguinte, dos produtos inteligentes, 

personalizáveis e identificáveis durante o processo de produção (EROL; 

SCHUMACHER; SIHN, 2016). 

Cabe explicar que a integração vertical promove a comunicação em uma 

mesma empresa nos diferentes níveis hierárquicos, concebendo sistemas de 

produção mais flexíveis, enquanto a integração horizontal viabiliza a cooperação entre 

empresas diferentes, e a ligação das diversas etapas de construção de um produto e 

as possibilidades de personalização são efetivadas pela integração de engenharia 

ponta a ponta (WANG et al., 2016). 

Em vista disto, a transição para a Indústria 4.0 pode ser essencial para a 

competitividade de indústrias automotivas. Entretanto, algumas empresas só 

buscarão trilhar esse caminho depois que o uso dessas tecnologias também forem 

realidade de empresas de menor porte que operam com margens de lucro mais 

reduzidas (OESTERREICH; TEUTEBERG, 2016).  

Por certo, o uso de novas tecnologias em substituição ao trabalho humano, 

principalmente das tarefas repetitivas, ocorre na busca da redução de custos, 

aumento da produtividade e soluções para os clientes. Assim, o foco principal gira em 

torno de aspectos econômicos e políticos, incluindo sustentabilidade, meio ambiente, 
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processos de fabricação, ambiente de trabalho e desenvolvimento de novas 

habilidades (MARESOVA et al., 2018). 

Neste contexto, a transição para a Indústria 4.0 deverá ocorrer de forma 

gradativa, impondo novos paradigmas de processos de produção e gestão das 

empresas, além de exigir altos investimentos notadamente para as organizações que 

não estejam preparadas para essa mudança. Entretanto, as empresas que estão se 

planejando para transição terão vantagem competitiva e possibilidades de ganhos 

(TRSTENJAK; COSI, 2017). 

Ressalta-se que em mercados emergentes, como o brasileiro, a transição para 

a Indústria 4.0 oportuniza melhoria dos processos industriais com o surgimento de 

novos parâmetros de manufatura. Para tanto, faz-se necessária a realização de 

investimentos que possam tangenciar às necessidades de infraestrutura e 

qualificação de mão de obra (LORENZ et al., 2016). 

 

2.2 Estágios da transição para a Indústria 4.0 

 

A transição para a Indústria 4.0 envolve questões complexas, visto que, além 

da necessidade de implantação de novas tecnologias, como a compra de novos 

equipamentos ou adaptação dos antigos, também impõe mudanças na organização 

como um todo. Neste sentido, os estágios a percorrer para a implantação da Indústria 

4.0 são destacados na Figura 2, a seguir. 

 

Figura 2 – Estágios de desenvolvimento da Indústria 4.0 

 
Fonte: Adaptado de Schuh et al. (2017). 
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O atingimento dos estágios de transformação deve ser planejado e 

implementado, de modo a garantir às empresas envolvidas ganhos em termos de 

crescimento, eficiência e produtividade. Deste modo, cada estágio se baseia no 

anterior e, para o sucesso dessa empreitada, os benefícios devem ser visíveis em 

todas as etapas de mudança (SCHUH et al., 2017). 

As condições para realizar a transição para a Indústria 4.0 são diferentes para 

autopeças e montadoras, entretanto, os estágios a percorrer são iguais para ambas. 

Para tanto, faz-se necessário que as empresas desenvolvam estratégias alinhadas às 

suas necessidades, mas, em função da interdependência entre elas, as diretrizes para 

esta adequação devem ser alinhadas ao longo da cadeia.  

Os Quadros 2 e 3, a seguir, demonstram as características, as dificuldades e 

os benefícios de cada etapa de transição para as empresas em geral. 

 

Quadro 2 – Estágios de digitalização 

ESTÁGIO CARACTERÍSTICAS DIFICULDADES BENEFÍCIOS 

1
 

In
fo

rm
a

ti
z
a

ç
ã

o
 

Uso de diferentes 

tecnologias da informação 

de modo isolado; 

Utilizada em tarefas 

repetitivas; 

Fornece a base para a 

digitalização. 

Máquinas sem interface 

digital, operadas 

manualmente, sendo 

necessária a instalação de 

terminais para fornecer o 

elo que faltava entre 

aplicativos de negócios e 

máquinas. 

Permite a otimização do 

processo de fabricação, 

melhora os padrões e 

grau de precisão. 

 2
 

C
o
n

e
c
ti
v
id

a
d

e
 

Máquinas automatizadas e 

conectadas com 

integração de dados; 

Substituição da 

implantação isolada da 

tecnologia de informação 

por componentes 

interligados; 

Partes dos processos 

operacionais fornecem 

conectividade e 

interoperabilidade. 

Gestão defasada para 

mudanças estruturais; 

Falta de agilidade da 

organização para 

realização dos ajustes 

necessários. 

Oportuniza 

disponibilidade de 

ligações de dados a 

baixo custo e alto 

volume; 

Permite que etapas de 

produção possam ser 

executadas em 

conformidade com outros 

processos; fornece 

dados de produção em 

tempo real. 

Fonte: Adaptado de Schuh et al. (2017). 

 

O Quadro 2 requer destaque, visto que, no Brasil, as empresas provavelmente 

estejam entre os estágios 1 e 2. Ressalta-se que, na Alemanha, onde já foram 

realizados estudos de maturidade, as empresas se encontram nas fases iniciais do 
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processo de transição compreendidas entre a informatização e conectividade (VDI, 

2020). Além disso, a conectividade entre os elos da cadeia automotiva mostra-se 

como elemento essencial para promover a integração entre montadoras e autopeças 

para o uso de tecnologias da Indústria 4.0.  

 

Quadro 3 – Estágio de implantação da Indústria 4.0 

ESTÁGIO CARACTERÍSTICAS DIFICULDADES BENEFÍCIOS 

3
 

V
is

ib
ili

d
a

d
e
 

Geração de grande volume 

de dados; 

Criação da sombra digital 

da empresa; 

Sensores que capturam os 

processos do início ao fim 

com muitos dados; 

Cria condições para os 

estágios posteriores. 

Dados mantidos em silos 

descentralizados; 

Funções como produção, 

logística e serviços, tem 

poucos dados coletados, 

visíveis e acessíveis; 

 Limitação do sistema para 

uso dos dados. 

Permite que eventos e 

dados possam ser 

gravados em tempo real 

em toda a empresa. 

 

4
 

T
ra

n
s
p

a
rê

n
c
ia

 Identifica e interpreta as 

interações na sombra 

digital; 

Requisito para 

manutenção preditiva. 

O uso de grande volume 

de dados restrito a 

aspectos tecnológicos; 

O uso de dados para 

tomada de decisão não 

abrange todos os níveis 

hierárquicos da empresa. 

Tomada de decisões 

baseada em dados; 

Transparência no 

controle de máquinas e 

equipamentos. 

5
 

P
re

v
is

ib
ili

d
a

d
e
 

Com projeção da sombra 

digital, é possível retratar 

possíveis cenários; 

Antecipa problemas nas 

máquinas; 

Permite programação de 

manutenções. 

Depende fortemente do 

trabalho de base realizado 

anteriormente. 

Propicia a simulação de 

diferentes cenários 

futuros em auxílio à 

tomada de decisão. 

. 

6
 

A
d

a
p
ta

b
ili

d
a

d
e

 

Os sistemas se adaptam a 

processos autônomos; 

Exige colaboração 

dinâmica, revisando e 

desenvolvendo 

competências; 

Mudança é a diretriz 

fundamental. 

Complexidade das 

decisões e relação custo-

benefício; 

Facilidades da 

automatização de 

processos individuais; 

 Riscos de automatização 

e aprovações de clientes e 

fornecedores. 

A adaptabilidade permite 

a utilização dos dados da 

sombra digital para 

tomada de decisões. 

 

Fonte: Adaptado de Schuh et al. (2017). 
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Os estudos de Schuh et al. (2017) necessariamente não priorizam a relação 

entre os participantes da cadeia de suprimentos, entretanto, os estágios mencionados, 

suas características, dificuldades e benefícios poderão, talvez, ser adaptados ao 

contexto da cadeia automotiva, considerando aspectos relativos à integração e à 

colaboração entre os elos da cadeia, que são discutidos no item a seguir. 

 

2.3 Integração e colaboração  

 

O conceito de integração é considerado um dos pilares da Indústria 4.0 

(LU, 2017), e parte das tecnologias abarcadas por esse conceito podem contribuir 

para a integração entre as organizações, com o intuito de torná-las mais inteligentes 

(KHAN et al., 2017; SURI et al., 2017). Por outro lado, não se pode esquecer que 

muitos são os desafios e riscos a serem solucionados para que as empresas possam 

fazer uso dessas novas tecnologias (HOFMANN; RÜSCH, 2017; SCHWAB, 2016). 

Neste sentido, ressalta-se que a combinação e a integração de tecnologias e 

dispositivos de produção, sistemas de informação e comunicação, dados e serviços e 

infraestruturas de rede tornam as fábricas mais inteligentes, eficientes, seguras e 

sustentáveis (STROZZI et al., 2017). 

Considera-se, também, que a integração de sistemas no contexto da Indústria 

4.0 pode ocorrer por meio de tecnologias que promovam a interoperabilidade entre 

coisas, dados, pessoas e serviços, de modo a oportunizar conectividade, 

comunicação, coordenação e colaboração (SURI et al., 2017).  

De modo mais amplo, a colaboração entre empresas, interna e externamente, 

pode ser afetada pela interoperabilidade, que se traduz pela capacidade de dois 

sistemas computacionais diferentes funcionarem em conjunto e conferirem acesso a 

seus recursos de maneira recíproca (FOLMER; VAN SINDEREN; OUDE 

LUTTIGHUIS, 2014). 

Neste sentido, a integração das operações internas e a capacidade de 

coordenação entre clientes e fornecedores favorece a eficiência dos processos 

produtivos nas empresas (TOMAS; ALCANTARA, 2013). Destaca-se, ainda, que a 

colaboração ao longo da cadeia de suprimentos é fator relevante (NYAGA; WHIPPLE; 

LYNCH, 2010) e pode ser vista como um componente da integração (WIENGARTEN 

et al., 2010). 
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 A Indústria 4.0 é delineada por três perspectivas de integração: 1) integração 

horizontal; 2) integração vertical; e 3) integração de ponta a ponta (STOCK; SELIGER, 

2016), conforme explicitado no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Tipos de integração 

Tipo de Integração Descrição 

Vertical 

Integração dentro da empresa, compreende os componentes do sistema 

na empresa. 

Horizontal 

Integração entre empresas é baseada na colaboração entre duas ou mais 

empresas para atingir objetivos comuns 

Ponta a ponta 

Combina os mundos digital e real, para que entidades reais possam 

interagir com componentes virtuais do sistema. 

Fonte: Elaborado pela autora (PISCHING et al., 2018). 

 

A integração vertical permite que as informações sejam compartilhadas nos 

diferentes setores e níveis hierárquicos dentro da empresa, ao passo que a integração 

horizontal se refere à conexão entre a fábrica e toda cadeia externa à planta. Enquanto 

isso, a integração vertical permite que todos os níveis da fábrica estejam conectados, 

do chão de fábrica até os executivos (KAGERMANN; WAHLSTER; HELBIG, 2013). 

A integração de ponta a ponta combina os mundos digital e real, de modo que 

empresas reais possam interagir com os componentes cibernéticos do sistema 

(PISCHING et al., 2018) e é habilitada pelas integrações vertical e horizontal, 

porquanto a coleta de informações do produto ao longo de todo seu ciclo de vida 

agrega valor desde a concepção do produto até a logística de saída (EUROPEAN 

PARLIAMENT, 2017). 

Schuh et al. (2014) colocam que a integração é um dos principais mecanismos 

para a organização industrial. Assim, a integração vertical e horizontal da cadeia de 

valor, incentivada por tecnologias avançadas e conectadas, expande as fronteiras das 

empresas para outras organizações e partes interessadas (IBARRA; GANZARAIN; 

IGARTUA, 2018). 

Neste contexto, considera-se, nesta tese, que a integração trata do 

compartilhamento de informações ao longo da cadeia automotiva, da colaboração das 

ações empreendidas individual e em conjunto, no sentido de obter tanto a integração 

vertical, quanto a horizontal, e promover ganhos a todos os stakeholders. 
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Assim, a colaboração entre empresas pode ser um componente da integração 

em que as organizações trabalham juntas em atividades de negócios, podendo criar 

conjuntamente vantagens competitivas (WIENGARTEN et al., 2010). 

Em suma, a integração vertical é necessária para permitir a colaboração entre 

os atores das empresas envolvidas nos processos produtivos, enquanto a integração 

horizontal é basilar para permitir a colaboração entre empresas (SANCHEZ; 

AGUILAR; EXPOSITO, 2020). 

Desse modo, como a colaboração é considerada um componente da 

integração, ela pode se tornar um elemento facilitador tanto para a integração vertical 

quanto para a horizontal. 

A Figura 3, a seguir, sintetiza os aspectos de integração e colaboração ao longo 

da cadeia automotiva, destacando a relação cliente-fornecedor. 

 

Figura 3 – Integração e colaboração na cadeia automotiva 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Leva-se em conta que a integração entre empresas é respaldada pela 

colaboração entre duas ou mais empresas na busca de objetivos comuns (KHAN et 

al., 2017). Portanto, para que ocorra a integração horizontal, é preciso que todos os 

elos da cadeia possuam condições de utilizar novas tecnologias e se estabeleça 

colaboração entre eles. 

 

https://www-tandfonline.ez346.periodicos.capes.gov.br/doi/full/10.1080/0951192X.2020.1775295
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2.4 Cadeia de suprimentos e a Indústria 4.0 

 

A cadeia de suprimentos é conceituada como a associação de organizações 

diretamente envolvida nos fluxos, a montante e a jusante, de produtos, serviços, 

finanças e informações, do fornecedor ao cliente (BALLOU, 2006).  

A gestão da cadeia entre organizações interdependentes relaciona 

fornecedores de materiais, compras, instalações de produção, logística, marketing e 

sistemas que possibilitam o fluxo direto e reverso de materiais, serviços, finanças e 

informações do produto ao cliente final, na busca de agregar valor, maximizar a 

lucratividade e alcançar a satisfação do cliente (STOCK; BOYER, 2009). 

Por outro lado, os novos paradigmas de produção, transporte, experiências e 

relacionamento com o cliente, decorrentes do uso de tecnologias da Indústria 4.0, 

como, por exemplo, a troca de informações em tempo real, impulsionarão as cadeias 

de suprimentos tradicionais a se transformarem em cadeias de suprimentos digitais 

(QUEIROZ et al., 2021). 

Neste contexto, uma cadeia de suprimentos digital consiste num sistema 

tecnológico inteligente com cooperação e comunicação para hardware digital, 

software e redes para suportar e sincronizar a interação entre organizações, de modo 

a facilitar serviços com resultados mais consistentes, ágeis e eficazes 

(BÜYÜKÖZKAN; GÖÇER, 2018) e gerar novas formas de integração das 

organizações e membros da cadeia que possam alterar o padrão da competição para 

a colaboração (SCUOTTO et al., 2017). 

Por conseguinte, a utilização de tecnologias da Indústria 4.0 permitirá que as 

cadeias se tornem cada vez mais digitalizadas e evoluam para ecossistemas de 

negócios (KETCHEN et al., 2014), que são um conjunto de organizações 

interdependentes que coordenam atividades e compartilham desafios adaptativos 

comuns (PIDUN; REEVES; SCHÜSSLER, 2019). E, desse modo, o desempenho da 

cadeia de suprimentos pode ser melhorado com a integração digital das empresas 

com seus fornecedores. 

Assim, a transformação digital pode tornar as empresas mais eficientes ao 

longo da cadeia de suprimentos, ao construir vantagens competitivas, conectar 

empresas, distribuidores e clientes, gerando transparência, confiabilidade e eficácia, 

por meio do uso inteligente de dados em toda cadeia de fornecimento (ZEKHNINI et 

al., 2021). O Quadro 5 a seguir detalha atributos da cadeia de suprimentos 

digitalizada. 
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Quadro 5 – Características da cadeia de suprimentos digitalizada 

Características  

Centrada no cliente; projeto, produção e vendas por meio de tecnologias de fabricação inovadoras. 

Clientes, fornecedores e parceiros se comunicam e colaboram em tempo real, com base em dados 

compartilhados e padronizados, por meio de plataformas em uma rede de empresas. 

Aumento da eficiência com base na automação flexível dos processos físicos via robótica. 

Maior visibilidade nos diversos aspectos da cadeia de abastecimento e rastreabilidade de produtos. 

Permite análise de dados em tempo real, aprendizado de máquina e Inteligência Artificial. 

Fonte: Adaptado de Kersten et al. (2017) e Wu et al. (2016). 

 

Conforme explicitado no Quadro 5, os atributos de uma cadeia de suprimentos 

podem ser viabilizados pelo uso de tecnologias abarcadas pela Indústria 4.0. Neste 

sentido, o Quadro 6, a seguir, apresenta as possibilidades e resultados possíveis que 

podem ser obtidos pelo uso dessas tecnologias ao longo da cadeia.  

 

Quadro 6 – Possibilidades e resultados pelo uso de tecnologias na cadeia de suprimentos 

Tecnologia Possibilidades Resultados Autor 

RFID 
Permite a automação do 
processo de coleta de dados do 
produto em diferentes etapas. 

Melhora o rastreamento do 
produto na cadeia de produção e 
fornecimento. 

Raut et al. 
(2020). 

IOT 

Rede de objetos físicos, 
digitalmente conectados para 
detectar, monitorar e interagir 
dentro da empresa e em sua 
cadeia. 

Possibilita agilidade, visibilidade, 
rastreamento e compartilhamento 
de informações, facilitando o 
planejamento, controle e 
coordenação na cadeia de 
suprimentos. 

Ben-Daya, 
Hassini, 
Bahroun  (2019). 

Computação 
em nuvem 

Recursos e capacidades de 
manufatura podem ser usados 
de forma colaborativa pela 
Internet em locais de 
manufatura globalmente 
distribuídos. 

Benefícios econômicos e 
operacionais. 

Tao et al. 
(2014). 

 

Blockchain 

Permite realizar trocas em 
tempo real, agilizar o 
compartilhamento e a 
adaptabilidade. 

Melhora a rastreabilidade do 
produto; permite transparência 
para a construção de um 
relacionamento confiável com 
várias partes interessadas. 

Kamble, 
Gunasekaran,  
Arha  (2019). 

Ghobakhloo 
(2018). 

Impressão 3D 

Permite a criação de protótipos 
de engenharia e a 
customização em massa de 
bens em grande escala. 

Pode reduzir o número de 
fornecedores e aumentar a 
qualidade dos produtos, a 
variedade de produtos, lead time 
mais curto, eficiência e melhor 
controle de estoque. 

Varsha Shree et 
al., (2020). 

Ivanov et al. 
(2016). 

Fonte: Elaborado pela autora. 

https://www-emerald.ez346.periodicos.capes.gov.br/insight/content/doi/10.1108/IJPDLM-11-2019-399/full/html#ref019
https://www-emerald.ez346.periodicos.capes.gov.br/insight/content/doi/10.1108/IJPDLM-11-2019-399/full/html#ref045
https://www-emerald.ez346.periodicos.capes.gov.br/insight/content/doi/10.1108/BIJ-04-2020-0156/full/html#ref056
https://www-emerald.ez346.periodicos.capes.gov.br/insight/content/doi/10.1108/BIJ-04-2020-0156/full/html#ref056
https://www-emerald.ez346.periodicos.capes.gov.br/insight/content/doi/10.1108/BIJ-04-2020-0156/full/html#ref105
https://www-emerald.ez346.periodicos.capes.gov.br/insight/content/doi/10.1108/BIJ-04-2020-0156/full/html#ref105
https://www-emerald.ez346.periodicos.capes.gov.br/insight/content/doi/10.1108/BIJ-04-2020-0156/full/html#ref053
https://www-emerald.ez346.periodicos.capes.gov.br/insight/content/doi/10.1108/BIJ-04-2020-0156/full/html#ref053
https://www-emerald.ez346.periodicos.capes.gov.br/insight/content/doi/10.1108/BIJ-04-2020-0156/full/html#ref053
https://www-emerald.ez346.periodicos.capes.gov.br/insight/content/doi/10.1108/BIJ-04-2020-0156/full/html#ref053
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Outrossim, a qualidade dos serviços logísticos dentro da cadeia pode ser 

otimizada pelo uso da tecnologia da informação e indicadores como precisão e 

pontualidade, que são relevantes para aumentar a competitividade (MASUDIN, 2015). 

Por outro lado, tecnologias que antecedem os conceitos de Indústria 4.0 

também podem ser utilizadas para o funcionamento de cadeias de suprimentos. 

Destaca-se aqui o EDI (Electronic Data Interchange), cujas primeiras tentativas 

ocorreram na década de 1980, quando informações administrativas e de processos 

começaram a ser informatizadas (BHAROSA et al., 2015). 

O EDI otimiza e possibilita a padronização da comunicação de diferentes 

sistemas de informação através do intercâmbio de informações entre parceiros de 

negócios, que é viabilizada conforme desejo das empresas em realizar as trocas dos 

dados estabelecendo um padrão entre elas. 

Outro ponto análogo a cadeia de suprimentos refere-se ao transporte. Um 

modo muito utilizado por empresas automotivas é o Milk Run, que consiste em uma 

estratégia logística de coleta e entrega de mercadoria que envolve um cliente e 

múltiplos fornecedores, em que um veículo vazio vai de um operador logístico a 

fornecedores para a coleta da mercadoria seguindo um roteiro pré-definido (BOYSEN 

et al., 2015). 

O intuito principal para uso do sistema Milk Run é a redução de custos logísticos 

de abastecimento por meio da racionalização de rotas e economias de escala, que 

propicia maior confiabilidade do processo de coleta e entrega da mercadoria (MARIN; 

HELLENO; SIMON, 2017). 

Brar e Saini (2011) apontam como razões para utilização do Milk Run: redução 

de espaços de armazém; redução dos custos de transporte pela agregação dos 

pedidos em um único veículo; melhoria da linha de produção devido a sincronização 

entre fornecedores; maior precisão nas entregas; encurtamento de distâncias e 

redução de estoques em função da terceirização da fabricação de alguns itens. 

Assim sendo, pode se dizer que diversas tecnologias já são utilizadas na 

realização de atividades ao longo da cadeia de suprimentos, entretanto, a ampliação 

de tecnologias que são contempladas pelo conceito de Indústria 4.0 podem levar a 

melhores resultados às empresas participantes. 
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2.5 Caracterização da indústria automotiva  

 

2.5.1 Breve histórico da indústria automotiva no Brasil 

 

Como parte do processo de industrialização brasileiro, que engendra a 

consolidação da indústria automobilística nacional nos anos 1950, há um processo 

mais amplo que começa se estruturar economicamente desde os anos 1940, de modo 

a fomentar projetos de expansão no setor automotivo. 

Isto posto, a produção de automóveis no país resultou na criação de um parque 

industrial composto tanto por fábricas, quanto por uma rede de fornecedores de 

autopeças e serviços periféricos de infraestrutura, sobrepujado pela criação da 

Companhia Siderúrgica Nacional, em 1946, e pelo aumento da autonomia nacional na 

produção de petróleo e derivados pela Petrobras, a partir de 1953 (ANFAVEA, 2020). 

 Os primeiros veículos chegaram ao Brasil por volta de 1900, dando início ao 

processo de implantação da indústria automobilística no país, passando por dois 

momentos distintos ao longo da primeira metade do século XX. Primeiro, o período de 

montagem – a exemplo da chegada da Ford, com o Modelo T, em 1919, e a General 

Motors, em 1926 – e segundo, de produção, cujos esforços governamentais foram 

decisivos, haja vista o financiamento de projetos com a criação do BNDE (Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico), em 1952, atual BNDES (Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social), razão determinante para a implantação e 

expansão automobilística industrial brasileira, de um modo geral (BARROS; PEDRO, 

2012). 

As políticas nacionais, incentivadas pelo Plano de Metas, entre os anos 1950 e 

1960, foram importantes na consolidação e expansão da indústria de bens de 

produção, em que o setor automotivo, químico e de produção naval foram prioritários. 

Após 1964, a produção industrial brasileira se diversifica, principalmente depois da 

criação da Agência Especial de Financiamento Industrial – FINAME, em 1966, o que, 

por um lado, contribuiu com o chamado “milagre econômico”, marcado pela geração 

substancial de empregos e a formação de parque industriais, sobretudo no ABC 

Paulista, e, por outro, perdeu força na transição entre os anos 1970 e 1980, uma vez 

que seu financiamento se dava pelo capital externo (BARROS; PEDRO, 2012). 

Nesse sentido, como contrapeso à tendência de evolução, a defasagem 

tecnológica que marca o processo de industrialização brasileira acentuou-se com a 
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crise mundial do petróleo, nos anos 1970, especialmente a de 1979, que desacelerou 

o crescimento da indústria e, por conseguinte, da demanda por veículos (BARROS; 

PEDRO, 2012). 

De modo sintomático, a década de 1980 representa uma queda significativa 

nos investimentos, que vão resultar em baixa automação, falta de competitividade 

internacional, altos custos de produção e diminuição no volume produzido. Este 

processo incompleto de industrialização é parcialmente incorporado ao mercado 

mundial nos anos 1990, mediados pela adequação à filosofia da manufatura enxuta. 

 O crescimento foi retomado apenas a partir de 1993, amealhado por maior 

volume de investimentos, com a instalação de novas plantas e fabricantes, 

recuperando gradualmente a capacidade tecnológica e ganhando mais força na virada 

do século, com a engenharia de produto e projeto para um novo padrão de 

relacionamento entre as empresas que compõem esse segmento. A demanda por 

automóveis voltou a crescer como parte da expansão do mercado interno de consumo 

de massa, ancorada pela expansão do crédito e emergência da classe C a novos 

padrões de consumo (BNDES, 2008). 

 O apoio governamental, por meio da criação de políticas específicas para o 

setor, e os ciclos de investimentos realizados pelos BNDES permeiam o 

desenvolvimento da indústria automobilística brasileira. A capacitação tecnológica e o 

padrão de relacionamento entre montadoras e fornecedores, os quais assumem papel 

estratégico no processo de produção, somados à qualificação da mão de obra, foram 

aspectos essenciais para o desenvolvimento da indústria automobilística e para 

alavancar outros segmentos industriais relevantes no cenário nacional. 

 

2.5.2 Indústria automotiva e cenário econômico 

 

A indústria automotiva no Brasil é relevante para a economia do país sob vários 

aspectos. Segundo dados da ANFAVEA (2022), esta indústria tem uma participação 

de 2,5% na formação do PIB (Produto Interno Bruto – Base 2019), 20% na indústria 

de transformação e contribui com R$ 62,5 bilhões em tributos diretos. 

Existem, no país, 27 empresas fabricantes de veículos, 486 empresas de 

autopeças e 4.897 concessionárias. O setor emprega aproximadamente 1,2 milhão 

de pessoas – e com capacidade instalada de 4, 5 milhões de veículos. Em 2020, o 

faturamento anual atingiu a marca de US$ 39,6 bilhões, logo, a produção acumulada 
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de autoveículos, no período de 1957-2020, é de 86,4 milhões, e de máquinas agrícolas 

e rodoviárias, no período de 1960-1920, é de 2,81 milhões (ANFAVEA, 2022). 

A Figura 4, a seguir, ilustra o faturamento de veículos leves e máquinas 

agrícolas e rodoviárias no período de 2003-2020.  

 

Figura 4 – Faturamento líquido por setor em US$ milhões 

 
Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de ANFAVEA (2022). 

 

A produção de veículos montados no período de 2003 a 2020 é demonstrado 

na Figura 5. 

 

Figura 5 – Produção de veículos montados 

 
Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de ANFAVEA (2022). 

 

A produção e o faturamento do setor acompanham a variação do PIB (Produto 

Interno Bruto), conforme pode-se observar na Figura 6. 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

VEÍCULOS LEVES MÁQUINAS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIAS TOTAL

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

VEÍCULOS LEVES COMERCIAIS LEVES



34 

 

 

Figura 6 – Variação percentual do PIB no período de 2003 a 2020 

 
Fonte: Elaborado pela autora – IBGE (2022). 

 

Comparando-se às figuras 4, 5 e 6, percebe-se a influência que o segmento 

automotivo no país exerce sobre indicadores macroeconômicos, como, por exemplo, 

o PIB. É clara a ligação da queda na produção de veículos (Figura 5), por 

consequência, no faturamento dessas empresas (Figura 4) e as variações no Produto 

Interno Brasileiro (Figura 6). 

Neste cenário, o segmento automotivo destaca-se como um dos maiores 

setores da economia brasileira. E, por estar ligado de modo tão atinente ao 

desenvolvimento econômico, geralmente atua como precursor e resultado dos 

períodos de crise econômica. 

Assim, pode-se dizer que a indústria automotiva no Brasil funciona como um 

termômetro da economia do país, isto é, se a indústria automotiva desacelera, a 

economia sente do mesmo modo, ao passo que sua aceleração impulsiona o avanço 

do mercado.  

Outro indicador sobre o cenário econômico esperado é a taxa de investimento 

da economia, que também encontra ressonância no desempenho do segmento 

automotivo, relatados nas figuras 4 e 5.  

Na Figura 7, são apresentadas as taxas de investimento no período de 2003 a 

2019. Considerando-se a taxa de investimento a preços correntes, obtida a partir da 

relação entre a formação bruta de capital fixo e o produto interno bruto trimestral 

nominal (IBGE).  
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Figura 7 – Taxas de investimento no Brasil 

 
Fonte: Elaborada pela autora – IPEA (2022). 

 

Pode-se observar que a taxa de investimentos é fator determinante para o 

crescimento da economia e está diretamente relacionada à evolução do PIB. Portanto, 

a sinalização de retomado dos investimentos é, grosso modo, um indicador de 

retomada do crescimento econômico. 

Como se sabe, para as empresas em geral, inclusive para o setor automotivo, 

muitos são os desafios para alavancar investimentos no Brasil. Entre eles, é possível 

destacar: alta carga tributária, elevados custos logísticos, malha rodoviária precária, 

gargalos portuários e escassez de mão de obra qualificada, como já abordado – uma 

gama de impasses que desestimulam investimentos no país. 

As empresas de autopeças, especialmente as situadas na base da cadeia 

produtiva, se defrontam com a defasagem tecnológica, com as reduzidas margens de 

lucro, e o baixo poder de barganha em relação aos fornecedores de matérias-primas 

e montadoras. Além disso, também enfrentam a concorrência de produtos similares 

importados e a constante necessidade de capital de giro, que comprometem a 

situação financeira e a capacidade de investimento.  

 

2.5.3 Cadeia automotiva brasileira 

 

O setor automotivo é composto pelos segmentos de veículos leves 

(automóveis) e pesados (ônibus e caminhões), e pela cadeia de autopeças, composta 

por fornecedores e subfornecedores (DAUDT; WILLCOX, 2018). 
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As montadoras, em geral, são empresas multinacionais com padrão 

tecnológico avançado, realizam investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) 

para geração de novos produtos, em máquinas, equipamentos e montagem da 

infraestrutura de produção. Atuam com economia de escala por meio da 

especialização por plataforma de automóvel, economias de escopo e pela 

versatilidade na forma modular, por meio de consórcio modular ou condomínio 

industrial. Trabalham em rede e de forma integrada com suas subsidiárias, adotam 

estratégias combinadas entre matriz e filiais, priorizando a oferta de produtos 

homogêneos e plataformas globais. 

O setor de autopeças tem em sua composição empresas multinacionais e 

nacionais de grande, médio e pequeno porte. As classificadas como de pequeno porte 

estão na base da cadeia produtiva, várias delas apresentam defasagem tecnológica, 

margens de lucro reduzidas e baixo poder de barganha em relação aos fornecedores 

de matérias-primas e às montadoras, além de enfrentarem a concorrência de produtos 

similares importados. Com baixa capacidade de investimento e necessidade 

constante de capital de giro, apresentam dificuldade para obtenção de financiamento 

de bancos privados e públicos, visto que muitas empresas desse segmento possuem 

dívidas, inclusive tributárias (MDIC, 2019). 

Considerada como um dos mais importantes elos da cadeia produtiva do 

segmento automotivo, a indústria de autopeças responde pela produção de peças, 

partes e componentes destinados à montagem e reparação dos veículos. 

No relacionamento com as empresas montadoras, dividem-se em diferentes 

níveis, destacando-se três dos principais: 1º – nível composto pelas empresas que 

fornecem direto às montadoras; 2º – nível composto por fornecedores de 

componentes e alguns sistemas, módulos e subconjuntos; e 3º – nível é formado por 

empresas que fornecem produtos para empresas dos níveis 1 e 2. 

Aspecto a destacar, o condomínio industrial e o consórcio modular alteraram 

processos e relações na cadeia produtiva do segmento. O condomínio industrial trata 

da localização de fornecedores, considerando a proximidade entre fornecedores e 

montadoras, trazendo vantagens, especialmente em relação aos custos logísticos e 

pela extensão de benefícios fiscais e o aporte de investimentos para todas as 

empresas participantes. O consorcio modular, além dos fornecedores de subconjuntos 

que ocupam espaço físico na planta da montadora, também se responsabiliza pela 

montagem dos veículos (DIAS; SALERNO, 1998). 
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A Figura 8, apresenta de modo simplificado, a cadeia automotiva brasileira, 

considerando os principais atores que a compõem.  

 

Figura 8 – Cadeia automotiva brasileira 

 
Fonte: Elaborada pela autora, com base na pesquisa de campo. 

 

Em relação à Figura 8, o processo da cadeia de suprimentos inicia-se pelos 

insumos que são adquiridos e transformados pelas autopeças em produtos 

(componentes, subconjuntos e/ou conjuntos) e, posteriormente, fornecidos às 

montadoras, empresas essas responsáveis pela montagem dos veículos. A produção 

das montadoras é destinada ao mercado consumidor de forma indireta, via 

concessionárias ou de modo direto para o cliente final.  

Cabe explicar que o fluxo da cadeia de suprimentos é realizado através da 

relação cliente fornecedor e, conforme demonstrado na Figura 8, os fornecedores 

estão posicionados do lado esquerdo da cadeia, e os clientes, do lado direito. O 

consórcio modular representado na referida figura é um conceito diferenciado de 

produção aplicado por algumas montadoras, no qual um pequeno grupo de 

fornecedores, chamado de sistemista, passa a fazer parte do processo de produção 

para a montagem dos veículos, configurando-se também como cliente das empresas 

autopeças, isto é, como intermediário entre autopeças e montadoras. 

Diante do exposto, a cadeia de suprimentos pode ser interpretada como uma 

rede de fornecedores, fabricantes e distribuidores que cooperam e coordenam entre 
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si ao longo da cadeia para aquisição de matérias-primas e transformação em produtos 

finais para entrega aos clientes, valores e informações (DMITRY et al., 2018), 

enquanto a cadeia de valor está relacionada à estrutura interna da empresa e à 

implementação da estratégia e das tradições corporativas, cujo valor gerado é a valia 

que o produto ou serviço tem para o comprador (PORTER, 1985). 

Ainda sobre a cadeia de suprimentos, os impactos esperados pelo uso de 

tecnologias da Indústria 4.0 referem-se a diferentes estágios e estratégias, como: 

planejamento, integração e rastreabilidade de materiais e produtos (GHOBAKHLOO, 

2018). 

Deste modo, a integração e colaboração ao longo da cadeia automotiva são 

aspectos fundamentais no tocante ao uso de novas tecnologias para todos os 

componentes, entretanto, as montadoras e autopeças destacam-se pela importância 

dentro dessa cadeia. 

Nesta tese, são considerados como elementos de estudo montadoras e 

autopeças. Os demais componentes da cadeia de suprimentos, embora relevantes 

para o sistema como um todo, não foram abordados, tendo em vista que o intuito é 

entender os entraves para integração das empresas mencionadas em relação ao uso 

de tecnologias da Indústria 4.0. 

 

2.6 Síntese do referencial teórico 

 

Os constructos desta tese foram permeados desde o projeto inicial pelo 

levantamento bibliográfico, que permitiu aquisição de conhecimento sobre o tema, 

lacunas de pesquisa, embasamento para elaboração das pesquisas de campo 

(surveys e estudo de casos múltiplos) e consistência para análise dos dados 

coletados. 

O Quadro 7, a seguir, traz uma síntese de conceitos de parte dos autores 

utilizados. Cabe dizer que todos as referências utilizadas neste texto foram 

fundamentais na condução da pesquisa, entretanto, o quadro mencionado destaca 

parcialmente a revisão mais representativa, visto que, a partir destes autores, foi 

possível a ampliação da revisão bibliográfica e a construção do desenho da pesquisa, 

mostrada na Figura 9. 

 

 



39 

 

 

Quadro 7 – Síntese da referência bibliográfica 

Conceito Autor 

A cadeia de suprimentos é a associação de organizações diretamente envolvidas 
nos fluxos, a montante e a jusante, de produtos, serviços, finanças e informações, 
do fornecedor ao cliente. 

Ballou (2006). 

Cadeia de suprimentos digital é um sistema tecnológico inteligente com 
cooperação e comunicação para hardware digital, software e redes para suportar 
e sincronizar a interação entre organizações.  

Büyüközkan, 
Göçer (2018). 

Composição do setor automotivo: veículos leves e pesados, cadeia de autopeças 
(fornecedores e subfornecedores). 

Daudt, Willcox 
(2018). 

Cadeia de suprimentos é composta por uma rede de fornecedores, fabricantes e 
distribuidores que cooperam e coordenam entre si para aquisição de matérias-
primas e transformação em produtos. 

Dmitry et al. 
(2018). 

A Indústria 4.0 propicia a concepção de novos paradigmas de negócios, serviços 
e produtos. 

Hermann, Pentek, 
Otto (2016). 

A Indústria 4.0 representa uma mudança relevante na forma como as cadeias de 
suprimentos são gerenciadas, abrindo lacunas de pesquisa sobre esta questão.  

Hofmann, Rüsch 
(2017). 

Tecnologias abarcadas pela Indústria 4.0 favorecem a integração, com o intuito 
de tornar as organizações mais inteligentes. 

Khan et al. (2017). 

Indústria 4.0 é estrutura produtiva que usa redes de informação e comunicação, 
combinando automação, processos de produção e negócios.  

Bahrin et al. 
(2016). 

Algumas empresas só conseguirão fazer uso de novas tecnologias quando tal 
condição também for realidade de empresas de menor porte.  

Oesterreich, 
Teuteberg (2016). 

A cadeia de suprimentos representa um conjunto de organizações 
interdependentes que coordenam atividades e compartilham desafios 
adaptativos comuns.  

Pidun, Reeves, 
Schüssler (2019). 

A Indústria 4.0 é uma estratégia embasada na utilização de tecnologias da 
internet para melhoria de processos industriais.  

Pilloni (2018). 

A integração vertical ocorre dentro da empresa, a integração horizontal é 
baseada na colaboração entre duas ou mais empresas para atingir objetivos 
comuns. A integração de ponta a ponta combina os mundos digital e real para 
que entidades reais possam interagir com componentes virtuais do sistema. 

Pisching et al. 
(2018). 

A troca de informações em tempo real impulsionará as cadeias de suprimentos a 
se transformarem em cadeias de suprimentos digitais. 

Queiroz et al. 
(2021). 

Descrição dos estágios a percorrer para implantação da Indústria 4.0.  
Schuh et al. 

(2017). 

Para realizar a transição, as empresas terão que enfrentar muitos riscos e 
desafios.  

Schwab (2016). 

A integração de sistemas pode ocorrer por meio de tecnologias que promovam a 
interoperabilidade entre coisas, dados, pessoas e serviços, que propicia 
conectividade, comunicação, coordenação e colaboração. 

Suri et al. (2017). 

A transformação digital pode tornar as empresas mais eficientes ao longo da 
cadeia de suprimentos, construindo vantagens competitivas, conectando 
empresas, distribuidores e clientes.  

Zekhnini et al. 
(2021). 

Fornece dados estatísticos do setor. ANFAVEA (2020). 

Os ciclos de investimentos realizados pelos BNDES permeiam o 
desenvolvimento da indústria automobilística brasileira. 

BNDES (2008). 

A integração e colaboração ao longo da cadeia são elementos fundamentais para 
que todos possam usufruir dos benefícios das novas tecnologias. 

World Economic 
Forum (2020). 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Em complemento a síntese dos conceitos, a Figura 9 a ilustra a contribuição de 

cada item do referencial teórico para o desenvolvimento da presente pesquisa. 

 

Figura 9 – Constructos do referencial teórico 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente estudo tem caráter exploratório de natureza quali-quantitativa. Para 

responder à questão proposta, que consiste em identificar os desafios e condições da 

cadeia de suprimentos do segmento automotivo no Brasil para o uso de tecnologias 

abarcadas pela Indústria 4.0, foram utilizados dois métodos para investigação: a 

pesquisa survey e o estudo de casos múltiplos. 

A composição deste trabalho contempla a elaboração de artigos científicos e o 

Quadro 8 apresenta uma correlação entre os objetivos específicos da tese e dos 

artigos publicados. 

 

Quadro 8 – Objetivos da tese x Objetivos dos artigos 

Título do Artigo Objetivos do Artigo Objetivos 
da Tese 

A transição para a Indústria 4.0: Um estudo 
sobre a natureza dos investimentos em 

montadoras e autopeças 

(ENEGEP, 2019). 

Analisar a natureza do investimento de 
empresas do setor automotivo para 

adequação ao modelo 4.0 e comparar 
as diferenças entre montadoras e 

autopeças. 

 

1 e 3 

Indústria 4.0: Agregação de valor na 
indústria automotiva 

(SIMPEP, 2020). 

Analisar a natureza dos investimentos 
para agregação de valor às empresas 

do setor automotivo na transição para a 
Indústria 4.0. 

 

1 

The impact of Industry 4.0 connectivity on 
the collaboration along Brazilian automotive 

supply chain. 

(APMS, 2020) 

Identificar e analisar a relevância da 
conectividade de dados entre a 

empresa, fornecedores, clientes e 
parceiros. 

 

2 

Industry 4.0 and collaboration along the 
Brazilian automotive chain: visions of 

automakers and auto parts. 

(IEOM, 2021) 

Identificar e analisar as dificuldades das 
montadoras e autopeças no Brasil para 
a utilização de tecnologias abarcadas 

pela Indústria 4.0 e promover a 
integração e colaboração da cadeia de 

suprimentos. 

 

 

3 

Indústria 4.0 no Brasil: desafios do 
segmento automotivo para integração da 

cadeia de suprimentos 

(RSD JOURNAL, 2021). 

Comparar as condições que autopeças 
e montadoras possuem para adoção de 

tecnologias da Indústria 4.0. 

 

2 e 3 

Industry 4.0 and supply chain integration: a 
case study in an auto parts company in 

Brazil. 

Artigo 6 – APMS 2022 

Analisar as condições e desafios para a 
integração da cadeia de suprimentos 

considerando as tecnologias da 
Indústria 4.0, pela perspectiva de uma 

empresa de autopeças. 

 

 

4 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Para elaboração dos artigos publicados mencionados no Quadro 8, foi utilizado 

o método survey, e do estudo de casos múltiplos, considerou-se para a elaboração do 

Artigo 6 o estudo de caso de duas empresas (Fornecedor 1 e Subfornecedor). 

Ainda sobre a condução da pesquisa, cabe explicar que, em nenhuma etapa 

da investigação, qualquer empresa ou correspondente teve seus nomes identificados, 

em respeito às diretrizes do projeto da tese submetido ao Comitê de Ética que 

assegurou o anonimato dos participantes em todas as fases. 

Os procedimentos metodológicos adotados para as pesquisas surveys e o 

estudo de caso são explicitados nos itens 3.1 e 3.2, a seguir. 

 

3.1 Pesquisa survey 

 

As surveys podem ser utilizadas para mapear, explicar cenários e explorar 

categorias que levam a outras etapas da pesquisa (BABBIE, 1999). As surveys 

realizadas na presente pesquisa foram de caráter observacional, que, segundo 

Cauchick-Miguel (2018), também podem ser classificadas como levantamentos 

amostrais com coleta de dados qualitativos e quantitativos. 

As unidades amostrais do levamento da presente pesquisa são empresas de 

autopeças e montadoras situadas em São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. As surveys 

foram compostas com perguntas fechadas e escala de Likert. 

As perguntas formuladas estão correlacionadas a conceitos relativos à Indústria 

4.0 e versaram sobre as condições de investimentos para realização da transição; a 

relevância da conectividade de dados entre a empresa e fornecedores; o 

desenvolvimento da rede de suprimento do setor automotivo; as possibilidades de 

ganhos; e a maturidade das empresas para realização da transição à Indústria 4.0. 

A primeira pesquisa foi exploratória, com a finalidade de obter uma visão inicial 

sobre a capacidade de investimento de empresas do segmento automotivo 

(autopeças e montadoras), em relação à conectividade e com o uso de tecnologias 

abarcadas pela Indústria 4.0.  

 A análise dos dados da primeira amostra permitiu um preâmbulo do cenário 

das empresas de autopeças e montadoras, fornecendo base para a segunda survey, 

que pôde ser mais detalhada com ampliação do número de participantes e um 
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respaldo teórico alicerçado pelos estudos da Acatech, descritos por Schuh et al. 

(2017). 

 A qualificação das referidas amostras é identificada na Figura 10, a seguir. 

 

Figura 10 – Amostras pesquisadas 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 Os procedimentos para coleta dos dados relacionados a cada survey e as 

questões trabalhadas são apresentadas nos itens 3.1.1 e 3.1.2. O tratamento e a 

análise dos dados são relatados nos capítulos de resultados e discussões. 

 

3.1.1 Procedimentos para coleta da primeira pesquisa survey  

 

A coleta de dados foi realizada por meio de um formulário (Google Forms), 

enviado via e-mail para empresas do segmento automotivo (autopeças e montadoras), 

sem a identificação do participante ou da empresa. 

O questionário endereçado se constituiu de quinze perguntas, das quais doze 

questões foram utilizadas na elaboração de artigos que compõem esta tese. Treze 

questões foram preparadas por escala de Likert, com cinco opções possíveis 

(concordo plenamente; concordo parcialmente; não concordo nem discordo; discordo 

parcialmente; discordo totalmente), e duas foram questões fechadas de múltipla 

escolha. O Quadro 9 apresenta as questões utilizadas. 

 

Survey 1
Primeira amostra

•Diretores e gerentes da 
área de manufatura de 
autopeças e montadoras;

•25 questionários enviados;
•21 questionários
respondidos;

•15 questões;
•48% montadoras;
•52% autopeças de 
pequeno e médio porte.

Survey 2
Segunda amostra

•Gestores da área de 
manufatura;

•60 questionários enviados;
•51 questionários 
respondidos;

•23 questões;
•65% autopeças de 
pequeno e médio porte;

•25% montadoras;
•10% empresas em geral.
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Quadro 9 – Questões elaboradas por escala de Likert – Survey 1 

 Questões da survey 

1 Você tem conhecimento sobre a Quarta Revolução Industrial e/ou sobra a Indústria 4.0? 

2 O orçamento de sua empresa para 2019 considera a realização de investimentos voltados à 

modernização da fábrica? 

3 Os investimentos previstos para esta modernização contemplam a conectividade de dados? 

4 Sua empresa faz investimentos contínuo em P&D (Pesquisa e Desenvolvimento)? 

5 Sua empresa prioriza a realização de investimentos para se adequar à Indústria 4.0? 

6 Considerando a capacidade de investimento, a indústria automotiva é o segmento industrial com 

maior possibilidade de ingressar na Quarta Revolução Industrial, a chamada Indústria 4.0. 

7 O volume de investimento realizado por sua empresa até o momento é compatível com a 

necessidade de adequação à Indústria 4.0? 

8 Todas as empresas do segmento automotivo precisam estar totalmente integradas à Indústria 

4.0? 

9 O nível de investimento realizado na sua empresa foi suficiente para a obter ganhos pela 

conectividade proposta pela Indústria 4.0? 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As questões fechadas de múltipla escolha são apresentadas no Quadro 10. 

 

Quadro 10 – Questões de múltipla escolha – Survey 1 

 Questões de múltipla escolha Identificação  

1 A qual segmento sua empresa pertence? 
Autopeças; 
Montadoras. 

 

 

 

2 

 
Considerando a capacidade de investimento, a 
indústria automotiva é o segmento industrial 
com maior possibilidade de ingressar na 
Indústria 4.0. 

 

O nível de investimento é insuficiente;  

O nível de investimento é adequado às 

necessidades das empresas;  

As empresas ainda não se preocupam em 

realizar investimentos para conectividade 

das suas operações; 

Poucas empresas conseguem realizar 

investimentos em conectividade; 

 A realidade das empresas no Brasil não 

permite investimentos em conectividade. 

 

 

3 

 

Em termos de investimento, quais elementos 
você julga que são necessários para que sua 
empresa possa participar da Indústria 4.0? 

 

Capacitação de pessoas;  

Aquisição de máquinas e equipamentos; 

Conectividade de dados; 

Conscientização da alta administração;  

Disponibilidade de recursos financeiros;  

Importação de tecnologia; 

Outros (especificar). 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A partir da coleta os dados, estes foram estruturados em planilha de cálculo 

(Excel) e organizados estatisticamente de forma descritiva, com elaboração e análise 

de gráficos.  
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Para complementar e refinar a análise da presente pesquisa, também foram 

considerados dados secundários, por meio das referências bibliográficas e análise 

documental. 

O estudo desta amostra associada à revisão de literatura sobre o tema 

possibilitou um melhor entendimento sobre as condições das empresas do segmento 

automotivo em relação à Indústria 4.0, em que se ressaltam as diferenças entre 

autopeças e montadoras e abre caminho para a aplicação da segunda survey, cuja 

forma de coleta dos dados é descrita no item 3.1.2. 

 

3.1.2 Procedimentos para coleta da segunda pesquisa survey 

 

Para esta pesquisa, foram elaboradas 23 questões fechadas de múltipla 

escolha em formulário (Google Forms), encaminhadas para gestores de empresas do 

segmento automotivo, mantendo-se o anonimato de todos os participantes. Foram 

utilizadas na composição dos artigos desta tese 12 perguntas, que são mostradas no 

Quadro 11.  

 

Quadro 11 – Questões de múltipla escolha – Survey 2 

 Questões da survey 

1 Qual o nível de importância do uso de dados para a definição do modelo do negócio? 

2 Qual o nível de conectividade de dados entre sua empresa, fornecedores e clientes? 

3 
Qual nível esperado de conectividade de dados entre sua empresa, fornecedores e 

clientes? 

4 
Qual o nível de colaboração da sua empresa com fornecedores e clientes para 

desenvolvimento de negócios usando tecnologias digitais? 

5 
Qual o nível de utilização, na sua empresa, das tecnologias digitais no processo 

produtivo? 

6 
Registre a afirmativa que melhor descreve o nível de automação dos equipamentos do 

setor produtivo na sua empresa. 

7 
Na sua empresa, as máquinas dispõem de sensores que permitem conhecer a produção 

efetiva em cada uma delas? 

8 Qual a possibilidade de integração entre máquinas e sistema (Interoperabilidade)? 

9 
Nas empresas em geral, quais dos tópicos a seguir você classifica como sendo 

impeditivo para realizar a transição para a Indústria 4.0 pelas indústrias em geral? 

10 Quais são os gargalos da sua empresa para a utilização de novas tecnologias? 

11 
Nos últimos 2 anos, qual o nível de investimento realizado para a implantação de 

tecnologias relativas à Indústria 4.0? 

12 
Para os próximos 5 anos, qual nível de investimento está sendo previsto para a 

implantação de tecnologias relativas à Indústria 4.0? 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Os resultados apurados e analisados nos artigos publicados (Quadro 8) são 

detalhados no capítulo 4 desta tese. 

Após a etapa metodológica de realização das surveys, que permitiu analisar 

condições de investimentos, conectividade, possibilidades de ganhos, principais 

dificuldades e diferenças das empresas pesquisadas para realizar a transição à 

Indústria 4.0, percebeu-se que havia a necessidade de aprofundamento de questões 

referentes à relação entre cliente-fornecedor pertinentes à cadeia automotiva no 

Brasil. 

Para tanto, escolheu-se o método do estudo de casos múltiplos, no intuito de 

melhor entender as diferenças ao longo da cadeia quanto a obstáculos, dificuldades 

ou condições propícias e táticas que as empresas empregam para driblar as 

dificuldades relativas à transição. Os passos percorridos para desenvolvimento deste 

estudo são especificados no item 3.2, a seguir. 

 

3.2 Estudo de casos múltiplos 

 

O estudo de caso representa um modo de investigar um tópico empírico, 

através de um conjunto de procedimentos pré-especificados, e pode ser dividido em 

quatro tipos de projetos: caso único holístico, caso único integrado, casos múltiplos 

holísticos e casos múltiplos integrados. Os holísticos exigem uma só unidade de 

análise, e os integrados, múltiplas unidades de análise (YIN, 2015). 

Nesta etapa do trabalho, a metodologia de pesquisa utilizada foi a de estudos 

de casos múltiplos integrados, visto que serão analisadas cinco empresas que se 

relacionam como cliente-fornecedor na cadeia automotiva. 

As condições escolhidas para o método foram baseadas em elucidações sobre 

aplicações de novas tecnologias no contexto da Indústria 4.0 ao longo da cadeia de 

suprimentos de empresas do segmento automotivo, de modo a vislumbrar possíveis 

soluções encontradas pelas empresas, para superar os desafios apresentados ao 

processo de transição e integração da cadeia automotiva para o uso de novas 

tecnologias. 

Para melhor compreensão do estudo, ele foi dividido em 3 fases: i) 

planejamento; ii) preparação, coleta e análise; e iii) conclusões finais sobre os casos 

estudados. 
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A fase de planejamento contempla o levantamento bibliográfico que embasa as 

etapas seguintes, que compreendem a seleção dos casos, dos entrevistados, o 

protocolo da pesquisa, a categoria das perguntas, e o roteiro das entrevistas. A 

preparação, a coleta e a análise constam das entrevistas, também a coleta de 

documentos disponibilizados pelas empresas, os relatórios e a análise individual de 

cada caso. Por fim, constam a fase de análise e conclusão em que são geradas as 

avaliações cruzadas dos casos e conclusões sobre o estudo de casos múltiplos. 

Na seleção dos casos, optou-se por empresas montadoras e autopeças 

referenciadas pela VDI como participantes de projetos comuns para o uso de 

tecnologias abarcadas pela Indústria 4.0. 

As empresas selecionadas fazem parte da cadeia automotiva e são 

interdependentes, tanto pelo fato de pertencerem à cadeia de suprimentos do referido 

segmento, quanto pela interdependência entre elas, bem como pela possibilidade da 

replicação lógica dos casos. 

A pedido dos participantes da pesquisa, os nomes das empresas e os 

respondentes não serão revelados, portanto, no decorrer do trabalho, será utilizada 

uma nomenclatura para identificar cada participante, conforme mostrado no Quadro 

12, a seguir. 

 

Quadro 12 – Empresas pesquisadas 

Empresa Segmento Tipo 

Montadora Montadora Multinacional 

Fornecedor 1 Autopeça Multinacional 

Fornecedor 2 Autopeça Nacional 

Fornecedor 3 Autopeça Nacional 

Subfornecedor Subfornecedor Nacional 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A coleta de dados em cada caso foi realizada por meio de entrevistas 

semiestruturadas com um roteiro prévio, para facilitar a condução das entrevistas. 

Para análise das respostas, as questões foram classificadas por categorias, conforme 

descrito no Quadro 13. 
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Quadro 13 – Categoria das questões 

Grupo Descrição 

1 Qualificação da amostra 

2 Competências para Indústria 4.0 

3 Uso de tecnologias da Indústria 4.0 na empresa 

4 Uso de tecnologias da Indústria 4.0 na cadeia 

5 Integração e colaboração na cadeia 

6 Desafios da cadeia automotiva para transição à Indústria 4.0 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para a categoria 1, utilizou-se dados objetivos da empresa, como segmento, 

porte e nacionalidade. 

A categoria 2 tratou de questões relacionadas ao alinhamento das estratégias 

e da cultura organizacional, além da qualificação da mão de obra e a visão sobre a 

competência de outras empresas que fazem parte da cadeia de negócios têm para 

atender às demandas da Indústria 4.0. 

Na categoria 3, explicitou-se as condições de uso de novas tecnologias dentro 

da empresa, na qual buscou se delinear quais tecnologias relativas à Indústria 4.0 são 

utilizadas internamente. 

A categoria 4 retratou o uso de tecnologias relativas à Indústria 4.0 na cadeia, 

contemplando a relação cliente-fornecedor, bem com a importância do uso dessas 

tecnologias, de modo a promover integração e colaboração ao longo da cadeia. 

Questões pertinentes à integração e à colaboração ao longo da cadeia, a forma 

como as tecnologias podem favorecer este processo, e vice-versa, e a importância da 

integração vertical e horizontal são referenciadas na categoria 5. 

E, por fim, a categoria 6, que tratou dos desafios enfrentados e apontados pelas 

empresas pesquisadas como entraves à transição da cadeia automotiva para a 

Indústria 4.0. 

Em relação à seleção dos entrevistados de cada empresa, foram considerados 

critérios como: nível hierárquico, conhecimento sobre os processos das empresas que 

envolvem tópicos da pesquisa e diretrizes da organização para a transição para a 

Indústria 4.0, conforme descrito no Quadro 14. 
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Quadro 14 – Entrevistados 

Entrevistado Cargo ocupado na empresa Empresa 

E1 Coordenador de implantação da Indústria 4.0 Montadora 

E2 Supervisor de engenharia de processos Montadora 

E3 Diretor de supply chain Fornecedor 1 

E4 Diretor de operações Fornecedor 2 

E5 Supervisor de melhoria contínua Fornecedor 3 

E6 Diretor-Geral Subfornecedor 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Por conseguinte, concluída a etapa da coleta de dados, com base nas 

categorias das questões mencionadas no Quadro 13, foi elaborado um relatório por 

caso, seguido pela análise dos dados cruzados de todos os casos estudados. 

Na busca de atender dos objetivos da tese e identificar os desafios e condições 

da cadeia de suprimentos do segmento automotivo, no Brasil, para o uso de 

tecnologias abarcadas pela Indústria 4.0, foi realizada a análise geral dos resultados 

obtidos pelas pesquisas surveys e estudo de casos múltiplos integrado. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Resultados e discussões das surveys 

 

Neste capítulo, são apresentados os resultados apurados por meio das 

pesquisas realizadas. Do item 4.1.1 ao 4.1.5, são relatados os principais resultados 

encontrados nos artigos publicados no ENEGEP (2019), SIMPEP (2020), APMS 

(2020), IEOM (2021) e no Research, Society and Development, respectivamente. A 

íntegra dos referidos artigos é apresentada nos apêndices A, B, C, D e E.  

 

4.1.1 Artigo 1 – A transição para a Indústria 4.0: Um estudo sobre a natureza dos 

investimentos em montadoras e autopeças 

 

O Quadro 15, a seguir, relata os principais resultados encontrados por meio da 

análise dos dados coletados na survey 1, à luz da revisão bibliográfica realizada. 

 

Quadro 15 – Principais resultados do Artigo 1 - ENEGEP (2019) 

Título A transição para a Indústria 4.0: Um estudo sobre a natureza dos investimentos 
em montadoras e autopeças 

 

Objetivo do Artigo 

Analisar a natureza do investimento de empresas do setor automotivo para 
adequação ao modelo 4.0 e comparar as diferenças entre montadoras e 
autopeças.  

Objetivo específico 
da tese - 1 

Identificar e analisar a natureza dos investimentos para o uso de novas 
tecnologias em empresas do segmento automotivo no Brasil. 

Metodologia Survey 1 

 

 

 

Principais 

Resultados 

 

Autopeças e montadoras vivem realidades diferentes, tanto em relação à 
prioridade, quanto à capacidade de investir; 

As montadoras, por serem transnacionais e receberem suporte do grupo a qual 
pertencem, possuem maior acesso a novas tecnologias e demais recursos; 

Para as autopeças, o investimento em modernização é restrito em relação às 
tecnologias disponíveis. 

Em comum às duas apontam que o volume de investimento necessário à 
adequação às novas tecnologias é insuficiente; 

As autopeças não acompanham o mesmo ritmo de transição das montadoras. 

Principais 
Contribuições 

Identificar a percepção de montadoras e autopeças em relação à natureza e à 
prioridade dos investimentos para o uso de tecnologias relativas à Indústria 4.0. 

Local de publicação ENEGEP 2019 - XXXIX Encontro de Engenharia Da Produção 

Apêndice Apêndice A 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Este artigo permitiu analisar a natureza do investimento de empresas do setor 

automotivo para adequação à Indústria 4.0 e comparar as diferenças entre 

montadoras e autopeças. Os dados analisados foram apurados por meio da survey 1. 
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Com base nas respostas dos participantes da pesquisa, montadoras e 

autopeças sinalizaram que o volume investido é insuficiente, quando comparado às 

necessidades de adequação. Entretanto, a realidade das autopeças é diferente, tanto 

em relação à prioridade, quanto à capacidade para realizar investimentos para o uso 

de novas tecnologias.  

A análise dos dados evidenciou que as autopeças não acompanham o mesmo 

ritmo de transição, visto que subordinam estratégias para realização de mais 

investimentos à sobrevivência no mercado, condição essa relacionada à crise 

econômica brasileira de 2014, conforme pesquisas da CNI (2018).  

 

4.1.2 Artigo 2 – Indústria 4.0: Agregação de valor na indústria automotiva  

 

Os principais resultados do Artigo 2 são explicitados no Quadro 16, a seguir. 

 

Quadro 16 – Principais resultados do Artigo 2 - XXVII SIMPEP 2020 

Título Indústria 4.0: Agregação de valor na indústria automotiva  

Objetivo do artigo Analisar a natureza dos investimentos para agregação de valor às 
empresas do setor automotivo na transição para a Indústria 4.0. 

Objetivo específico 
da tese 

Identificar e analisar a natureza dos investimentos para o uso de novas 
tecnologias em empresas do segmento automotivo no Brasil. 

Metodologia Survey 1 

 

 

Principais 
Resultados 

 

Os participantes alegam ter conhecimento sobre o tema; 

Os investimentos projetados e realizados se configuram como um 
elemento essencial para realização da transição; 

A disponibilidade de recursos financeiros foi o elemento mais citado na 
pesquisa como dificuldade para a transição para a Indústria 4.0; 

O nível de investimento proposto e realizado não é suficiente para 
promover ganhos pelo uso de novas tecnologias. 

Principais 
Contribuições 

Identificar os elementos que caracterizam a mudança de patamar 
tecnológico do segmento automotivo em relação à Indústria 4.0, 
considerando a natureza dos investimentos realizados e a realizar. 

Local de publicação XXVII SIMPEP - Simpósio de Engenharia de Produção, 2020. 

Apêndice Apêndice B 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Neste artigo, a análise foi realizada de modo geral, embasada por dados 

coletados na survey 1, sem individualizar as respostas por tipo de empresa. Pode-se 

verificar que os elementos que caracterizam a mudança de patamar tecnológico do 

segmento automotivo em relação à Indústria 4.0 analisam a natureza dos 

investimentos para agregação de valor às empresas do setor automotivo na transição 

para a Indústria 4.0.  
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No tocante ao entendimento dos participantes em relação à Indústria 4.0, eles 

alegaram ter conhecimento amplo em relação ao tema, entretanto, a complexidade e 

a incerteza na interpretação dos dados denotam que essa percepção é superficial e 

não demonstra a realidade de todas as empresas pesquisadas.  

Em relação ao investimento proposto e realizado para o uso de novas 

tecnologias, os dados coletados mostraram que o nível é insuficiente para atender às 

expectativas de ganhos pelo uso dessas tecnologias, especialmente quando 

comparados às necessidades para realização da transição à Indústria 4.0, 

corroborando a análise apresentada pelo Artigo 1 (ENEGEP, 2019), que relatou a 

visão de montadoras e autopeças de modo separado. 

 

4.1.3 Artigo 3 – The impact of Industry 4.0 connectivity on the collaboration along 

Brazilian automotive supply chain 

 

Os resultados mais relevantes referentes ao Artigo 3, publicado no APMS 

(2020), são mostrados no Quadro 17. 

 

Quadro 17 – Principais resultados do Artigo 3 – APMS (2020) 

Título The impact of Industry 4.0 connectivity on the collaboration along Brazilian 
automotive supply chain 

Objetivo do artigo Identificar e analisar a relevância da conectividade de dados entre a 
empresa, fornecedores, clientes e parceiros. 

Objetivo específico 
da tese 

Identificar a percepção de montadoras e autopeças no Brasil, em relação aos 
desafios adaptativos e às necessidades de adequação dos seus processos 
ao longo da cadeia de suprimentos, considerando o uso de tecnologias 
abarcadas pela Indústria 4.0. 

Metodologia Survey 2 

 

 

 

Principais 

Resultados 

 

A conectividade de dados entre a empresa, fornecedores, clientes e 
parceiros é primordial para mais de 80% das empresas pesquisadas, mas 
está abaixo do esperado; 

O nível de colaboração entre os membros da cadeia de valor para o uso de 
tecnologias digitais é baixo; 

A baixa conectividade colaborativa é o principal impedimento para utilização 
de novas tecnologias; 

Apresentam outros impedimentos, como recursos financeiros disponíveis, 
indicadores para mensurar o retorno dos investimentos; falta de 
conhecimento sobre novas tecnologias e mão de obra; 

Baixo nível de investimentos realizados e a realizar. 

Principais 
Contribuições 

Destacar a importância da conectividade de dados nos processos da cadeia 
automotiva no Brasil, considerando os desafios adaptativos e as 
necessidades de adequação a dos seus processos. 

Local de publicação APMS 2020 - Novi Sad, Sérvia. 

Apêndice Apêndice C 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Em relação à relevância da conectividade de dados entre a empresa, 

fornecedores, clientes e parceiros, verificou-se que, embora considerada como 

aspecto primordial para mais de 80% das empresas pesquisadas, ainda se encontra 

em nível abaixo do esperado, bem como o nível de colaboração entre os membros da 

cadeia de valor para o uso de tecnologias digitais. Cabe explicar que, neste artigo, a 

análise foi realizada de modo geral, com base em dados coletados na survey 2, sem 

separar os dados entre montadoras e autopeças. 

Conforme relatado pelos participantes, o volume de investimentos é 

insuficiente, há falta de conhecimento sobre o tema, de mão de obra qualificada e de 

indicadores que possam mensurar o retorno desses investimentos, que são elementos 

impeditivos à transição para a Indústria 4.0. Entretanto, apesar dos gargalos 

apontados, o principal impedimento para transição para a Indústria 4.0 foi a baixa 

conectividade colaborativa. 

Embora o nível de investimentos não tenha sido apontado pelos respondentes 

da survey 2 como impedimento principal, cabe ressaltar a importância que o aporte 

de capital tem para a indústria automotiva desde a sua chegada ao Brasil, observando, 

ainda, o colocado por Lorenz et al. (2016), que evidencia a necessidade de 

investimentos para adequação de infraestrutura e qualificação da mão de obra. 

 

4.1.4 Artigo 4 – Industry 4.0 and collaboration along the Brazilian automotive chain: 

visions of automakers and auto parts  

 

O Artigo 4 permitiu a identificação e análise das dificuldades das montadoras e 

autopeças no Brasil para a utilização de tecnologias abarcadas pela Indústria 4.0, 

além de promover a integração e colaboração da cadeia de suprimentos, 

considerando as divergências entre estes elos da cadeia automotiva, com base em 

dados coletados através da survey 2, sendo os resultados analisados de modo distinto 

entre montadoras e autopeças. 

No tocante à integração e à colaboração entre as empresas pesquisadas, 

verificou-se divergências sobre as dificuldades apresentadas por montadoras e 

autopeças, visto que, enquanto para as montadoras o principal entrave salientado foi 

a falta de conexão e colaboração ao longo da cadeia, para as autopeças, muitos são 

os gargalos, dentre os quais destaca-se a baixa capacidade de investimento, que, por 

sua vez, pode ser uma razão importante para todas as outras restrições apontadas 

para o uso de novas tecnologias. 
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No Quadro 18, a seguir, são apontados os principais resultados analisados no 

Artigo 4 e apresentado no IEOM (2021). 

 

Quadro 18 – Principais resultados do Artigo 4 – IEOM Indonésia (2021) 

Título Industry 4.0 and collaboration along the Brazilian automotive chain: visions of 
automakers and auto parts 

Objetivo do artigo Identificar e analisar as dificuldades das montadoras e autopeças no Brasil, 
para a utilização de tecnologias abarcadas pela Indústria 4.0 e promover a 
integração e colaboração da cadeia de suprimentos. 

Objetivo específico da 
tese 

Explicar e comparar as condições que autopeças e montadoras possuem para 
adoção de tecnologias abarcadas pela Indústria 4.0. 

Metodologia Survey 2 

 

 

 

Resultados 

 

O nível de conectividade de dados entre empresas, fornecedores e clientes é 
baixo para 100% das autopeças, enquanto em 23% das montadoras o nível 
de conectividade é alto. 

Na colaboração entre montadoras e autopeças (cliente-fornecedor), as 
autopeças também enfrentam maiores dificuldades.  

A falta de conexão e colaboração ao longo da cadeia é o principal entrave 
apontado pelas montadoras; 

Paras as autopeças, os níveis de uso de tecnologias ficam entre baixo e nulo; 

Para as montadoras, os níveis de uso de tecnologias ficam entre alto e médio; 

A defasagem tecnológica é maior para as autopeças. 

 

Principais 
Contribuições 

Identificar as diferenças e comparar as condições de montadoras e autopeças 
para o uso de tecnologias; 

Analisar como a falta de conectividade acentua as dificuldades de integração 
e colaboração na cadeia automotiva. 

Local de publicação IEOM 2021 – Surakarta, Indonésia 

Apêndice Apêndice D 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Tal situação implica em maiores dificuldades para o uso de novas tecnologias, 

visto que a falta de interoperabilidade afeta a colaboração entre empresas interna e 

externamente (DAVIES, 2015), e que essa colaboração é importante para que as 

empresas possam se beneficiar das oportunidades oferecidas pelas tecnologias 

englobadas pela Indústria 4.0 (GEISSBAUER; EDSØ; SCHRAUF, 2016). 

Sob o mesmo ponto de vista, evidenciou-se que a defasagem tecnológica é 

maior para as autopeças, quando comparadas às montadoras. Por outro lado, mesmo 

que as oportunidades geradas pela Indústria 4.0 sejam oportunizadas a todas as 

empresas (VOGEL-HEUSER; HESS, 2016), é necessário que se estabeleça 

colaboração entre os diversos membros da cadeia (DAVIES, 2015). 

 A despeito da interdependência entre montadoras e autopeças, é notório que 

as montadoras se encontram em estágio mais avançado, por terem mais acesso ao 

uso de novas tecnologias, maior capacidade de investimento e demais recursos, em 

contrapartida, as autopeças privilegiam a sobrevivência no mercado contrariamente 
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às estratégias de realização de mais investimentos para o uso de novas tecnologias. 

 

4.1.5 Artigo 5 – Indústria 4.0 no Brasil: Desafios do segmento automotivo para 

integração da cadeia de suprimentos (RSD Journal) 

 

No Quadro 19, a seguir, são apontados os principais resultados analisados no 

Artigo 5, no qual é realizada uma análise mais aprofundada para comparar as 

condições que autopeças e montadoras possuem para adoção de tecnologias da 

Indústria 4.0, sendo a análise realizada com base nos dados da survey 2, 

individualizando resultados por montadoras e autopeças. 

 

Quadro 19 – Principais resultados do Artigo 5 – RSD Journal (2021) 

Título Indústria 4.0 no Brasil: Desafios do segmento automotivo para integração da 
cadeia de suprimentos. 

Objetivo do artigo Comparar as condições que autopeças e montadoras possuem para adoção 
de tecnologias da Indústria 4.0. 

Objetivo específico 
da tese 

Explicar e comparar as condições que autopeças e montadoras possuem para 
adoção de tecnologias abarcadas pela Indústria 4.0. 

Metodologia Survey 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

 

O nível de conhecimento sobre Indústria 4.0 das montadoras é superior ao 
das autopeças. 

Impedimentos para as empresas de um modo geral: as autopeças sinalizaram 
investimentos incompatíveis e as montadoras destacaram a falta de 
conhecimento das empresas.  

Obstáculos enfrentados pelas empresas pesquisadas: autopeças apontaram 
para investimentos incompatíveis, crise econômica, falta de indicadores, falta 
de mão de obra qualificada e as montadoras indicaram apenas para a falta de 
conexão entre os participantes da cadeia. 

O ganho mais esperado com a transição à Indústria 4.0: para as montadoras, 
maior disponibilidade de informação, vantagem competitiva, e para as 
autopeças, a agilidade nos processos produtivos. 

Qualificação de mão de obra para o uso de novas tecnologias: as autopeças 
indicaram que pretendem contratar mão de obra já qualificada, e as 
montadoras apontaram para qualificação sistemática dos seus colaboradores. 

O nível de conectividade de dados entre as empresas pesquisadas, seus 
fornecedores e clientes: nível baixo para 100% das autopeças e nível alto para 
23% das montadoras. 

Os níveis de utilização de tecnologia abarcadas pela Indústria 4.0: para as 
montadoras, situam-se entre médio e alto, e para autopeças, entre baixo e 
nulo. 

Principais 
Contribuições 

Destacar aspectos relacionados ao uso de tecnologias da Indústria 4.0 no 
Brasil, especialmente no segmento automotivo; 

Identificar as dificuldades encontradas por montadoras e autopeças para 
promover a integração ao longo da cadeia de suprimentos, levando-se em 
conta suas especificidades; 

Enfatizar a importância da necessidade de integração dos elos da cadeia de 
suprimentos do segmento automotivo. 

Local de publicação Research, Society and Development (ISSN 2525-3409). 

Apêndice Apêndice E 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Na análise deste artigo, verificou-se que o nível de conhecimento sobre novas 

tecnologias é maior entre as montadoras pesquisadas do que para as autopeças. 

Em relação aos entraves para o uso de novas tecnologias para as companhias, 

de um modo geral, enquanto as autopeças sinalizaram investimentos incompatíveis 

como o maior gargalo, as montadoras apontaram a falta de conhecimento das 

empresas. 

Quanto aos gargalos encontrados para o uso de novas tecnologias, as 

autopeças pesquisadas apontaram a falta de mão de obra qualificada, o baixo nível 

de conhecimento, a indisponibilidade de recursos financeiros, a falta de indicadores 

para mensurar o retorno sobre investimento e crises econômicas. Por outro lado, as 

montadoras indicaram a falta de conexão entre os participantes da cadeia como único 

obstáculo. 

Em relação às expectativas de ganhos, para as montadoras, um aumento da 

disponibilidade de informação é o ganho mais esperado, enquanto para as autopeças, 

a agilidade nos processos produtivos. Sobressaem, nesta análise, que autopeças não 

vislumbram vantagem competitiva com a mesma ênfase das montadoras. 

No tocante à conectividade, que é considerada uma tecnologia capaz de 

otimizar a comunicação da cadeia de valor com todos os stakeholder (BÜYÜKÖZKA; 

GÖÇER, 2018), os resultados apontaram para níveis baixos em 100% das autopeças, 

enquanto 23% das montadoras relataram que suas empresas apresentam em nível 

elevado. Tal situação fortalece as evidências do cenário de diversidade de condições 

entre estes dois elos da cadeia automotiva, lembrando que a conectividade de dados 

é o segundo estágio (SCHUH et al., 2017) exigido para realizar à transição para a 

Indústria 4.0 e imprescindível para que se possa avançar neste caminho. 

Outro aspecto importante diz respeito à interoperabilidade. Embora seja julgada 

relevante pelas empresas pesquisadas, a disponibilidade da funcionalidade, relatada 

por 62% das montadoras, não aparece para as autopeças, o que deve dificultar a 

integração de sistemas no contexto da Indústria 4.0. Cabe evidenciar que, segundo 

Suri et al. (2017), essa integração pode ocorrer por meio tecnologias que promovam 

a interoperabilidade entre coisas, dados, pessoas e serviços, oportunizando 

conectividade, comunicação, coordenação e colaboração. 

No que se refere à qualificação da mão de obra, enquanto as montadoras 

apontam para qualificação sistemática dos seus colaboradores, as autopeças indicam 



57 

 

 

que pretendem contratar mão de obra já qualificada, que se caracteriza como uma 

dificuldade adicional para as autopeças.  

Os obstáculos relativos à qualificação devem ser conduzidos por aspectos 

técnicos de inovação, gestão do conhecimento e liderança. Entretanto, a questão 

começa pela aceitação das mudanças pelos colaboradores, pela criação de condições 

para desenvolver mão de obra por parte das empresas e por estudos acadêmicos, 

que oportunizem conhecimento relativo ao processo de transição, que deverão ser 

suportados por políticas públicas capazes de alavancar o desenvolvimento das 

pessoas (FIRJAN, 2019). 

No que tange aos investimentos para o uso de tecnologias abarcadas pela 

Indústria 4.0, as montadoras sinalizaram na direção de grandes investimentos 

realizado e a realizar, enquanto as autopeças apontaram para um nível menor de 

investimentos. Tal conjuntura traz reflexos para o uso dessas tecnologias, pois, 

enquanto as montadoras apresentam níveis de utilização de tecnologia entre médio e 

alto, as autopeças indicaram possuir níveis baixos e inexistentes. 

As diferenças apuradas na capacidade de investir e no uso de novas 

tecnologias pelas empresas pesquisadas podem justificar o contraste em termos de 

condições para realizar a transição à Indústria 4.0, verificados ao longo da pesquisa 

realizada. 

  

4.2 Resultados e discussões do estudo de casos múltiplos 

 

Para análise dos estudos de casos múltiplos, foram seguidas as especificações 

metodológicas descritas no capítulo 3. As respostas dos entrevistados foram 

agrupadas por categoria de questão (Quadro 13). As análises foram realizadas para 

cada caso e depois de modo cruzado entre os casos estudados. 

Nesta etapa do trabalho, as empresas pesquisadas são caracterizadas com 

base nos depoimentos colhidos com os entrevistados das respectivas empresas, e os 

dados, disponíveis em documentos de internet ou fornecidos por eles. Como explicado 

na metodologia, as cinco empresas estudadas relacionam-se entre si como cliente-

fornecedor, como mostrado na Figura 11 a seguir. 
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Figura 11 – Casos estudados 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Dos itens 4.2.1 a 4.2.5, a seguir, são descritos os resultados por empresa, e no 

item 4.2.6, a análise cruzada. O estudo de caso 1, Fornecedor 1, realizado como 

piloto, validou a estrutura de coleta de dados e análise, gerando um artigo publicado 

nos anais do APMS 2022, intitulado “Industry 4.0 and supply chain integration: a case 

study in an auto parts company in Brazil”. O resumo do artigo foi inserido como Quadro 

20, e a íntegra do artigo pode ser encontrada como Apêndice F. 

 

4.2.1 Caso 1 – Fornecedor 1 

 

A “Fornecedor 1” é uma empresa multinacional de médio porte, localizada na 

grande São Paulo, fornecedora das principais montadoras de veículos que operam no 

Brasil, é líder mundial no segmento e está presente em 13 países. A empresa participa 

de projetos relacionados à Indústria 4.0 junto à VDI – Brasil (Associação de 

Engenheiros Brasil-Alemanha) e ao IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas). 

Para coleta de dados, foi realizada uma entrevista com o diretor de supply chain 

e uma visita técnica realizada nas dependências da empresa. 

A empresa “Fornecedor 1” iniciou seu processo de transição à Indústria 4.0 há 

2 anos, com o uso de tecnologias em parte dos seus processos produtivos, com a 

aplicação de sensores em algumas máquinas e com outras tecnologias, tais como: 
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RFID (Radio-Frequency Identification), Impressão 3D e projetos ligados à digitalização 

com a eliminação de processos manuais. 

 A cultura organizacional está sendo adaptada com apoio e metas 

organizacionais priorizadas pela matriz, como, por exemplo, o desenvolvimento de 

novos projetos com aplicação de tecnologias que apresentem retorno, não 

necessariamente financeiro, mas que reflitam na sustentabilidade, no ambiente de 

trabalho, na qualidade dos produtos e no atendimento ao cliente. 

A preparação dos funcionários para o uso dessas tecnologias ocorre por meio 

de participações em encontros promovidas por associações, universidades e por 

trabalhos com consultorias de terceiros realizados internamente. A perspectiva futura 

é que esses colaboradores sejam multiplicadores do conhecimento adquirido. 

Em relação ao uso de tecnologias na cadeia automotiva, a empresa 

“Fornecedor 1” considera importante que os elos da cadeia estejam conectados. 

Reitera que a integração horizontal possibilita a proximidade com o cliente, 

corroborando a afirmação de Scuotto et al. (2017), de que engendrar novas formas de 

integração entre os diferentes elos da cadeia pode modificar paradigmas de 

competição para a colaboração. 

O transporte logístico entre a empresa “Fornecedor 1” e as montadoras é 

realizado via sistema Milk Run, gerenciado pela montadora. Cabe dizer que esse 

sistema propicia maior confiabilidade do processo de coleta e entrega da mercadoria, 

segundo Marin, Helleno e Simon (2017). Entre os fornecedores e a empresa estudada, 

o transporte é de responsabilidade do fornecedor. 

Diante deste contexto, em relação à logística de transporte, a empresa 

“Fornecedor 1” não prioriza a rastreabilidade das cargas, visto que elas são 

gerenciadas pelo cliente ou pelo fornecedor. 

Como desafios à transição, foram apontadas a integração horizontal e a 

mensuração das necessidades reais do uso de novas tecnologias, dos ganhos que 

podem ser obtidos e da qualificação da mão de obra. 

Por considerar que a integração horizontal possibilita a proximidade entre a 

necessidade do cliente e o que está sendo produzido pelo fornecedor, a empresa está 

desenvolvendo um projeto junto a um de seus fornecedores, nomeado nesta tese 

como “Subfornecedor”. 

O intuito do projeto é o compartilhamento de dados, visando a redução de área 

de armazenamento e o valor agregado do estoque de material, para ambas as 
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empresas. Em relação a este projeto, os resultados foram discutidos no Quadro 20, 

parte integrante do Artigo 6. 

 

Quadro 20 – Principais resultados do Artigo 6 – APMS 2022 

Título Industry 4.0 and supply chain integration: a case study in an auto parts 
company in Brazil. 

 

Objetivo do artigo 

Analisar as condições e desafios para a integração da cadeia de 
suprimentos considerando as tecnologias da Indústria 4.0, pela perspectiva 
de uma empresa de autopeças. 

Objetivo específico da 
tese - 4 

Analisar as condições e desafios para a integração entre montadoras e 
autopeças considerando as tecnologias mencionadas 

Metodologia Estudo de caso Fornecedor 1 / Subfornecedor 

 

 

 

Principais 

Resultados 

 

Trocas de informações em tempo real, agilizar o compartilhamento e 
rastrear o produto ao longo da cadeia, que só será possível se os diferentes 
elos tiverem acesso à tecnologia e puderem estabelecer conectividade.  

A importância do grau de integração de sua cadeia de valor horizontal 
reside na possibilidade de estabelecer proximidade entre a necessidade do 
cliente e o que está sendo produzido pelo fornecedor. 

O uso de novas tecnologias ao longo da cadeia de suprimentos pode tornar 
a integração e colaboração mais ágil, eficiente e confiável. 

Projeto em desenvolvimento com um fornecedor para um projeto de 
compartilhamento de dados com vistas à redução de área de 
armazenamento e estoque de material. 

Principais 
Contribuições 

Verificar como o uso de tecnologias pode facilitar a integração da cadeia de 
suprimentos em empresas de autopeças no Brasil, e como a integração e 
colaboração na cadeia pode possibilitar às empresas participantes o 
enfrentamento dos desafios para utilização de tecnologias relativas à 
Indústria 4.0. 

Local de publicação APMS 2022 – Coreia, 

Apêndice Apêndice F 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O projeto desenvolvido teve por objetivo otimizar e flexibilizar níveis de estoque 

a partir do uso de tecnologias da Indústria 4.0. Pautado na análise dos problemas 

enfrentados pelas duas empresas, buscou-se a criação de um sistema integrado de 

programação e controle de materiais, para atender necessidades mútuas, conforme 

ilustrado na Figura 12. 
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Figura 12 – Tópicos do projeto 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A operacionalização do projeto ocorreu pela utilização de um banco de dados 

intermediário, softwares dedicados para organizar, controlar e monitorar em tempo 

real os processos relacionados ao gerenciamento de materiais e por um sistema de 

digitalização, de modo a permitir a integração de processos entre as duas empresas. 

O uso de novas tecnologias oportuniza às empresas vantagem competitiva 

(TRSTENJAK; COSI, 2017), o que valida os resultados preliminares, que apontaram 

para o atendimento das expectativas das empresas. As consequências mais 

subjetivas, como ganho de confiança, ajudam na colaboração, seja com subprodutos 

importantes desse projeto, com objetivos econômicos, quantificáveis ou de curto 

prazo. 

Ressalta-se, ainda, conforme colocado pelo entrevistado do “Fornecedor 1”, 

que o segmento de autopeças muda constantemente, e a integração horizontal 

possibilita a proximidade entre a necessidade do cliente e o que está sendo produzido 

pelo fornecedor. 

Cabe dizer que a estruturação e análise do caso “Fornecedor 1”, utilizada como 

piloto, propiciou a formatação dos outros casos estudados. 

A principal contribuição deste caso, obtida a partir dos resultados apurados e 

de análises realizadas, foi observar e constatar que a integração e colaboração entre 

empresas para o uso de tecnologias, apesar das diferenças de condições já 
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explicitadas no presente trabalho, pode facilitar o processo de transição à Indústria 

4.0, tanto internamente em cada empresa, quanto ao longo da cadeia, oferecendo 

benefícios mútuos. 

No Quadro 21, a seguir, são destacados os principais achados na entrevista 

por categoria de questão. 

 

Quadro 21 – Fornecedor 1 – Resumo da entrevista por categoria de questão 

CATEGORIA ACHADOS 

 

Competências para Indústria 
4.0 

Processo de transição iniciado há 2 anos. 

Capacita funcionários para serem multiplicadores. 

Uso de tecnologias da 
Indústria 4.0 na empresa 

Aplicação de sensores em algumas máquinas e com outras 
tecnologias, tais como: RFID; Impressão 3D e projetos ligados a 
digitalização com a eliminação de processos manuais. 

Sistema de rastreabilidade não digitalizado; 

Alguns processos internos são digitalizados; 

EDI para a comunicação com clientes e alguns poucos 
fornecedores; 

Impressora 3D em fase de teste e treinamento de funcionários. 

Uso de tecnologias da 
Indústria 4.0 na cadeia 

Reconhece a importância da conectividade; 

O uso de tecnologia é restrito; 

Considera que as novas tecnologias podem estreitar o 
relacionamento cliente-fornecedor e estabelecer parcerias com 
benefícios mútuos. 

Integração e colaboração na 
cadeia 

Realiza projetos conjuntos condicionados a possibilidades de 
ganhos; 

A integração interna está em estágio mais avançada, mas a com 
fornecedores é embrionária. 

Desafios da transição à 
Indústria 4.0 

Promover a integração horizontal; 

Mensurar as necessidades reais do uso de novas tecnologias; 

Conhecer os ganhos que podem ser obtidos; 

Qualificar mão de obra. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

4.2.2 Caso 2 – Fornecedor 2 

 

 A empresa chamada de “Fornecedor 2” é uma empresa nacional de médio 

porte, localizada na grande São Paulo, que atua no mercado automotivo há 50 anos 

e fornece produtos para montadoras e outras autopeças.  

Os dados coletados para este caso foram obtidos junto ao diretor de operações 

por ocasião da entrevista.  
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A perda de competitividade levou a empresa a revisitar suas estratégias e a 

promover uma rápida reação em relação à implementação da Indústria 4.0. Por outro 

lado, a cultura da empresa já era aberta a mudanças, o que facilitou as adaptações 

necessárias e oportunizou maior participação e conscientização dos funcionários no 

processo. 

As competências para o processo de transição e capacitação dos funcionários 

foram desenvolvidas com auxílio de consultoria externa e pela criação de um 

departamento de inovação voltado à Indústria 4.0. 

O processo de transição iniciou há 5 anos, com a aplicação de sensores em 

algumas máquinas e a conexão homem-máquina, com a disponibilização de dados 

em tempo real. A digitalização e a rastreabilidade dos produtos foram implantados em 

uma unidade de negócio da empresa (em uma família dos produtos fabricados). A 

empresa também possui um sistema próprio para gestão das informações internas. 

Em continuação ao processo de transição, a automação é bem utilizada nas 

máquinas, porém, via robótica, só em processos específicos com atividades 

insalubres ou tarefas repetitivas, com vistas à segurança dos funcionários. A empresa 

faz uso também de sensores, machine learning, simulação e realidade aumentada. 

Embora a empresa “Fornecedor 2” reconheça a importância da conectividade 

de dados entre os diferentes elos da cadeia e que o uso de tecnologias melhora o 

relacionamento cliente-fornecedor, todas as suas ações estão voltadas à integração 

vertical, descartando, no momento, qualquer ação em direção à integração horizontal. 

A logística de transporte com o cliente é feita através do Milk Run, gerenciado 

pelo cliente, que é quem organiza as coletas. Em relação às aquisições de materiais, 

a entrega do material requisitado é de responsabilidade do fornecedor. 

Em suma, a prioridade do “Fornecedor 2” em relação à Indústria 4.0 é a 

melhoria interna dos seus processos. O entrevistado coloca que a empresa, por hora, 

não tem interesse em realizar projetos conjuntos com seus clientes e/ou fornecedores 

para o uso de tecnologias. 

Entretanto, o diretor de operações julga necessário que os pequenos 

fornecedores tenham acesso às informações e saibam por onde começar o processo 

de transição. Ainda, coloca como desafios ao uso de novas tecnologias na cadeia a 

falta de clareza em relação aos ganhos e às necessidades reais de utilização. 

O conceito de integração é um dos pilares das Indústria 4.0 (LU, 2017), 

contudo, muitos são os desafios e riscos para o uso dessas tecnologias (HOFMANN; 



64 

 

 

RÜSCH, 2017), o que pode justificar o foco exclusivamente interno da empresa 

“Fornecedor 2” para realizar a transição. 

A empresa “Fornecedor 2” realizou investimentos para a transição à Indústria 

4.0, pois reconhece a importância para competitividade da empresa, corroborando a 

pesquisa da Firjan (2019), a qual coloca a transição como uma realidade necessária 

que possibilita ganhos de produtividade e competitividade. Entretanto, contrapõe-se 

ao evidenciado pela survey 1 analisada nesta tese, que coloca a indisponibilidade de 

recursos financeiros como a principal dificuldade para a transição para a Indústria 4.0. 

Deste modo, a principal contribuição deste caso foi entender que, apesar das 

diferenças de condições entre as empresas no uso de novas tecnologias, o 

posicionamento da liderança pode ser decisivo na expansão ou não de tecnologias ao 

longo da cadeia, e não se restringe apenas aos outros entraves, como recursos 

financeiros, indicadores para mensurar o retorno dos investimentos, falta de 

conhecimento sobre novas tecnologias e qualificação da mão de obra. 

No Quadro 22, a seguir, são mostrados os principais achados por ocasião da 

coleta de dados por categoria de questão. 

 

Quadro 22 – Fornecedor 2 – Resumo da entrevista por categoria de questão 

CATEGORIA ACHADOS 

Competências para 
Indústria 4.0 

Processo de transição iniciou há 5 anos; 

Conscientização dos colaboradores; 

Criação do departamento de inovação e consultoria externa. 

Uso de tecnologias da 
Indústria 4.0 na empresa 

Automação, sensores, machine learn, simulação, realidade aumentada 
e conexão homem-máquina com a disponibilização de dados em 
tempo real; 

Digitalização e rastreabilidade em uma unidade de produto. 

Uso de tecnologias da 
Indústria 4.0 na cadeia 

Reconhece a importância que os outros elos da cadeia tenham 
conectividade de dados; 

O uso de tecnologias pode estreitar o relacionamento cliente-
fornecedor e estabelecer parcerias com benefícios mútuos; 

Não utiliza tecnologias na cadeia. 

Integração e colaboração 
na cadeia 

Não tem interesse em compartilhar o uso de tecnologias. 

Desafios da transição à 
Indústria 4.0 

Clareza em relação aos ganhos e às necessidades para uso de 
tecnologias. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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4.2.3 Caso 3 – Fornecedor 3 

 

A empresa “Fornecedor 3” é uma empresa nacional do segmento de veículos 

pesados, de grande porte, com boa representatividade no mercado automotivo, 

localizada em São Paulo e fornecedora para montadoras. 

A coleta de dados para análise deste caso ocorreu mediante entrevista 

realizada com o supervisor de melhoria contínua, responsável na empresa pelas 

ações relativas à Indústria 4.0.  

Para implantação da Indústria 4.0, que teve início em 2018, a empresa 

“Fornecedor 3” investiu em conhecimento e buscou conscientizar os funcionários 

sobre os benefícios desse processo, o que caracteriza um importante passo, conforme 

retratado por Frank et al. (2019), que coloca que o uso dessas tecnologias amplia os 

ganhos obtidos na inovação do modelo de negócios. 

O entrevistado relatou que o foco maior do processo de transição foi e ainda é 

interno. A empresa utilizou consultores externos sobre Lean, associados ao trabalho 

do setor de melhoria contínua, e a criação de um programa de multiplicadores por 

área. 

Em relação ao uso de novas tecnologias, o avanço é mais consistente em 

algumas unidades de negócios nas quais a empresa utiliza sensores, automação, 

monitoramento digital, conexão da IOT (Internet das Coisas), robôs autônomos e 

colaborativos e realidade aumentada em alguns equipamentos. A conectividade entre 

máquinas ainda está em andamento, e a tecnologia do RFID (Radio-Frequency 

Identification) ainda não foi concluída porque isso depende do cliente. 

No que tange ao uso de tecnologias ao longo da cadeia, embora o entrevistado 

alegue não ter muito conhecimento sobre o que acontece com os demais elos da 

cadeia, ele acredita que os fornecedores de grande porte estejam mais alinhados aos 

processos da Indústria 4.0 e que para os menores falta estrutura, conhecimento e 

recursos financeiros. 

Sobre a integração e colaboração, a empresa tem projeto para compartilhar os 

conhecimentos obtidos internamente com fornecedores e clientes, por meio de 

multiplicadores internos. Entretanto, o projeto se resume a palestras, para tornar 

acessível o conhecimento e conscientizar sobre o uso de novas tecnologias.  

A logística entre a empresa e montadoras é feita pelo sistema Milk Run, 

gerenciada pelo cliente. Entre a empresa e os fornecedores, a responsabilidade é do 
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fornecedor e, embora ainda não esteja completo, a empresa tem interesse no 

rastreamento via RFID. 

No que diz respeito aos desafios, as diferenças de condições entre os 

diferentes elos da cadeia, o baixo investimento e a falta de iniciativa por parte das 

empresas de menor porte são apontados pelo entrevistado do “Fornecedor 3” como 

entraves significativos para a transição à Indústria 4.0. 

Tal situação pode ser explicada por pesquisas como a da CNI (2019), que 

relatam que as empresas de menor porte no Brasil optam por estratégias de 

sobrevivência no mercado, em detrimento da realização de investimentos, 

especialmente em novas tecnologias.  

A contribuição deste caso reafirma questões relacionadas à importância da 

difusão de conhecimento sobre Indústria 4.0, em conformidade com pesquisas da CNI 

(2016) e da necessidade de promover mudanças em estruturas funcionais, além de 

gerenciar conhecimento colaborativo e integrar a cadeia de suprimentos com 

transparência de dados ao longo da cadeia (LIAO et al., 2017). 

 Os principais relatos das entrevistas são mostrados no Quadro 23, a seguir. 

 

Quadro 23 – Fornecedor 3 – Resumo da entrevista por categoria de questão 

CATEGORIA ACHADOS 

Competências para 
Indústria 4.0 

Início da transição em 2018; 

O Lean contribuiu para implantação da Indústria 4.0; 

Política de valorização dos funcionários e conscientização sobre os 
benefícios relativos à Indústria 4.0; 

Trabalho conjunto com o setor de melhoria contínua. 

Uso de tecnologias da 
Indústria 4.0 na 
empresa 

Uso de sensores, monitoramento digital, conexão da IOT, otimização, 
automação e conectividade; robôs autônomos, sensores, realidade 
aumentada, conectividade entre máquinas e RFID. 

Uso de tecnologias da 
Indústria 4.0 na cadeia 

Embrionário pela falta de condições e interesse das empresas de 
menor porte. 

Integração e 
colaboração na cadeia 

Projetos para compartilhamento de conhecimento sobre Indústria 4.0. 

Desafios da transição à 
Indústria 4.0 

Disparidade de nível entre os elos da cadeia; 

Indisponibilidade de recursos financeiros;  

Integração vertical e horizontal; 

Qualificação da mão de obra; 

Retorno financeiro abaixo do esperado; 

Falta de iniciativa por parte das empresas de menor porte. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.2.4 Caso 4 – Empresa Subfornecedor 

 

A empresa “Subfornecedor” é familiar e de pequeno porte, instalada na Grande 

São Paulo, com localização estratégica próxima aos clientes. Oferta componentes 

para vários outros fornecedores das montadoras. Um de seus clientes é o “Fornecedor 

1”, com quem está trabalhando no projeto da Figura 12. 

A empresa possuiu apenas um sistema simplificado de digitalização, localizado 

pontualmente nos setores de almoxarifado, expedição e faturamento. 

Conquanto, apesar do acesso restrito a novas tecnologias, a empresa 

“Subfornecedor” participa do projeto desenvolvido pela empresa “Fornecedor 1” 

(Figura 12) e detalhado no Artigo 6 (Apêndice F), com o qual espera obter redução de 

área de armazenamento e estoque de material.  

A participação neste projeto configura-se como uma primeira iniciativa, que vai 

ao encontro do desafio apontado pelo entrevistado, que é dar o passo inicial à 

transição e identificar resultados que podem ser obtidos.  

A logística de transporte entre a empresa e seus clientes é de responsabilidade 

dela e não há rastreamento de carga. 

O cenário caracterizado pela empresa “Subfornecedor” corresponde ao 

retratado em pesquisa da CNI (2016), que indica que, no geral, os usuários das 

indústrias possuem baixo conhecimento sobre as tecnologias digitais e seus 

benefícios. 

Entretanto, o desenvolvimento do projeto entre as empresas “Fornecedor 1” e 

“Subfornecedor” sinalizam que a colaboração entre empresas permite avanços em 

relação ao uso de tecnologias e apresenta soluções simplificadas que resultam em 

ganhos mútuos, o que reforça a ideia colocada por Pilloni (2018), na qual a Indústria 

4.0 é uma estratégia embasada pela utilização de tecnologias para melhoria de 

processos da cadeia de valor. 

Cabe ressaltar os desafios citados pelo entrevistado, que são obter 

conhecimentos sobre Indústria 4.0, para saber por onde começar o processo de 

transição, e quais ganhos podem ser auferidos. 

A análise deste caso permitiu a visualização de possibilidades que podem ser 

viabilizadas pela integração e colaboração no uso de tecnologias por empresas do 

segmento automotivo ao longo da sua cadeia, independente ao porte das empresas. 
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Os principais resultados obtidos por meio da entrevista são mostrados no 

Quadro 24, a seguir. 

 

Quadro 24 – Subfornecedor – Resumo da entrevista por categoria de questão 

CATEGORIA ACHADOS 

Competências para 
Indústria 4.0 

Conhecimentos iniciais. 

Uso de tecnologias da 
Indústria 4.0 na 
empresa 

Sistema simplificado de digitalização no almoxarifado, expedição e 
emissão de Nota Fiscal. 

Uso de tecnologias da 
Indústria 4.0 na cadeia 

Sistema de digitalização específico no setor de expedição. 

Integração e 
colaboração na cadeia 

Projeto comum com a empresa “Fornecedor 1”. 

Desafios da transição à 
Indústria 4.0 

Saber por onde começar; 

Mensurar quais retornos podem ser obtidos. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

4.2.5 Caso 5 – Montadora 

 

Empresa “Montadora” do segmento de ônibus e caminhões, instalada na 

Grande São Paulo, presente em mais de 12 países. Para este caso, foram 

entrevistados o coordenador de implantação da Indústria 4.0 e o supervisor de 

engenharia de processos. 

A montadora estudada desenvolve projetos relacionados à Indústria 4.0 que 

são exclusivos à planta brasileira, independente da matriz, e, segundo os 

entrevistados apresenta performance superior à das unidades localizadas em outros 

países. 

O processo de transição foi iniciado pela empresa em 2014, com a 

transformação de uma unidade em fábrica inteligente, que, segundo Abbas (2018), 

consiste em alcançar um nível mais alto de automação, operação, eficácia e 

produtividade. A empresa realiza treinamento de modo contínuo, em parceria com o 

SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). 

Segundo os entrevistados, o Lean foi a porta de entrada para a digitalização, 

e, durante o processo de implantação, foram realizadas diversas oficinas com a 

participação de funcionários do chão de fábrica. 

A empresa criou um projeto com uma pequena linha de montagem para 

treinamento dos funcionários da fábrica, com olhar voltado à montagem, logística e 
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lead time, no qual buscou a máxima abrangência em relação aos processos da 

empresa, com participação do maior número de funcionários possível. 

Em relação ao uso de tecnologias, faz uso de monitoramento em tempo real, 

rastreabilidade na linha de montagem, robôs, simulação, sensores, machine learn, 

realidade aumentada, RFID, sistemas de gerenciamento da produção e softwares 

desenvolvidos internamente. 

No que tange à utilização de novas tecnologias ao longo da sua cadeia, os 

entrevistados alegam que depende do avanço da conectividade. A empresa prepara 

o alicerce interno, embora os setores de RH e compras ainda sejam pontos de 

dificuldades, e no campo logístico, o procedimento é mais lento, porque é preciso 

expandir essa conectividade junto aos fornecedores. 

Neste sentido, a montadora iniciou discussões com fornecedores para 

realização de projetos conjuntos na busca de benefícios recíprocos. Entretanto, 

ressaltam que a maioria dos fornecedores não tem acesso às tecnologias 

necessárias. Por exemplo, é possível rastrear o produto durante o processo até o 

consumidor final, mas não é possível em relação aos fornecedores por impossibilidade 

deles. 

Apesar dos entraves mencionados, a montadora possui boa estruturação 

interna para o uso de tecnologias, porém a padronização por meio de plataformas em 

uma rede de empresas esbarra em dificuldades enfrentadas por fornecedores e 

parceiros que não possuem a mesma infraestrutura. Tal situação corresponde ao 

encontrado em estudos da CNI (2019), que apontam que nem todos os segmentos 

industriais conseguem avançar no mesmo ritmo em relação à transição à Indústria 

4.0. 

A logística de transporte da empresa é realizada pelo sistema Milk Run, 

gerenciada exclusivamente por ela. Com outras empresas as quais não é possível a 

utilização desse sistema, o transporte é de responsabilidade do fornecedor. 

A empresa afirma que apenas os grandes fornecedores estão preparados para 

atender às demandas relativas à Indústria 4.0, devido ao suporte que recebem de 

suas matrizes. Assim, as discussões iniciadas com fornecedores e parceiros buscam 

encontrar maneiras de viabilizar o uso de tecnologia também na cadeia de 

suprimentos, com vistas à integração e colaboração. 

Os desafios sinalizados pelos entrevistados foram a necessidade de expandir 

o uso de tecnologias para outras áreas da empresa e outros elos da cadeia, a 
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transparência no compartilhamento de informações e conscientizar as empresas de 

menor porte sobre benefícios do uso de novas tecnologias. 

A principal contribuição deste caso consistiu em entender o papel das 

empresas de maior porte, no sentido de favorecer a integração e colaboração na 

cadeia automotiva. Além disso, os desafios apontados denotam a importância da 

conectividade, da transparência no compartilhamento de informações e da 

necessidade de oportunizar condições, para que as empresas de menor parte também 

possam enxergar e obter benefícios pelo uso de tecnologias relativas à Indústria 4.0. 

O Quadro 25, a seguir, descreve os principais achados do caso relatado. 

 

Quadro 25 – Montadora – Resumo da entrevista por categoria de questão 

CATEGORIA ACHADOS 

 

Competências para Indústria 
4.0 

O processo de transição teve início em 2014; 

Transformou a planta em fábrica inteligente;  

Lean foi a porta de entrada; 

Projeto piloto e treinamento contínuo. 

Uso de tecnologias da 
Indústria 4.0 na empresa 

Robôs em atividades repetitivas e que necessitavam precisão; 

Monitoramento em tempo real, rastreabilidade na linha de 
montagem, robôs, simulação, sensores, machine learn, realidade 
aumentada, RFID, softwares desenvolvidos internamente e 
utilização de sistemas de gerenciamento da produção. 

Uso de tecnologias da 
Indústria 4.0 na cadeia 

A maioria dos fornecedores não tem acesso às tecnologias 
necessárias; 

Faltam informações e acesso a tecnologias; 

Rastreabilidade do produto. 

Integração e colaboração na 
cadeia 

Discussões com fornecedores e parceiros para compartilhamento 
de informações e oportunidade de projetos; 

Boa estruturação interna; 

Padronização por meio de plataformas em uma rede de empresas 
esbarra em dificuldades enfrentadas por fornecedores e parceiros 
que não possuem a mesma infraestrutura. 

Desafios da transição à 
Indústria 4.0 

Transparência nas informações em todos os elos da cadeia;  

Expandir o uso de tecnologias para além da fábrica e para 
fornecedores; 

Maior clareza sobre os ganhos da transição para todas as 
empresas. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.2.6 Cruzamento dos casos 

 

A análise individual de cada caso permitiu a visão em relação ao uso de 

tecnologias abarcadas pela Indústria 4.0. Por sua vez, o cruzamento dos casos 

possibilitou melhor entendimento sobre o funcionamento da cadeia automotiva no 

Brasil.  
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Os elos da cadeia automotiva escolhidos foram uma montadora, três 

fornecedores e um subfornecedor. A empresa “Subfornecedor” fornece componentes 

para as empresas “Fornecedor 1” e “Fornecedor 2”. As empresas “Fornecedor 1”, 

“Fornecedor 2” e “Fornecedor 3” fornecem para a “Montadora”. Entres os fornecedores 

mencionados, também existe a relação cliente-fornecedor (Figura 11). 

A análise dos casos destas empresas permitiu entender o funcionamento da 

cadeia automotiva, considerando o relacionamento entre a montadora e seus 

fornecedores, elos estabelecidos para estudo nesta tese.  

Na análise dos casos, verificou-se que o uso de tecnologia na cadeia, para 

estas empresas, ainda é incipiente. Com exceção da empresa “Subfornecedor”, em 

relação às demais empresas, que estão em processo de transição à Indústria 4.0 e 

utilizam tecnologias relativas, este avanço estende-se de modo lento, no tocante ao 

compartilhamento entre os diferentes elos. 

Contudo, existem iniciativas no sentido de buscar integração e colaboração 

entre algumas das empresas estudadas. O “Subfornecedor” e o “Fornecedor 1” 

desenvolvem um projeto comum para otimização de estoques, a empresa 

“Fornecedor 3” iniciou um projeto para disseminação de conhecimento sobre o tema 

e a “Montadora” realiza discussões com fornecedores e parceiros para implantação 

de projetos futuros relacionados à Indústria 4.0. 

Ressalta-se, ainda, que, apesar do “Subfornecedor” ter acesso restrito ao uso 

de tecnologias relativas à Indústria 4.0, a empresa teve interesse e, dentro da sua 

realidade, estabeleceu parceria com o “Fornecedor 1” para realização de um projeto 

comum com vista à integração, o que difere em partes da percepção do “Fornecedor 

3”, de que haja falta interesse das empresas de menor porte. 

Desta forma, a iniciativa de projeto entre “Empresa 1” e “Subfornecedor” 

corrobora o colocado por Suri et al. (2017), no qual a integração pode ocorrer por meio 

de tecnologias que propiciem conectividade, comunicação, coordenação e 

colaboração. 

Em relação ao avanço da transição à Indústria 4.0, especialmente em relação 

à integração, o desafio maior, a partir das evidências deste estudo, se configura pela 

dificuldade de estabelecer conectividade, que, segundo Schuh et al. (2017), é o 

estágio que antecede (Figura 2) o avanço dessa transição. 

Por certo, se os estágios de transição a percorrer são informatização, 

conectividade, visibilidade, transparência, capacidade preditiva e adaptabilidade, 
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conforme explicitado na Figura 2, se cada estágio se baseia no anterior, ainda que as 

empresas avancem internamente em direção à transição, a dificuldade em relação à 

cadeia é maior, pois as empresas caminham em ritmo diferente, dada a diversidade 

de condições entre elas. 

Desta forma, por exemplo, se a montadora estabelece conectividade em seus 

processos internos, mas seus fornecedores não atingem o mesmo nível, a 

conectividade na cadeia não se estabelece. 

Diante do cenário mostrado pelas empresas, percebe-se que o desafio de 

integração da cadeia (horizontal) é maior que a integração dentro da empresa 

(vertical), embora os cinco casos estudados ainda tenham dificuldades internas para 

atenderem ao requisito de integração.  

Cabe, ainda, considerar que, para a integração da cadeia, há maior número de 

envolvidos e uma diversidade mais ampla de características, condições de acesso a 

tecnologias, culturas organizacionais, disponibilidade financeira, modelo de 

gerenciamento e diferenças de interesses na relação entre fornecedor e cliente.  

As diferenças de interesses mencionadas são evidenciadas no posicionamento 

da empresa “Fornecedor 2”, que sinalizam para um foco, a princípio, exclusivamente 

interno, com menor disposição em se integrar a outras empresas pertencentes à 

cadeia.  

Desta forma, no que concerne a cadeia de suprimentos, ao considerar que o 

conceito de cadeia digital consiste num sistema tecnológico inteligente para suportar 

e sincronizar a interação entre organizações, conforme Büyüközkan e Göçer (2018), 

verifica-se que a distância entre as empresas, em termos de condições e acesso à 

novas tecnologias, apontam que o processo de transformação digital da cadeia ainda 

é embrionário. 

Os desafios retratados pelas empresas passam pelas necessidades do uso de 

tecnologias, os ganhos a serem obtidos, condições heterogêneas para acesso às 

tecnologias, transparência nos processos e inclui-se nesta lista a necessidade de 

“saber por onde começar” da empresa “Subfornecedor”.  

Tal situação reforça a distância entre as empresas estudadas para participar 

da Indústria 4.0 e promover integração e colaboração na cadeia automotiva, 

corroborando os dados do World Economic Forum (2020), os quais apontam que a 

integração e a colaboração ao longo da cadeia são elementos fundamentais para que 

todos possam usufruir dos benefícios das novas tecnologias. 
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4.3 Discussões gerais 

 

A discussão principal da presente tese trata dos desafios enfrentados por 

montadoras e autopeças para a adoção de tecnologias abarcadas pela Indústria 4.0 

ao longo da cadeia de suprimentos. 

No intuito de resumir os resultados mais relevantes encontrados na apuração 

e análise dos dados coletados nas duas pesquisas surveys realizadas, foram 

elaborados um quadro (26) e duas figuras (13 e 14), apresentados a seguir. 

O Quadro 26 aponta os principais resultados em termos de condições para 

realizar a transição à Indústria 4.0, relatados pelos participantes da pesquisa. Tais 

resultados foram classificados por níveis, que variam entre baixo, médio e alto. 

As diferenças de possiblidades entre estes dois elos da cadeia automotiva no 

Brasil ficam bem evidenciadas pelo Quadro 26, haja visto que a similaridade de 

condições é apontada apenas no quesito sinergia para o uso de tecnologias, para 

todos os demais, as diferenças foram sendo apuradas e reforçadas em toda trajetória 

da pesquisa.  

 

Quadro 26 – Situação de Autopeças e Montadoras em relação às condições para transição à 
Indústria 4.0 

 AUTOPEÇAS MONTADORAS 

 
A

L
T

O
 

 
Importância dada à conexão da cadeia 

Conhecimento sobre Indústria 4.0 

Nível de investimento em novas tecnologias 

Qualificação sistemática de mão de obra 

 
M

É
D

IO
 

 
 
 
 
 

Importância dada à conexão da cadeia 

Nível de conectividade de dados 

Colaboração entre os membros da cadeia 

Uso de tecnologias da I.4.0 

Interoperabilidade 

Ritmo de Transição para I.4.0 

 
B

A
IX

O
 

Conhecimento sobre Indústria 4.0 

Nível de conectividade de dados 

Colaboração entre os membros da cadeia 

Uso de tecnologias da I.4.0 

Nível investimento em novas tecnologias 

Interoperabilidade 

Qualificação sistemática de mão de obra 

Sinergia de parceria para o uso de tecnologias 

Ritmo de Transição para I.4.0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sinergia de parceria para o uso de tecnologias 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A Figura 13 aponta para os gargalos apresentados por montadoras e 

autopeças, em relação ao uso de novas tecnologias. 

 

Figura 13 – Gargalos de montadoras e autopeças para o uso de novas tecnologias 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Conforme pode-se verificar pela Figura 13, a falta de conexão entre os 

participantes da cadeia é o único gargalo comum entre as empresas pesquisadas. 

Fica evidente que as autopeças enfrentam um número bem maior de dificuldades para 

o uso de tecnologias compreendidas na Indústria 4.0. 

Por outro lado, no que se refere aos ganhos esperados, montadoras e 

autopeças indicaram ter as mesmas expectativas, as quais são demonstradas na 

Figura 14. 

 

Figura 14 – Expectativas de ganhos pela utilização de novas tecnologias 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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 Na análise dos resultados encontrados nas surveys, verificou-se a necessidade 

de aprofundamento das questões evidenciadas e, neste sentido, o estudo de casos 

múltiplos descortinou outros aspectos relevantes. 

O baixo nível de investimento apontado pelas autopeças nas survey, no estudo 

de caso, aparece como um desafio à transição, assim como o conhecimento sobre 

Indústria 4.0 reflete na necessidade de transparência, clareza sobre ganhos e uso de 

novas tecnologias, bem como o destacado apenas pela empresa “subfornecedor”, 

sobre a dúvida de como iniciar o processo de transição. 

 Entretanto, a análise dos casos evidencia que soluções simples como o projeto 

desenvolvido entre o “Fornecedor 1” e o “Subfornecedor” configuram-se como 

possibilidade de driblar, em parte, os obstáculos apontados (Figura 13). 

Por outro lado, o posicionamento da empresa “Fornecedor 2” em direcionar 

suas estratégias apenas para aspectos internos à sua empresa, em relação à Indústria 

4.0, acrescenta um entrave adicional. 

Mas a disparidade entre montadoras e autopeças, em relação à conectividade 

de dados, ao uso de tecnologias da Indústria 4.0 e à interoperabilidade, evidenciada 

pelas surveys (Quadro 26), encontra respaldo em relação à necessidade de expandir 

o uso de tecnologias para os demais elos da cadeia que são retratados como desafios 

pelo “Fornecedor 3” e pela “Montadora”. 

As condições e os desafios relatados, tanto nas surveys, quanto nos casos 

estudados, mostram que as empresas que compõem a cadeia automotiva encontram 

dificuldades para implantação da Indústria 4.0, entretanto, a distância entres 

montadoras e autopeças aprofundam os obstáculos em relação ao uso de tecnologias 

na cadeia como um todo, especialmente na relação cliente-fornecedor. 

A situação exposta fica mais evidente pelo colocado por Schuh et al. (2017), 

em relação às etapas as quais as empresas precisam percorrer para implantação da 

Indústria 4.0 (Figura 2). Assim, se os dois primeiros estágios são informatização e 

conectividade, para que a cadeia automotiva possa avançar aos demais estágios 

(visibilidade, transparência, previsibilidade e adaptabilidade), é crucial que todas as 

empresas apresentem o mesmo ritmo e transição. Em suma, a falta de conectividade 

intensifica as dificuldades de integração e colaboração na cadeia automotiva. 

Desta forma, se por um lado a transformação digital pode tornar as empresas 

mais eficientes ao longo da cadeia de suprimentos, estabelecer conexão entre 

empresas, fornecedores e clientes, construir vantagens competitivas (ZEKHNINI et 
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al., 2021) e favorecer a integração, de modo a transformar as organizações mais 

inteligentes (KHAN et al., 2017), por outro, algumas empresas só conseguirão fazer 

uso de novas tecnologias caso as empresas de menor porte tenham acesso a tais 

tecnologias (OESTERREICH; TEUTEBERG, 2016).  

Todavia, os avanços individuais de cada empresa, ainda que as diferenças 

entre os diversos elos da cadeia dificultem a integração horizontal e a colaboração, 

são fundamentais ao processo de transição, visto que o segmento automotivo tem 

fundamental importância para a economia do país, corroborando com Sundarakani et 

al. (2019) que afirmam que avanço da tecnologia e da conectividade na cadeia de 

suprimentos é o foco da excelência operacional em qualquer estratégia voltada à 

Indústria 4.0.  

A Figura 15, a seguir, mostra uma síntese dos resultados encontrados para 

resposta a questão proposta. 

 

Figura 15 – Síntese dos resultados 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

4.4 Contribuições da tese 

 

O diferencial desta tese reside em retratar aspectos relativos às condições e 

aos desafios para o uso de tecnologias abarcadas pela Indústria 4.0 ao longo da 

cadeia automotiva. 
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Esta abordagem permitiu um melhor entendimento sobre as disparidades e os 

entraves existentes, especialmente entre montadoras e autopeças para uso de 

tecnologias relativas à Indústria 4.0, preenchendo lacunas de pesquisas, ao mostrar 

as dificuldades do uso dessas tecnologias na cadeia automotiva, e não apenas no 

lado interno das empresas.  

Os resultados, além de apontarem as dificuldades para integração e 

colaboração ao longo da cadeia automotiva, denotam informações sobre 

investimentos em infraestrutura e inovação, condições essenciais para o crescimento 

e desenvolvimento econômico dos países, conforme o nono objetivo da Agenda 2030, 

da ONU. 

Também ofereceu respostas com soluções aos desafios a serem enfrentados 

para disseminação de conhecimento sobre o tema Indústria 4.0 e promover igualdade 

de acesso às tecnologias por empresas de menor porte integrantes da cadeia 

automotiva. Tais respostas são explicitadas pelos resultados apurados nas surveys e, 

notadamente, pelo estudo de casos múltiplos, nos quais as empresas indicaram ações 

que favorecem o processo de transição de modo mais uniforme ao longo da cadeia. 

As contribuições individuais de cada artigo e do estudo casos múltiplos estão 

detalhadas no Quadro 27. 

 

Quadro 27 – Contribuição das pesquisas da tese 

Título do Artigo Contribuição 

A transição para a indústria 4.0: 
Um estudo sobre a natureza dos 
investimentos em montadoras e 

autopeças. 

Artigo 1 - (ENEGEP 2019) 

Pode-se constatar que a realidade das autopeças é diferente 
das montadoras, tanto em relação à prioridade, quanto à 
capacidade de investir, e que o volume de investimento 
necessário para a adequação às novas tecnologias é 
insuficiente para montadoras e autopeças. 

Indústria 4.0: Agregação de Valor 
na Indústria Automotiva. 

Artigo 2 - (SIMPEP 2020) 

 
Os resultados e análises demonstram que o segmento 
pesquisado faz investimentos para modernização, pesquisa & 
desenvolvimento e conectividade, mas não prioriza na mesma 
proporção a realização de investimentos para a adequação à 
Indústria 4.0. 
 

The impact of Industry 4.0 
connectivity on the collaboration 

along Brazilian automotive supply 
chain. 

Artigo 3 - (APMS 2020) 

Apurou-se que a conectividade de dados, embora considerada 
relevante, não ocorre de modo esperado na visão de 
montadoras e autopeças. 

Industry 4.0 and collaboration 
along the Brazilian automotive 

Os resultados mostraram que a conectividade de dados e a 
colaboração ao longo da cadeia são os principais gargalos para 
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Título do Artigo Contribuição 

chain: visions of automakers and 
auto parts. 

Artigo 4 - (IEOM Indonésia, 2021) 

o uso de novas tecnologias e que a defasagem tecnológica é 
maior para as autopeças. 
Considera, também, que, pela interdependência entre 
montadoras e autopeças, as divergências de condições entre 
elas para o uso de tecnologias dificultam ainda mais a 
integração dessas empresas. 
 

Indústria 4.0 no Brasil: desafios 
do segmento automotivo para 

integração da cadeia de 
suprimentos. 

Artigo 5 - (RSD Journal, 2021) 

 
Verificou-se que as autopeças priorizam a permanência no 
mercado em detrimento às estratégias para a realização de 
mais investimentos para uso de novas tecnologias, e que as 
montadoras estão em estágio mais avançado, por possuírem 
maior capacidade de investimento, acesso às novas 
tecnologias e outros recursos necessários à transição. 
Elucidou os muitos desafios para promover a integração da 
cadeia de suprimentos considerando o uso de tecnologias da 
Indústria 4.0, especialmente para as autopeças cujas condições 
para adoção de novas tecnologias são diversas à conjuntura 
das montadoras.  
 

Industry 4.0 and supply chain 
integration: a case study in an 
auto parts company in Brazil. 

Artigo 6 – APMS 2022 

 

Verificou-se de que forma o uso de tecnologias pode facilitar a 
integração da cadeia suprimentos em empresas de autopeças 
no Brasil, bem como a integração e colaboração na cadeia 
podem possibilitar às empresas participantes o enfrentamento 
dos desafios para utilização de tecnologias relativas à Indústria 
4.0. 

Estudo de casos Múltiplos 

Na análise dos casos, verificou-se que o uso de tecnologia na 
cadeia é incipiente, que muitos são os desafios a enfrentar para 
integração e colaboração ao longo da cadeia automotiva, que o 
avanço tecnológico ocorre de forma lenta, no tocante ao 
compartilhamento entre os diferentes elos. Foi possível 
verificar, ainda, que soluções com a disseminação de 
conhecimento sobre Indústria 4.0 e projetos comuns entre 
cliente e fornecedor podem ajudar a enfrentar os entraves 
encontrados. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Assim, as contribuições teóricas e práticas desta tese permitem a ampliação do 

conhecimento e apresentam soluções possíveis para o uso de tecnologias da Indústria 

4.0 na cadeia automotiva, e pode nortear outras empresas no sentido de buscar 

soluções, via colaboração entre empresas, para desbloquear e acelerar a vantagem 

competitivas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O uso de tecnologias abarcadas pela Indústria 4.0 propiciam transformações 

importantes na forma de gerenciamento da cadeia automotiva. A integração e 

colaboração entre montadoras e autopeças, dada a interdependência entre elas, 

oportunizam benefícios que podem desbloquear e acelerar uma vantagem competitiva 

ao longo dessa cadeia. 

Assim, o objetivo principal desta tese de doutorado foi avaliar os desafios 

enfrentados por montadoras e autopeças para a adoção de tecnologias abarcadas 

pela Indústria 4.0 ao longo da cadeia de suprimentos. 

No que tange à natureza dos investimentos para o uso de novas tecnologias, 

verificou-se que o volume de investimento necessário é insuficiente, que autopeças e 

montadoras vivem realidades diferentes, tanto em relação à prioridade, quanto à 

capacidade de investir, pois, enquanto montadoras possuem maior acesso às novas 

tecnologias e demais recursos, para as autopeças, o investimento em modernização 

é restrito em relação às tecnologias disponíveis. 

Outro aspecto importante diz respeito à percepção de montadoras e autopeças, 

em relação aos desafios a enfrentar sobre a adequação dos seus processos ao longo 

da cadeia de suprimentos para o uso de tecnologias abarcadas pela Indústria 4.0. Os 

dados coletados e analisados mostraram que a conectividade de dados entre 

empresa, fornecedores, clientes e parceiros tem fundamental importância para as 

empresas pesquisadas e que a baixa conectividade colaborativa é o principal entrave 

para a transição. 

Além da baixa conectividade colaborativa, há outros impedimentos, como: 

indicadores para mensurar o retorno dos investimentos; falta de conhecimento sobre 

novas tecnologias; e falta de mão de obra qualificada também foram apontados como 

dificuldades a serem superadas. 

 Por outro lado, explicar e comparar as condições que autopeças e montadoras 

possuem para adoção de tecnologias abarcadas pela Indústria 4.0 oportunizou a 

compreensão de como a falta de conectividade acentua as dificuldades de integração 

e colaboração na cadeia automotiva, visto que a defasagem tecnológica é maior para 

as autopeças e a conectividade é etapa fundamental para o avanço das empresas 

rumo à Indústria 4.0. 
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Na análise das condições e dos desafios para a integração entre montadoras e 

autopeças para o uso de novas tecnologias, verificou-se que a transformação digital 

facilita a eficiência das empresas pertencentes à cadeia automotiva, favorecendo a 

conectividade. 

 Cabe destacar que, para estabelecer conectividade de modo individual em 

cada empresa e promover a integração vertical, também se faz necessária a 

superação de entraves, entretanto, quando o olhar se volta para a cadeia automotiva, 

especialmente, na relação entre autopeças e montadoras, o desafio se aprofunda em 

função das contundentes diferenças de condições entre as respectivas empresas. 

Por certo, as diferenças de condições entre montadoras e autopeças acentuam 

as dificuldades a serem enfrentadas, em relação à disseminação de tecnologia ao 

longo da cadeia automotiva. Apesar disso, a integração e a colaboração entre essas 

empresas oportunizam estratégias em direção à Indústria 4.0. 

Contudo, dada a importância da indústria automotiva o Brasil, os avanços 

individuais de cada empresa possibilitam progressos em relação à transição para a 

Indústria 4.0, e as poucas iniciativas verificadas, no sentido da utilização de 

tecnologias ao longo da cadeia, contribuem para a propagação de conhecimento e se 

configuram como passos iniciais para que as empresas de menor porte também 

possam evoluir rumo à transição. 

 A presente tese apresentou algumas limitações, dada a natureza exploratória 

da pesquisa, que abrangeu revisão bibliográfica, surveys e estudos de casos 

múltiplos, que não permitem conclusões definitivas. Outra limitação refere-se ao fato 

de a cadeia automotiva ser mais extensa e que o estudo se fixou entre montadoras e 

autopeças. 

Ainda no tocante às limitações, em referência aos dados coletados, cujos 

métodos utilizados basearam-se em surveys e em entrevistas semiestruturadas, fica 

ressalvado que, apesar de todos os cuidados para apuração das respostas, sempre 

há certo grau de subjetividade por retratar as percepções dos participantes. 

Entretanto, não se pode deixar de relatar que, apesar das limitações, os achados da 

pesquisa encontram ressonância na literatura pesquisada. 

Como perspectiva de estudos futuros, a partir do apresentado nesta tese, 

outras pesquisas poderiam abordar a forma como outros países com estrutura 

econômica similar ao Brasil estão promovendo a disseminação ao longo da cadeia. 

Outros estudos poderiam também buscar entender como a indústria automobilística 
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no país pretende lidar com questões relacionadas às mudanças no padrão de 

consumo de veículos automotores, em função do surgimento dessas novas 

tecnologias. 
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priorizam os investimentos na transição para a Indústria 4.0., tendo por 

objetivo comparar as diferenças entre montadoras e autopeças em 

relação à prioridade na realização de investimentos para essa 

adequação. Os dados foram coletados por meio de uma pesquisa survey 
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1. Introdução 

As principais inovações que integram conectividade da automação e tecnologia da informação 

compõem o conceito de indústria 4.0, que constituem parte da “Quarta revolução industrial” 

(SCHWAB, 2016). Esse modelo engloba a integração homem-máquina, abandonando o 

conceito de funcionamento exclusivo do homem ou da máquina como epicentro do processo. 

O caminho a percorrer para utilização dessas tecnologias abarca desafios de infraestrutura, 

carga tributária, custos logísticos, destacando-se a obtenção de capital financeiro e intelectual. 

O conceito de Indústria 4.0, segundo os autores (GILCHRIST, 2016 e RÜßMANN et.al, 2015 

e MOTYL et.al, 2017), se fundamenta em nove pilares que são descritos no Quadro 1. 

Estudos da CNI (2018) apontam que o custo das tecnologias necessárias para transição à 

Indústria 4.0 vem diminuindo, porém nem todos os segmentos industriais conseguem avançar 

no mesmo ritmo. Pesquisa da ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e 

Equipamentos (2018) aponta que 91% das empresas nacionais ainda não são conectadas. 

Para alcance do progresso tecnológico e possíveis obtenções de ganhos de produtividade, a 

realização de investimentos é fundamental. Considerando-se a importância do financiamento à 

inovação como alavanca de investimentos, competitividade e sustentabilidade das empresas – 

ainda que possam resultar em diferencial para o desenvolvimento da indústria – coordenar 

interesses díspares entre capital financeiro e produtivo não é tarefa fácil (O’SULLIVAN,2004). 

Sabe-se que o financiamento de inovações, especialmente tecnológicas, independente da origem 

dos recursos, utilizam-se, dessa maneira, mecanismos diferentes daqueles voltados ao 

financiamento convencional, e envolvem, naturalmente, fatores de risco e tempo de retorno que 

tendem a ser maiores (CORDER & SALLES, 2006). 

A escassez de investimento e a necessidade crescente de transição para o uso de novas 

tecnologias reforçam essas questões. Levando-se me conta ainda os reflexos engendrados pela 

crise econômica que afeta o cenário econômico brasileiro desde 2014. 

No Brasil a indústria da transformação representa 11,3% do PIB (CNI, 2018), sendo constituída 

por uma indústria diversa e heterogênea, com diferentes níveis de tecnologias e capacidade de 

investimento. No tocante aos investimentos que contemplem avanços tecnológicos, a ênfase 

maior é dada às indústrias de ponta, ou seja, aquelas com recursos tecnológicos mais refinados, 

em constante processo de inovação e maior capacidade de investimentos financeiros. 

Os investimentos estimados, segundo o BNDES (2018), para o setor automotivo no período de 

2015 a 2018, foi de R$ 59 bilhões, com recursos destinados à modernização fabril e ao 

desenvolvimento de novos produtos, com parcela significativa direcionada para ampliação de 
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capacidade instalada, via ampliação de fábricas existentes ou via greenfields que são 

investimentos destinados para a construção de uma nova fábrica ou instalação administrativa. 

Diante das necessidades e condições de investimento da indústria automotiva no Brasil, a 

questão é: como as indústrias do segmento automotivo priorizam os investimentos na transição 

para a Indústria 4.0. Tendo por objetivos analisar a natureza do investimento de empresas do 

setor automotivo para adequação ao modelo 4.0. e comparar as diferenças entre montadoras e 

autopeças. 

A cadeia automotiva brasileira é constituída por um amplo número de fabricantes e está dividido 

em quatro segmentos diferentes: montadoras; revendedores de peças de reposição; 

fornecedores; importadores. (FERREIRA; MARTINS; MOREIRA, 2012). As montadoras 

representam a parcela com maior avanço tecnológico e podem ser classificadas como indústrias 

de ponta. 

Tendo em vista a importância no cenário econômico nacional das empresas montadoras e 

autopeças, ambas foram escolhidas como tema central para realização da presente pesquisa. 

 

 

2. Metodologia 

A metodologia utilizada na realização deste artigo é de natureza exploratória, quali-quantitativa. 

Para a coleta dos dados primários foram endereçados 25 questionários, por meio de uma 

pesquisa survey, à executivos da área industrial de empresas montadoras e de autopeças. 

A pesquisa comportou 11 questões que inquiriram desses executivos se pertenciam às 

montadoras ou autopeças, se possuíam conhecimento em relação à indústria 4.0, o nível de 

prioridade dada, por suas respectivas empresas, em relação a realização de investimentos em 

conectividade e a adequação às novas tecnologias. Foram obtidas respostas de 21 questionários. 

Os dados secundários foram levantados por meio da análise documental e das referências 

bibliográficas. Também foi empregado o método observacional para apuração e análise dos 

resultados, com base na experiência profissional e a participação dos autores no segmento. 

 

 
3. Revisão da Literatura 

A indústria 4.0 é uma estratégia embasada na utilização de tecnologias da internet para melhoria 

de processos industriais da cadeia de valor (PILLONI,2018). Utiliza a rede mundial de 

informação e comunicação para troca de informações automatizadas, tendo como propulsores 
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ferramentas que ajudam a transformar o processo de fabricação em digitalizado e inteligente. 

Alicerçada por nove pilares (descritos no Quadro 1) que possibilitam a transformação de células 

de produção isoladas em células automatizadas e conectadas o que pode levar a maior eficiência 

entre seus stakeholders e interação homem-máquina (GERBERT et.al, 2015). 

 
Quadro 1 – Nove Pilares da Indústria 4.0 

 

 
Big Data Coleta e avaliação de dados de equipamentos e sistemas de produção, sistemas 

corporativos e de gerenciamento de clientes, utilizados para tomada de decisões 

em tempo real. Com as seguintes dimensões: Valor, Volume, Variedade de 

dados, Velocidade de geração de novos dados e análises; 

Robôs Autônomos Os robôs são utilizados para automatizar e coordenar atividades da cadeia 

produtiva de forma autônoma e com maior precisão, atuando também em locais 

onde possa haver restrição ao trabalho humano. Possibilitam aumento de 
produtividade e redução de custos; 

Simulação Ferramenta utilizada nas operações da fábrica que retrata mundo físico em um 

modelo virtual, incluindo máquinas, produtos e pessoas, reduzindo o tempo de 

setup de máquinas e melhorando a qualidade; 

Sistemas de Integração 

Vertical e Horizontal 

Sistema de tecnologia da informação balizado em três dimensões: integração 

horizontal em toda a cadeia valor; integração vertical e sistemas de produção 
em rede; engenharia de ponta-a-ponta no processo de produção; 

Internet das coisas (IOT) Consiste em uma rede mundial de objetos endereçados, interconectados e 

uniformes que se comunicam através de protocolos padrão, permitindo a coleta 

e troca de informações; 

Sistemas Ciber-físicos Integração do espaço físico e cibernético aos sistemas de computação, 

propiciando comunicações seguras e confiáveis; 

Nuvem Plataforma de TI baseada em nuvem que promove o armazenamento e o 

compartilhamento de dados; 

Manufatura Aditiva ou 

impressão 3D 

Utiliza o método de deposição por fusão, a fusão seletiva a laser e a sinterização 

seletiva a laser. Permite a produção de peças alicerçadas por camadas 
sobrepostas de material para a consecução de um modelo 3D; 

Realidade Aumentada Suportam uma variedade de serviços, fornecendo informações em tempo real e 

procedimentos de trabalho. 

Fonte: Adaptado de SAURABH,Vaidya; PRASHANT, Ambad; SANTOSH, Bhosle (2018) e ALCACER; CRUZ- 

MACHADO (2019). 

 

Das categorias citadas, a maior representatividade é dada à integração horizontal e vertical dos 

sistemas por retratar a base industrial em relação a administração e a interdependência entre as 

empresas (SAUCEDO-MARTÍNEZ et. al, 2018). 

Em mercados emergentes, como no caso do Brasil, a transição para a indústria 4.0, pode 

representar uma evolução nos processos industriais, já que novos modelos de manufatura 

podem ser criados a partir da realidade desses países. Logo, é preciso haver investimento capaz 

de aproximar os pilares da indústria 4.0 à necessidade de adaptação de infraestrutura e 

qualificação de mão de obra. (LORENZ et. al, 2016). 
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Para a viabilização de um projeto de investimento as empresas requerem capital e para tanto 

podem precisar de financiamento, que são obtidos por recursos próprios ou externos. No caso 

de recursos de terceiros, o crédito pode ser obtido por meio de empréstimos bancários ou pela 

abertura de capital. Caso opte pelo financiamento das suas operações, o retorno financeiro tende 

ser menor (CORDER e SALLES FILHO, 2009). Financiamento é definido por Keynes como 

um adiantamento de recursos financeiros para a tornar possível a realização de investimentos. 

 
3.1. Caracterização da Indústria Automotiva 

A indústria automotiva no Brasil é relevante para a economia do país sob vários aspectos. 

Segundo dados da ANFAVEA esta indústria tem uma participação de 4% na formação do PIB 

(Produto Interno Bruto – Base 2015), 22% na indústria de transformação e contribui com 12% 

na arrecadação de impostos com soma de R$ 55 bilhões em tributos diretos. 

Existem no país 26 empresas fabricantes de veículos, 582 empresas de autopeças e 5535 

concessionárias. O setor emprega aproximadamente 1,3 milhão de pessoas – e com capacidade 

instalada de 5,05 milhões de veículos. Em 2017 o faturamento anual atingiu a marca de US$ 

59,2 bilhões, logo, a produção acumulada de veículos leves no período de 1957-2017 é de 78,5 

milhões e de máquinas agrícolas e rodoviárias no período de 1960-1917 é de 2,65 milhões. 

As montadoras são empresas multinacionais, que operam globalmente ou em regiões 

específicas. Possuem padrão tecnológico avançado, investem em pesquisa e desenvolvimento 

(P&D) para geração de novos produtos, em máquinas, equipamentos e montagem da 

infraestrutura produtiva. Além desses investimentos buscam economia de escala mediante a 

especialização por plataforma de automóvel, economias de escopo e pela versatilidade 

permitida pela organização na forma modular, por meio de consórcio modular ou condomínio 

industrial. Essas empresas trabalham em rede e de forma integrada com suas subsidiárias, 

adotam estratégias consonantes entre matriz e filiais. Apesar de respeitar a peculiaridades dos 

diferentes mercados em que atuam, priorizam a oferta de produtos homogêneos e plataformas 

globais. 

No início dos anos 90, com a saturação do mercado de automóveis em economias 

desenvolvidas, as empresas automobilísticas iniciaram uma estratégia de investimento que 

direcionava o fluxo de investimentos diretos para países em desenvolvimento, com objetivo de 

deslocar a produção mundial e expandir seus negócios para países com demanda crescente por 

automóveis. Tornando assim as nações emergentes plataformas regionais de produção e 

distribuição. 
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O setor de autopeças é composto por empresas multinacionais e nacionais de grande e menor 

porte. As classificadas como de menor porte e situadas na base da cadeia produtiva, enfrentam 

defasagem tecnológica, reduzidas margens de lucro e baixo poder de barganha em relação aos 

fornecedores de matérias-primas e montadoras, além da concorrência de produtos similares 

importados e a constante necessidade de capital de giro que comprometem a situação financeira 

e a capacidade de investimento. 

Considerações do MDIC (2019), denotam que inúmeras das empresas de menor porte do setor 

possuem dívidas, inclusive tributárias o que eleva a dificuldade para obtenção de financiamento 

de bancos privados e públicos, tanto para investimentos, quanto para capital de giro. 

 
4. Resultados e Discussões 

Os resultados ora apresentados foram fundamentados pela coleta de dados, por meio de uma 

pesquisa survey, análise documental e observacional. Esses resultados buscaram responder 

como montadoras e autopeças priorizam investimentos na transição para a Indústria 4.0. 

Da amostra pesquisada 52% dos respondentes pertencem ao segmento de autopeças e 48% de 

montadoras. Os resultados são demonstrados por meio das figuras a seguir. 

 
Figura 1 - Você tem conhecimento sobre a indústria 4.0. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

 
 
 

Embora ambos afirmem conhecer sobre indústria 4.0 (fig.1), os dados apontam que os 

executivos das montadoras possuem um conhecimento mais amplo sobre o tema. 
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Figura 2 - Todas as empresas do segmento automotivo, precisam estar totalmente integradas ao modelo 4.0. 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Em relação à necessidade de integração das empresas do segmento automotivo à Indústria 4.0 

(Fig.2), percebe-se uma diferença significativa entre as respostas referentes às montadoras e 

autopeças. Para as montadoras essa adaptação tem caráter primordial, enquanto 64% das 

empresas de autopeças discordam dessa afirmação. 

 
Figura 3 - Considerando a capacidade de investimento, a indústria automotiva é o segmento industrial com maior 

possibilidade de ingressar na indústria 4.0. 

 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

 

Quando se fala em considerar a indústria automotiva como àquela com maior possibilidade de 

adequação aos requisitos da Indústria 4.0 (Fig. 3), a discrepância entre as respostas é menor, 
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quando comparada a pergunta da figura 2. Entretanto, as montadoras, ainda que parcialmente 

(40%), concordam que este seja o segmento com maior propensão para o ingresso. Já às 

autopeças vislumbram uma perspectiva menor para esse quesito. 

 

 
Figura 4 - Sua empresa faz investimentos contínuo em P&D (Pesquisa e Desenvolvimento). 

 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

 

As montadoras demonstram que investem mais em pesquisa e desenvolvimento quando 

comparado as autopeças (fig.4). 100% das montadoras concordam plenamente em 

contraposição à 37% das autopeças. 

 

Figura 5 - O orçamento de sua empresa para 2019 considera a realização de investimentos voltados à 

modernização da fábrica. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Em relação à modernização das fábricas, observa-se que que montadoras e autopeças realizam 

investimentos (fig.5). Entretanto essa realidade é mais evidente para montadoras onde 60% 

concordam plenamente, já para as autopeças apenas 27%. 

 

Figura 6 - Os investimentos previstos para esta modernização contemplam a conectividade de dados. 

Fonte: (Elaborada pelos autores) 

 

 

Dos investimentos destinados para modernização das fábricas 100% das montadoras afirmam 

incorporar a conectividade de dados (fig. 6). Entre as autopeças essa percepção é menor, onde 

18% ignoram a questão e 18% discordam parcialmente. 

 
Figura 7 - Sua empresa prioriza a realização de investimentos para se adequar ao modelo 4.0. 

 
Fonte: Elaborada pelos autores 
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Ao correlacionar investimentos com a prioridade dos mesmos para adequação à indústria 4.0 

(fig. 7), infere-se que a distância entre montadoras e autopeças se amplia. Quando se fala em 

concordar plenamente ambas apresentam praticamente o mesmo resultado, mas parcialmente a 

concordância das montadoras é de 90% contra 9% das autopeças. 

 
Figura 8 - O volume de investimento realizado por sua empresa até o momento é compatível com a necessidade 

de adequação ao modelo 4.0. 

 
 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 
 

A compatibilidade entre volume de investimentos e necessidade de adequação à indústria 4.0, 

50% das montadoras concordam parcialmente, ao passo que as autopeças sinalizam que a 

dimensão de investimentos é insuficiente (fig. 8). 

 

Figura 9 - O nível de investimento realizado na sua empresa foi suficiente para a obter ganhos pela conectividade 

proposta pelo modelo 4.0. 

 

 
Fonte: Elaborada pelos autores 
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Os ganhos de produtividade obtidos pela realização de investimentos em conectividade é 

apresentado por ambas as indústrias como insuficientes, porém para as autopeças a 

possibilidade de obtenção de ganhos é ainda menor, já que 82% discordam da afirmação 

proposta pela questão (fig.9). 

 
Figura 10 - Em termos de investimento, quais elementos você julga que são necessários para que sua empresa 

possa fazer a transição para a Indústria 4.0. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 
 

No que concerne aos elementos necessários à transição conforme explicitado na figura 10, 

embora as respostas de ambas apresentem similaridade, importação de tecnologia, 

disponibilidade de recursos financeiros são mais enfatizados pelas autopeças, já as montadoras 

evidenciam a conectividade de dados, aquisição de equipamentos e capacitação de pessoas. 

Verifica-se que montadoras e autopeças priorizam investimentos em modernização. Quanto aos 

investimentos em conectividade a ênfase maior é dada pelas montadoras, que também 

vislumbram as maiores possibilidade de ganhos pela transição à Indústria 4.0. 

Dados levantados (SINDIPEÇAS, 2019) apontam que no período de 2013-2018 o volume de 

investimentos das empresas de Autopeças apresentou queda de 71% caindo de 1.929 milhões 

de dólares em 2013 para 559,9 milhões em 2018. Nesse mesmo período os custos com mão de 

obra aumentaram 3,6%, custos diversos 31% e a matéria prima que é custo variável e, portanto, 

atrelado ao volume de produção diminuiu 16%. O nível de faturamento também sofreu redução 

brusca passando de 40.598 milhões de dólares em 2013, para 26.116 milhões em 2018 o que 

representa uma queda no faturamento de 36%. Do volume de faturamento mencionado 92% 
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pertence às empresas de menor porte, 7,1% às de médio porte e apenas 1,3% é relativo as de 

grande porte. 

Considerando-se a análise das respostas obtidas, documental e observacional percebe-se dois 

cenários distintos em relação a prioridade dada à realização de investimentos para a transição à 

indústria 4.0. Embora sejam interdependentes, as montadoras demonstram estar um estágio 

mais avançado, possuírem maior capacidade de investimento e as autopeças revelam-se menos 

preparadas para a mudança. Os dados secundários apresentados evidenciam a dificuldade do 

setor de autopeças em realizar a transição à Indústria 4.0, o que corrobora com as respostas 

apuradas pela pesquisa realizada. 

 

 

5. Considerações Finais 

Muitos são os desafios para alavancar investimentos no Brasil, não só para o setor automotivo, 

mas para as empresas em geral, destacando-se: a alta carga tributária, os elevados custos 

logísticos, a malha rodoviária precária, os gargalos portuários e escassez de mão de obra 

qualificada. Situação essa que se agrava ainda mais pelo cenário de crise econômica que o país 

enfrenta desde 2014. Muitos são os impasses que desestimulam investimentos no país. As 

montadoras, por serem empresas com maior capacidade de investimentos apresentam 

comportamento diverso ao das empresas de autopeças para as quais os impedimentos são ainda 

maiores. 

Na comparação entre elas, nota-se que a realidade das Autopeças é diferente, tanto em relação 

a prioridade, quanto a capacidade de investir. As montadoras por serem transnacionais e 

receberem suporte do grupo a qual pertencem e possuem maior acesso a novas tecnologias e 

demais recursos. Em comum as duas apontam que o volume de investimento necessário para a 

adequação às novas tecnologias é insuficiente. 

Fundamentado pelas teorias sobre o tema, dados secundários, observações e pela pesquisa 

realizada, pode-se depreender que as autopeças não acompanham o mesmo ritmo de transição, 

visto que o investimento em modernização é restrito em relação às tecnologias disponíveis e 

que as montadoras, por sua vez, não desenvolvem sinergia na busca de uma parceria mais 

efetiva. 

Assim, apesar das limitações advindas da presente pesquisa, cujas informações são oriundas de 

uma amostra reduzida, duas questões podem ser levantadas: as autopeças privilegiam 

sobrevivência no mercado ao invés de estratégias para realização de mais investimentos e 



102  

12 

 

guardam baixa compreensão sobre as oportunidades de ganhos que podem ser gerados pela 

Indústria 4.0. 
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Área: 1. ENGENHARIA DE OPERAÇÕES E PROCESSOS DA PRODUÇÃO 

Sub-Área: 1.1 - GESTÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO E OPERAÇÕES 

 

Resumo: ESTE TEXTO DISCUTE QUAIS ELEMENTOS CARACTERIZAM A MUDANÇA 

DE PATAMAR TECNOLÓGICO DO SEGMENTO AUTOMOTIVO EM RELAÇÃO À 

INDÚSTRIA 4.0. TENDO POR OBJETIVOS ANALISAR A NATUREZA DOS 

INVESTIMENTOS PARA AGREGAÇÃO DE VALOR ÀS EMPRESAS DO SETOR 

AUTOMOTIVO NA TRANSIÇÃO PARA A INDÚSTRIA 4.0. OS DADOS FORAM 

COLETADOS ATRAVÉS DE UMA PESQUISA SURVEY APLICADA À EXECUTIVOS DO 

SEGMENTO AUTOMOTIVO, POR MEIO DO MÉTODO OBSERVACIONAL E DE 

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA. OS RESULTADOS OBTIDOS DEMONSTRAM QUE AS 

EMPRESAS PESQUISADAS REALIZAM INVESTIMENTOS, MAS NÃO PRIORIZAM NA 

MESMA PROPORÇÃO PARA A ADEQUAÇÃO À INDÚSTRIA 4.0, SENDO O VOLUME 

DE INVESTIMENTO INSUFICIENTE PARA UMA MODIFICAÇÃO ROBUSTA. O BAIXO 

NÍVEL DE INVESTIMENTO REQUERIDO E A AUSÊNCIA DA CAPACITAÇÃO DE MÃO 

DE OBRA, FORAM APONTADOS COMO ASPECTOS RELEVANTES PARA A REFERIDA 

TRANSIÇÃO. OBSERVOU-SE AINDA QUE A INDÚSTRIA AUTOMOTIVA TEM 

PRIVILEGIADO A SOBREVIVÊNCIA NO MERCADO NAS CONDIÇÕES ATUAIS AO 

INVÉS DE ESTRATÉGIAS PARA INVESTIMENTOS EM TECNOLOGIAS DA INDÚSTRIA 

4.0. 

Palavras-chaves: INDÚSTRIA 4.0; INVESTIMENTOS; CONECTIVIDADE; 

TECNOLOGIA; INDÚSTRIA AUTOMOTIVA. 
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INDUSTRY 4.0: ADDING VALUE IN THE 

AUTOMOTIVE INDUSTRY 

Abstract: THIS TEXT DISCUSSES WHICH ELEMENTS CHARACTERIZE THE CHANGE 

IN THE TECHNOLOGICAL LEVEL OF THE AUTOMOTIVE SEGMENT IN RELATION 

TO INDUSTRY 4.0. AIMING TO ANALYZE THE NATURE OF INVESTMENTS TO ADD 

VALUE TO AUTOMOTIVE SECTOR COMPANIES IN THE TRANSITION TO INDUSTRY 

4.0. DATA WAS COLLECTED THROUGH SURVEY RESEARCH APPLIED TO 

AUTOMOTIVE SEGMENT EXECUTIVES, THROUGH THE OBSERVATIONAL AND 

BIBLIOGRAPHIC RESEARCH METHOD. THE RESULTS OBTAINED DEMONSTRATE 

THAT THE RESEARCHED COMPANIES MAKE INVESTMENTS, BUT DO NOT 

PRIORITIZE THE SAME PROPORTION FOR THE SUITABILITY FOR INDUSTRY 4.0, 

BEING THE INSUFFICIENT INVESTMENT VOLUME FOR A ROBUST MODIFICATION. 

THE LOW LEVEL OF INVESTMENT REQUIRED AND THE LACK OF WORKPLACE 

TRAINING, WERE APPOINTED AS RELEVANT ASPECTS FOR THE TRANSITION. IT 

HAS ALSO NOTICED THAT THE AUTOMOTIVE INDUSTRY HAS BEEN PRIVILEGED 

THE SURVIVAL IN THE MARKET IN CURRENT CONDITIONS INSTEAD OF 

STRATEGIES FOR INVESTMENTS IN INDUSTRY TECHNOLOGIES 4.0. 

 

Keywords: INDUSTRY 4.0; INVESTMENTS; CONNECTIVITY; TECHNOLOGY; 

AUTOMOTIVE INDUSTRY. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Crescimento econômico, evolução de processos de manufatura e uma série de 

conhecimentos relacionados a cadeia produtiva podem ser alavancados por novas tecnologias, 

promovendo acréscimos qualitativos às indústrias em geral. O emprego dessas novas 

tecnologias engloba desafios de infraestrutura, carga tributária, custos logísticos, evidenciando 

a obtenção de capital financeiro e intelectual, além da aplicação por governos de programas de 

incentivo, melhorias em infraestrutura, em consonância com políticas que estimulem diferentes 

efeitos inerentes à estrutura do mercado, a inovação e a distribuição dos benefícios da 

digitalização (IEDI, 2019). 

Parte integrante da quarta revolução industrial, a indústria 4.0 propõe um novo modo de 

fabricação com o uso intensivo de novas tecnologias visando a melhoria de processos da cadeia 

de valor (PILLONI, 2018). O controle de processos, dados em tempo real e rastreamento de 

produtos, através da construção de fábricas inteligentes se apresenta como um dos principais 

requisito desse novo arquétipo de produção (MAK, 2016). 

Esse novo modo de produção sugere a necessidade de conectividade, que pode ser 

definida como a criação de conexões entre sensores, máquinas e softwares, otimizando a 

comunicação ao longo da cadeia de valor (BÜYÜKÖZKA; GÖÇER, 2018). O WORLD 

ECONOMIC FORUM, considera a conectividade, a inteligência artificial e a automação 

flexível como tecnologias chaves para a indústria 4.0. 

A conectividade deve considerar a infraestrutura de produção ao juntar Tecnologia da 

Operação (TO) e a Tecnologia da Informação (TI), no uso de ferramentas que disponham de 

dados, ideias e associações que conduzam o elemento humano a ocupar posição central nesse 

processo (não centralizadora), visto que máquinas e computadores não têm ideias de forma 

autônoma (ASHTON, 2009). 

Os custos dessas novas tecnologias vêm diminuindo (CNI, 2018) mas o acesso não 

ocorre de forma igual a todos os segmentos industriais, já que 91% das empresas nacionais 

ainda não são conectadas (ABIMAQ, 2018). 

Embora a realização de investimentos tem fundamental importância para ganhos de 

produtividade oriundos do uso de novas tecnologias, nem sempre é tarefa fácil concatenar os 

interesses divergentes entre capital financeiro e produtivo (O’SULLIVAN, 2004). 

Investimentos em inovações tecnológicas ocorrem por meio de financiamentos diferentes dos 

tradicionais por envolverem fatores de risco e tempo de retorno que tendem a ser maiores 

(CORDER & SALLES, 2006). 
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No Brasil a indústria da transformação é diversa e heterogênea, com diferentes níveis 

de tecnologias e capacidade de investimento, representando 11,3% do PIB (CNI, 2018). O nível 

de investimento no país continua sendo norteado pela busca de redução de custos e ganhos de 

produtividade (CNI, 2019). Em relação aos investimentos em novas tecnologias, as empresas 

consideradas de “ponta” como montadoras e que estão em constante processo de inovação são 

as que possuem maior capacidade. 

O setor automotivo brasileiro é composto pelos segmentos de veículos leves 

(automóveis) e pesados (ônibus e caminhões), e pela cadeia de autopeças. Possui um amplo 

número de fabricantes e está dividido em quatro segmentos diferentes: montadoras; 

revendedores de peças de reposição; fornecedores; importadores (FERREIRA; MARTINS; 

MOREIRA, 2012). As montadoras são consideradas indústrias de ponta e representam a parcela 

com maior avanço tecnológico. A busca por maior produtividade e redução de custos segue 

orientando o investimento da indústria (CNI, 2019). 

A reconfiguração de negócios e competências oportunizado pelo uso de novas 

tecnologias pode agregar valor as operações ao longo da cadeia de valor, aumentando a 

produtividade, reduzindo custos, digitalizando e integrando processos. 

Considerando as condições de investimento da indústria automotiva no Brasil, a questão 

desse artigo discute quais elementos caracterizam a mudança de patamar tecnológico do 

segmento automotivo em relação à indústria 4.0? Tendo por objetivos analisar a natureza dos 

investimentos para agregação de valor às empresas do setor automotivo na transição para a 

indústria 4.0. 

 
2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A indústria 4.0 elemento da “Quarta revolução industrial” segundo Schwab (2016) 

concentra as principais inovações tecnológicas relacionadas a conectividade da automação e 

tecnologia da informação, considerando também a associação homem-máquina, afastando-se 

da concepção de funcionamento exclusivo do homem ou da máquina como ponto central do 

processo produtivo (LEE; BAGHERI; KAO, 2015). O uso crescente de informações e 

tecnologias de automação no âmbito da fabricação (A. DAVIES AND D. SHARP, RICS, 2014), 

reflete na produção mundial, com base em sistemas ciber-físicos, internet das coisas, big data e 

computação em nuvem. 

Fundamentada por nove pilares (Big Data; Robôs Autônomos; Simulação; Sistemas de 

Integração Vertical e Horizontal; Internet das coisas (IOT); Sistemas Ciber-físicos; Nuvem 
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Manufatura Aditiva ou impressão 3D e Realidade Aumentada), sendo que a base industrial em 

relação a administração e a interdependência entre as empresas é retratada pela integração 

horizontal (SAUCEDO-MARTÍNEZ et. al, 2018). 

A transição para a indústria 4.0, representa uma evolução nos processos industriais, e 

novos modelos de manufatura podem ser criados a partir da realidade de países como o Brasil.  

Segundo Lorenz et. al (2016) é necessário que os investimentos realizados possam aproximar 

os pilares da indústria 4.0 à necessidade de adaptação de infraestrutura e qualificação de mão 

de obra. 

A evolução gradual da produção convencional associada as práticas industriais 

inovadoras, permitem o controle sobre o ciclo de vida de produtos e serviços, caracterizando a 

Indústria 4.0 (BUER et al., 2018). Para realizar a transição à Indústria 4.0 é necessário promover 

mudanças, cultura de suporte, coordenação de conhecimento colaborativo, integração da cadeia 

de suprimentos e clareza de dados em toda a cadeia de valor (LIAO et al., 2017). 

Os recursos para realização de investimentos podem ser obtidos por recursos próprios 

ou de terceiros. O financiamento é um adiantamento de recursos que possibilita o investimento. 

Ao optar por um financiamento, geralmente, o retorno financeiro é menor do que quando se 

utilizam recursos próprios (CORDER e SALLES FILHO, 2009). 

 
 

3. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada foi de natureza exploratória, quali-quantitativa. Os dados primários 

foram coletados através de uma pesquisa survey enviada a gestores (gerentes e diretores) da 

área industrial de montadoras e autopeças. Foram encaminhados 25 questionários e obtidas 21 

respostas. 

O questionário foi composto por 12 perguntas, uma especificando o segmento da empresa e 

outras 11 que são demonstradas no quadro 1. As perguntas foram elaboradas com base na 

experiência profissional dos autores no segmento automotivo, respaldada por observações in 

loco e determinadas aleatoriamente. 

Para a apresentação dos resultados, as questões 02 a 11 foram agrupadas em 06 figuras 

distintas. A figura 1 retrata sobre a indústria automotiva e a possibilidade de ingressarem na 

Indústria 4.0 e a necessidade de integração. A figura 2 refere-se aos investimentos em Pesquisa 

e Desenvolvimento e para adequação à Indústria 4.0. A figura 3, sobre investimento em 

modernização e conectividade. A figura 4 agrupa o nível de investimentos em relação à 

necessidade de adequação à Indústria 4.0 e ganhos que podem ser obtidos. A figura 5 aponta os 
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elementos julgados necessários e a figura 6 a percepção sobre o nível de investimento destinado 

a adequação em termos de conectividade. 

Quadro 1 – Categoria das questões 
 

1 Você tem conhecimento sobre a Indústria 4.0. 

2 A indústria automotiva é o segmento industrial com maior possibilidade de ingressar 

na indústria 4.0. 

3 As empresas do segmento automotivo precisam estar totalmente integradas a Indústria 

4.0. 

4 Os investimentos previstos estão voltados à modernização da fábrica. 

5 Os investimentos previstos para modernização contemplam a conectividade de dados. 

6 Sua empresa faz investimentos contínuo em P&D (Pesquisa e Desenvolvimento). 

7 Sua empresa prioriza a realização de investimentos para se adequar a indústria 4.0. 

8 O volume de investimento realizado é compatível com a necessidade de adequação a 

Indústria 4.0. 

9 Esse nível de investimento é suficiente para a obter ganhos pela conectividade proposta 

pela Indústria 4.0. 

10 Em termos de investimento quais elementos você julga que são necessários para 

transição à Indústria 4.0? 

11 Qual a sua percepção em relação ao nível de investimento destinado a adequação em 

termos de conectividade? 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 
 

Os dados secundários foram apurados pelas referências bibliográficas e de análise 

documental (CNI, 2018). Associados aos dados primários e secundários também foi empregado 

o método observacional, considerando-se a experiência profissional dos autores no segmento. 

 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Da amostra pesquisada 48% são empresas montadoras e 52% empresas de autopeças de 

pequeno e médio porte. Em relação a afirmação “Você tem conhecimento sobre a Indústria 

4.0”, 76% concordaram plenamente e 24% concordaram parcialmente. 

Os demais resultados são apresentados por meio das figuras a seguir. 
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Figura 1 – Possibilidade de ingresso e integração na Indústria 4.0. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 
A figura 01 indica que os participantes têm posição de neutralidade em relação a afirmação 

de que o segmento automotivo é o principal impulsionador da indústria 4.0, mas que acreditam 

na necessidade de integração. 

 
Figura 2 – Natureza dos Investimentos. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 
 

A figura 02 demonstra que as empresas pesquisadas realizam investimentos em Pesquisa e 

Desenvolvimento, mas não priorizam na mesma proporção investimentos para a Indústria 4.0. 
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Figura 3 – Investimentos em modernização e conectividade. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 
 

Na figura 03 verifica-se que as empresas pesquisadas consideram investimentos para 

modernização da fábrica e também contemplam conectividade de dados. 

 
Figura 4 – Volume de investimentos e ganhos na Indústria 4.0. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 
 

Os dados demonstrados na figura 4 indicam uma tendência que o volume de investimentos 

realizado não é compatível com a necessidade de adequação de novas tecnologias e que esse 

nível de investimento não é suficiente para a obtenção de ganhos relativos a Indústria 4.0. 
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Figura 5 – Elementos considerados necessários para transição à Indústria 4.0. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 
 

Os elementos considerados relevantes, pelos participantes, para realizar a transição são 

evidenciados na figura 5. Os elementos menos considerados foram a importação de tecnologia 

e a conscientização da alta administração. A disponibilidade de recursos financeiros foi o mais 

citado, seguido da capacitação de pessoas, conectividade de dados e aquisição de máquinas e 

equipamentos. 

 
Figura 6 – Percepção em relação ao nível de investimento de empresas do segmento automotivo 

destinado a adequação das mesmas em termos de conectividade. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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A questão destacada na figura 6 demonstra uma ausência de preocupação na realização de 

investimentos em conectividade e também que poucas empresas conseguem investir. 

 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A questão estudada nesse artigo buscou discutir quais elementos caracterizam a mudança 

do patamar tecnológico do segmento automotivo em relação à indústria 4.0. Os investimentos 

projetados e realizados se configuram como um elemento essencial para realização da transição, 

visto que a disponibilidade de recursos financeiros foi o elemento mais citado na pesquisa. 

Outro ponto verificado foi o conhecimento que os respondentes possuem sobre o tema. Com 

base nos dados coletados, pela correlação das respostas e alicerçado pelo método observacional, 

percebeu-se que mesmo com a alegação dos participante da pesquisa de que há um 

conhecimento amplo em relação a Indústria 4.0, considerando a complexidade e a incerteza na 

interpretação dada por cada entrevistado, talvez essa percepção seja superficial e não demonstre 

a realidade de todas as empresas pesquisadas já que a amostra é composta por empresas 

montadoras e de autopeças. Essas análises são corroboradas por dados secundários (CNI, 2016) 

que sinalizam a essencialidade de difundir o tema e o baixo conhecimento que os integrantes 

das indústrias, de modo geral, possuem acerca de tecnologias digitais e os ganhos que podem 

ser obtidos. 

Para atendimento do objetivo desse estudo, foi analisado a natureza dos investimentos para 

agregação de valor às empresas do setor automotivo na transição para a indústria 4.0. Os 

resultados e análises demonstram que as empresas pesquisadas realizam investimentos, mas não 

priorizam na mesma proporção para a adequação à Indústria 4.0. Evidenciam também que fazem 

investimentos para modernização, pesquisa & desenvolvimento e conectividade. 

Em relação a obtenção de ganhos originados pelo uso de tecnologias abarcadas pela 

Indústria 4.0, os participantes apontam que o nível de investimento proposto e realizado não é 

suficiente para promover esses ganhos, especialmente quando comparados às necessidades para 

realização da transição à Indústria 4.0. Realidade essa que pode ser explicado pelo fato que a 

indústria automotiva, em função de reflexos da crise econômica brasileira desde 2014, 

privilegiem a sobrevivência no mercado contrariamente a estratégias para realização de mais 

investimentos (CNI, 2018). 

O baixo nível de investimento requerido, a ausência de capacitação de mão de obra, foram 

apontados como aspectos relevantes para a referida transição. Ainda reforçado por estudos da 
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CNI (2018), pode-se dizer que a transição à Indústria 4.0 é uma realidade inevitável para 

propiciar ganhos de produtividade, desenvolvimento nacional e competitividade internacional. 

O presente artigo não encerra conclusões, devido às limitações próprias e pertinentes ao 

tamanho da amostra. Cabe ressaltar ainda que as modificações no cenário econômico podem 

alterar, a qualquer momento, a realização de investimentos, a necessidade do uso de 

tecnologias, a estrutura de custos, disponibilidade de mão de obra entre outros fatores. 

Não obstante os cuidados na apresentação, análise e interpretação dos dados para assegurar 

os resultados, esses não podem ser estendidos para a totalidade do segmento automotivo, outros 

estudos futuros podem ser realizados na tentativa de aprofundar questões relativas à 

investimentos e agregação de valor destinados à transição para a Indústria 4.0., comparando as 

diferentes empresas que compõem o segmento automotivo, notadamente no caso brasileiro. 
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Abstract 
 

Industry 4.0, an integral part of the Fourth Industrial Revolution, portrays techno-logical advances and affects the way 

of management along with the automotive chain, with its pillars offering greater opportunities for all members along 

the chain. This article aims at identifying and analyzing the difficulties of automakers and auto parts for the use of 

relevant technologies for Industry 4.0 in order to promote supply chain integration. The data were collected through a 

survey, carried out with managers from the industrial area of companies in the automotive segment (automakers and 
auto parts) in Brazil. The results showed that data connectivity and collaboration along the chain are the main 

bottlenecks for the use of new technologies, which the level of investment, especially in auto parts is insufficient. 

Despite the interdependence among companies surveyed, the automakers are in a more advanced stage while the 

technological gap is more evident by the auto parts. These divergences make the integration of these companies even 

more difficult.  
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1. Introduction  

Industry 4.0, an integral part of the Fourth Industrial Revolution, portrays technological advances and disruptive 

development in the industrial sector (Dallasega, Rauch, Linder, 2018) and affects the way supply chains are managed 

(Hofmann, Rüsch, 2017). Among these new technologies, connectivity creates connections among devices, sensors, 

machines, and software, by optimizing communication among members of the value chain (Büyüközkan; Göçer, 

2018) being described as one of the necessary prerequisites for the transition to Industry 4.0 (SCHUH et al., 2017). 

Likewise, familiarity with new technologies increases, and the benefits of digital transformation are increasingly 

understood. In order to adapt to the global expansion of the markets, the operating systems gradually become more 

complex (Ras et al., 2017) and Industry 4.0 permeates the entire value chain of organizations, requiring, thus, new 

business models. The combination of these new technologies may provide significant gains in productivity and 

improve the competitiveness of companies, configuring themselves as a new perspective of production (CNI, 2018). 

An important aspect for this new production possibility refers to the connectivity. However, in Brazil, 91% of the 
companies are not connected (ABIMAQ, 2018). This situation can hinder the integration and collaboration among the 

members of the supply chain of the automotive segment, since it is an underdeveloped dimension that requires 

investments for the adequacy of technological infrastructure. 

Although, in Brazil, the costs of the technologies required for transition to Industry 4.0 have been decreasing, it 

certainly cannot be applied for throughout industrial segments at the same and at same pace (Santos, Ruggero, 

Sacomano, 2019). We might also consider that changes in the culture of companies, collaborative knowledge and data 

transparency as a necessary characteristic Industry 4.0 transition. 

Despite the need of adequacy, the automotive sector in the country, requires its participation in the GDP (Gross 

Domestic Product), for employment generation, investments in innovation, and for significant linkages in its 

production processes (Daudt; Willcox, 2018). And, even with an extensive supply chain, auto parts companies and 

automakers represent its main links. 

Bearing in mind the importance of the supply chain for the competitiveness of companies in the global scenario, the 

relevance of the automotive segment, this article aims to identify and analyze the difficulties of automakers and auto 

parts, in Brazil, for their use of technologies covered by Industry 4.0 and its capacity to promote the integration and 

collaboration of the supply chain. 

 

2. Literature Review  

The concept of Industry 4.0, which proposes the end-to-end digitization of the production chain, thus providing the 

integration of physical assets in systems and networks linked to a series of technologies to create value (Görçün, 2018).  

Characterized by the increasing use of information and automation technologies in the manufacturing environment 

(Davies; Sharp, 2014), it promotes the improvement of productivity in a collaborative way. 

However, access to resources for investment in new technologies is variable and can work as a barrier for some links 

in the chain. Thus, the implementation of new technologies occurs gradually, according to the economic and 

operational needs of each company and the availability of resources (Schuh, 2014), resulting in different levels of 

digitalization along the value chain and the difficulty of horizontal integration (PWC, 2017). 

The integration of systems along the chain, considered crucial to the success of Industry 4.0 (Lu, 2017) can also be 

affected by the lack of internal and external interoperability, which translates into the ability of two different computer 

systems to work together and to provide access to their resources reciprocally (DUMITRESCU ET AL., 2015). 

Thus, the use of the different pillars of Industry 4.0 offers greater opportunities for members of the value chain (Vogel-

Heuser; Hess, 2016) but imposes collaboration between suppliers and customers (Davies, 2015). In this way, three 

elements: connectivity, resources and availability of information are increasing and demanding collaboration between 

chain and digitalization. It can provide efficiency in integration, access to global manufacturers, suppliers of various 

raw materials and potential customers (WANG; ONORI, 2015; GEISSBAUER; EDSØ; SCHRAUF, 2016). 

In order to promote changes in functional structures, it is necessary to manage collaborative knowledge and integrate 

the supply chain with data transparency (Liao et al., 2017), however there are many barriers to the use of new 
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technologies, highlighting the scarcity of research, lack of infrastructure, data, lack of digital culture and trust in 

business partners (WANG; WAN; ZHANG, 2016).  

In this context, emerging markets such as Brazil it presents several challenges for companies and its capacity of being 

able to use technologies related to Industry 4.0. Highlighting investments in digital technologies, adapting layouts, 

processes, relationships between companies and forms of management along the production chain (CNI, 2016), also 
considering that investment is the variable capable of bringing the pillars of Industry 4.0 clos-er to the need to adapt 

infrastructure and labor (LORENZ et al., 2016). 

 

3. Methods  

The methodology of this article is exploratory, qualitative and quantitative. The collection of primary data occurred 

through the application of a survey, from December 2019 to January 2020, using a self-filled in form, which were sent 

by e-mail to the industrial area managers in the segment of automotive companies, (automakers and small and 
medium-sized auto parts), located in São Paulo, Minas Gerais and Rio de Janeiro. The responses were received by 

Google Forms platform without any identification for both: respondent and company as a way to preserve the 

anonymity of the participants through the stages of the survey. 

The research used 08 closed multiple-choice questions wich were based on theoretical reference, especially in the 

studies of Schuh et al. (2017), with two questions for sample qualification, by identifying the type of company 

(automakers or auto parts) and the role of participants. Table 1 below illustrates the other 6 questions which were 

discussed in this article. 

 

Table 1 –Survey 

 

DESCRIPTION 

What is the level of data connectivity between your company, suppliers and customers? 

How collaborative is your company with suppliers and customers for business development using digital 
technologies? 

What is the level of use, in your company, of digital technologies in the production process? 

What are your company's bottlenecks for using new technologies? 

In the last 2 years, what level of investment has been made to implement technologies related to industry 
4.0? 

For the next 5 years, what level of investment is being planned for the implementation of technologies 
related to industry 4.0? 

 

The auto parts companies and automakers were selected in terms of belonging to the automotive segment supply chain, 

which represents 18% of the Industrial GDP (ANFAVEA, 2020). The participants to whom the forms were addressed 

hold leadership positions in the industrial area (directors, managers, leaders, and supervisors). 

The questions were asked in order to understand issues related to integration and collaboration along the automotive 

chain; the configuration of companies in relation to the use of Industry 4.0 technologies; the bottlenecks faced by the 

respondents' companies and the level of investments. Of the 55 questionnaires sent, 46 returned answered and 9 did 

not justify the absence of sending. The sample is represented by 72% of auto parts companies and 28% of automakers 

companies. 

 

5. Results and Discussion  

The results obtained are presented in the figures and table below. Figure 1 e 2 respectively illustrate the levels of 

connectivity and collaboration among companies which took part in the survey, their suppliers and customers for 

business development by using digital technologies.  
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Figure 1 - Level of connectivity among those interviewed companies, their suppliers, and customers. 

 

In the analysis it was found that the level of data connectivity among companies, suppliers and customers is low for 

100% of auto parts, while in 23% of automakers the level of connectivity is high. Considering the fact that connectivity 

is one of the prerequisites for the transition to Industry 4.0 (Schuh et al., 2017), the inequality of connection, reveled 

by the research, it makes the process more difficult for both: automakers and auto parts. 

 

 
 

Figure 2 - Level of collaboration among those interviewed companies, their suppliers and customers 
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Regarding collaboration, the relationship between automakers and auto parts reveals a customer-supplier kind, 

respectively, and it also implies that auto parts face greater difficulties. If we consider that collaboration between 

companies is internally and externally affected by the lack of interoperability (Davies, 2015) and the opportunities 

offered by the pillars of Industry 4.0 require greater collaboration between companies (Geissbauer; Edsø; Schrauf, 

2016), the reveled divergences implies  a deepen impossibility of integration. 

However, the differences shown in figure 1, can be explained by re-search (CNI, 2016) which indicates automakers 

as cutting-edge industries and with greater technological advancement, and that no the entire industrial segments are 

able to advance at the same pace (CNI, 2018). 

Figure 3 shows the bottlenecks seen as limiting point for the use of new technologies.  

 

 

Figure 3 – Bottlenecks for using new technologies 

 

While the auto parts indicated several impediments, the automakers of pointed only to the lack of connection between 

the participants in the chain. Considering the need for companies to adapt their business models (Almada-Lobo,2016), 

and that collaborative knowledge management and supply chain integration are also necessary to promote these 

adaptations (Liao et al., 2017), indicating the lack of connection can make the transition process in the entire 

automotive chain even more difficult. 

Taking into account this field of study in Brazil, which considers the automotive sector as a segment in the most 

advanced stage to impulse the transition to Industry 4.0 (FIRJAN, 2016), is possible to consider that the automakers 

represent the link for this chain. At same time, this link has better conditions facing those mentioned difficulties. As 

emphasized it might justify the fact of considering the lack of connection between the participants as the only 
impediment for it. In addition, is worthy to mention that those highlighted bottlenecks by auto parts may find resonance 

in other studies, which indicates that not whole industrial segments are able to advance at the same pace (CNI, 2019). 

  The differences between automakers and auto parts are consolidated during the analysis of the results and are 

reflected in the availability and use of new technologies. Table 2 below summarizes the data related to the use of 

technologies relevant to Industry 4.0 by the companies surveyed. 
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Table 2 – Use of technologies by auto parts and automakers 

 

 

In the analysis of the data it was possible to perceive that technological gap related to this use is higher for auto parts, 

which the levels of use of technologies are low and zero, while the levels for automakers are high and medium. Is 

important to highlight that the use of technologies which are covered by Industry 4.0 may offer opportunities for all 
companies (Vogel-Heuser; Hess, 2016). The collaboration among the the various members of the chain is imperative 

(Davies, 2015), the differences presented between automakers and auto parts can create greater difficulties both to 

establish integration and to promote advances to-wards Industry 4.0. 

Regarding still on difficulties in the use of new technologies, the survey participants emphasized that in the last two 

years 100% of automakers have invested heavily while 97% of car parts made smaller investments. For the next 05 

years, the situation seems to be maintained since 100% of auto parts intend to make only small investments and 62% 

of automakers highlighted the realization of larger investments. The idea that the low level of investment represents 

an obstacle is supported by literature since it is the capable of bringing the pillars of Industry 4.0 closer than the need 

for companies to adapt it (LORENZ et al., 2016). 

Thus, when comparing automakers and auto parts, it appears that the difficulties for the use of new technologies are 

greater for auto parts, which have fewer resources than the automakers. However, the industrial system has 
connections that cross several chains and when a vector promotes technological progress, it provides structured 

strategies towards Industry 4.0, thus conceiving paths for stability and development in the country, anchored by the 

growth of production (IEDI, 2019) 

 

6. Conclusion  

The purpose of this article was to identify and to analyze the difficulties of automakers and auto parts, in Brazil, to 

use technologies from Industry 4.0 by promoting the integration of the supply chain. The present study showed that 
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the difficulties are different for automakers and auto parts. While the automakers have as main obstacles the lack of 

connection and collaboration along the chain, the auto parts point to several bottlenecks, highlighting the low 

investment capacity and, consequently, restrictions on the use of new technologies. 

In this scenario and despite the interdependence between automakers and auto parts, the results indicated that the 

automakers are at a more advanced stage, as they have greater investment capacity, easier access to new technologies 
and other resources. Auto parts, in turn, are in favor to survive in the market to the detriment of strategies for making 

more investments for the use of new technologies. 

The main contribution of this study was to identify that the divergence of conditions in the use of technologies and 

the lack of connectivity accentuate the difficulties of integration and collaboration in the automotive chain. As 

researches have its limitations, these results cannot be generalized to the universe of companies, considering the 

sample size and other researches, other times, or even different sort of segments which may present divergent 

outcomes. Due to the relevance of the topic, for future studies is recommended to analyze how the other links tend to 

behave in relation to integration and collaboration along the supply chain. 
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Resumo 

A Indústria 4.0 oferece oportunidades para a evolução dos processos produtivos por meio do uso intensivo de novas 

tecnologias que podem transformar o setor industrial, modelos de negócios e competências para agregar valor ao longo 

das operações da cadeia produtiva. Este artigo busca identificar os desafios do segmento automotivo, no Brasil, para 

integrar a cadeia de suprimentos, comparando as condições que Autopeças e Montadoras possuem para adoção de 

tecnologias da Indústria 4.0. Os dados foram coletados por meio de uma pesquisa survey aplicada a profissionais do 

segmento automotivo. Os resultados indicaram que as autopeças priorizam a permanência no mercado contrariamente 

às estratégias para a realização de mais investimentos para uso de novas tecnologias, e que as montadoras estão em 

estágio mais avançado, por possuírem maior capacidade de investimento, acesso às novas tecnologias e outros recursos 
necessários à transição. 

Palavras-chave: Conectividade; Interoperabilidade; Investimentos; Tecnologias digitais; Transição. 

 

Abstract 

Industry 4.0 offers opportunities for the evolution of production processes through the intensive use of new technologies 

which can transform the industrial sector, business models and skills to add value throughout the operations of the 

production chain. This article seeks to identify the challenges of the automotive segment in Brazil to integrate the supply 

chain, comparing the conditions that Autoparts and Automakers have for the adoption of 4.0 Industry technologies. Data 

were collected through a survey research applied to professionals in the automotive sector. The results indicated that 

Autoparts prioritize the permanence in the market, contrary to strategies to promove more investments to use new 

technologies, which automakers are at a more advanced stage, as they have greater investment capacity, access to new 

technologies and other necessary resources to transition. 

Keywords: Connectivity; Interoperability; Investments; Digital technologies; Transition. 
 

Resumen 

La Industria 4.0 ofrece oportunidades para la evolución de los procesos productivos a través del uso intensivo de nuevas 

tecnologías que pueden transformar el sector industrial, modelos de negocio y habilidades para agregar valor a lo largo 

de las operaciones de la cadena productiva. Este artículo busca identificar los desafíos del segmento automotriz en Brasil 

para integrar la cadena de suministro, comparando las condiciones que tienen Autopartes y Automotrices para la 

adopción de tecnologías de Industria 4.0. Los datos fueron recolectados a través de una encuesta de investigación 

aplicada a profesionales del sector automotriz. Los resultados indicaron que las Autopartes priorizan la permanencia en 

el mercado, contrario a las estrategias de hacer más inversiones para utilizar nuevas tecnologías, y que las automotrices 

se encuentran en una etapa más avanzada, ya que cuentan con mayor capacidad de inversión, acceso a nuevas tecnologías 

y otros necesarios. recursos para la transición. 

Palabras clave: Conectividad; Interoperabilidad; Inversiones; Tecnologías digitales; Transición. 
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1. Introdução 

A evolução do processo produtivo na Indústria 4.0 possibilita a integração de sistemas ciber físicos, associando o real 

ao virtual, conectando sistemas digitais, físicos e biológicos, promovendo a produção personalizada em massa e a integração 

da cadeia de valor (Schwab, 2017). É uma tendência à automação e troca de dados durante o processo de fabricação (Kagermann 

et al., 2013), que oportuniza a criação de fábricas e modelos produtivos mais inteligentes e eficientes, capazes de alavancar 

crescimento e desenvolvimento econômico integrando variadas tecnologias (Brettel et al., 2014). 

Neste contexto, o uso de novas tecnologias pode aumentar a produtividade, transformar o setor industrial, os modelos 

de negócios e competências para agregar valor ao longo das operações da cadeia de valor, desde o desenvolvimento e a compra 

de produtos, até a fabricação, logística e serviços por meio da digitalização e integração vertical de processos. 

Dentre essas novas tecnologias, a conectividade considerada como um fator chave pelo World Economic Forum, cria 

conexões entre dispositivos, sensores, máquinas e softwares, otimizando a comunicação entre os integrantes da cadeia de valor 

(Büyüközkan & Göçer, 2018), sendo um dos pré-requisitos necessários para realização da transição para a Indústria 4.0 (Schuh 

et al., 2017) 

No Brasil, estudos da ABIMAQ (2018) apontam que 91% das empresas não estão conectadas e que o uso de tecnologias 

para integração com a cadeia de suprimentos se destaca como uma dimensão pouco desenvolvida. Portanto, o uso destas novas 

tecnologias vai requerer a realização de investimentos para adequação de infraestrutura e qualificação de mão de obra (Lorenz 

et al, 2016), tendo em vista que a transparência de dados ao longo da cadeia, assim como alterações na cultura, suporte e 

conhecimento colaborativo são requisitos necessários para transição à Indústria 4.0. 

Os desafios para transição à Indústria 4.0 são pertinentes a todos os setores da economia. No tocante aos segmentos 

industriais no Brasil, o setor automotivo destaca-se pela participação no PIB (Produto Interno Bruto), pela geração de empregos, 

investimentos em inovação e por significativos encadeamentos em seus processos de produção (Daudt & Willcox, 2018), assim 

como a indústria automotiva mundial que tem efeito multiplicador para as empresas que compõem sua cadeia produtiva 

(European Commission, 2021). 

Muitas são as dificuldades que as empresas do segmento automotivo terão que enfrentar para participar da evolução 

proposta pela Indústria 4.0 e um deles está relacionado a integração da cadeia de suprimentos, visto que esse segmento possui 

empresas com diferentes condições tecnológicas, capacidade financeira e capital humano, o que pode refletir diretamente no 

modo como cada componente dessa cadeia pode realizar a transição. 

Diante desse cenário, a integração da cadeia de suprimentos no segmento automotivo brasileiro é uma consequência 

relevante da transição para a Indústria 4.0, porquanto a criação de sinergia entre todos os elos dessa cadeia pode ser necessária 

para a ruptura de paradigmas em termos de processos produtivos, sobretudo se alavancarem os modelos de negócios. 

Levando em conta que a Indústria 4.0 não está restrita ao processo produtivo, da importância da cadeia de suprimentos 

para competitividade das empresas em termos globais, a questão estudada neste artigo é: Quais os desafios do segmento 

automotivo, no Brasil, para integrar a cadeia de suprimentos, considerando as tecnologias da Indústria 4.0? O objetivo proposto 

foi comparar as condições que Autopeças e Montadoras possuem para adoção de tecnologias da Indústria 4.0. 

O presente artigo está estruturado em 5 seções: introdução, referencial teórico, metodologia, resultados e discussões, 

seguidos das considerações finais. 

 

2. Referencial Teórico 

A Indústria 4.0, parte integrante da quarta revolução industrial, abarca as principais inovações tecnológicas 

relacionadas a conectividade da automação, controle e tecnologia da informação aplicados a manufatura (Schwab, 2017; Lee et 
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al, 2015). Pautada pelo uso crescente de informações e tecnologias de automação no ambiente de fabricação (Davies & Sharp, 

2014) é estruturada pela integração de ativos físicos em sistemas e redes ligados a uma série de tecnologias para criação de valor 

e propõe a digitalização de ponta-a-ponta da cadeia produtiva (Görçün, 2018). 

Para a implantação da Indústria 4.0 são considerados seis etapas, sendo as duas primeiras a informatização e 

conectividade que são requisitos básicos para sua implementação, seguidas das fases de visibilidade; transparência; capacidade 

preditiva e adaptabilidade (Schuh et al., 2017). A conectividade estabelece conexões entre dispositivos, sensores, máquinas e 

softwares e, otimiza a comunicação entre a cadeia de valor e seus stakeholders (Büyüközkan & Göçer, 2018), assim como a 

inteligência artificial e a automação flexível são consideradas tecnologias chave para a Indústria 4.0 (World Economic Forum). 

Com base no uso destas novas tecnologias a melhoria de produtividade pode ser obtida de forma colaborativa, 

englobando o trabalho em nível homem-homem, homem máquina e máquina-máquina (Schuh et al. 2014), considerando que a 

correlação entre a melhoria de produtividade e Indústria 4.0 deve contemplar a alocação de recursos para o uso de novas 

tecnologias, com a implantação ocorrendo de forma gradual, conforme necessidade de cada empresa (Backhaus & Nadarajah, 

2019). 

Em países europeus a indústria automotiva é uma das mais digitalizadas e a inserção de novas tecnologias deve aumentar 

ainda mais o impacto dessa digitalização (European Commission, 2017a). Embora essas tecnologias ofereçam oportunidades de 

desenvolvimento de produtos em empresas e instituições de pesquisa, a não adequação aos novos desafios tecnológicos pode 

atravancar a emergência de produtos, serviços, bem como a inovação. 

Em termos de implementação, são necessários requisitos como: a digitalização final de projetos ao longo da cadeia de 

valor e a integração horizontal que é suportada por tecnologias emergentes como IOT (Internet of Things), redes de sensores sem 

fio, big data, serviços em nuvem, sistemas embarcados e Internet móvel (Wang et al., 2016a). 

O uso dessas tecnologias promove maior conectividade digital nos sistemas homem máquina, resultando na integração 

vertical e horizontal ao longo da cadeia de valor (Kagermann, 2015) o que compreende, sistemas computacionais e colaborativos 

compostos por elementos físicos e digitais interconectados, portanto (CPS) ciber físicos (Lee et al., 2015; Colombo et al, 2017), 

propondo um novo modelo de fabricação na busca de melhoria de processos industriais em todos os elos dessa cadeia (Pilloni, 

2018). 

Tendo em conta que os CPS retratam o potencial para planejamento, controle e organização dos processos de produção 

e das cadeias de suprimentos (Hirsch-Kreinsen, 2016), e propõem a interação entre trabalhadores e máquinas (Hermann et al., 

2016). 

Considerando esses novos modelos de fabricação, surgem as fábricas inteligentes que funcionam de forma integrada 

em rede e possuem quatro características distintas: a integração vertical dos sistemas de produção inteligentes; a integração 

horizontal por meio de redes e cadeia global de valor; a engenharia em toda a cadeia de valor e a aceleração através de tecnologias 

exponenciais (Macdougall, 2014). 

O propósito dessas fábricas é atingir um nível mais elevado de automação, operação, eficácia e produtividade (Abbas, 

2018). Os principais requisitos são o controle de processos, a obtenção de dados em tempo real e o rastreamento de produtos, 

moldando um novo padrão de manufatura (Mak et al, 2016). Considerando que um nível mais elevado de dados coletados pode 

permitir que fabricantes e revendedores otimizem processos ao longo da cadeia produtiva (European Commission, 2017b) 

Destaca-se assim que a integração de sistemas é considerada crucial para o sucesso da Indústria 4.0 (Lu, 2017), na 

medida em que retrata o uso de sistemas de tecnologia da informação (TI) em diferentes níveis hierárquicos das empresas. Assim, 

otimizando o processo produtivo por meio do monitoramento e do controle de processo em termos operacional e gerencial 

(Dumitrescu et al., 2015). 

De modo mais amplo, a integração entre empresas, interna e externamente, pode ser afetada pela interoperabilidade, 
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que se traduz pela capacidade de dois sistemas computacionais diferentes funcionarem em conjunto e conferirem acesso a seus 

recursos de maneira recíproca (Folmer et al., 2014). 

Outro aspecto a considerar refere-se à eficiência operacional, que por um lado é considerada como estrutura à obtenção 

de vantagem competitiva, mas por outro exige a atualização de tecnologias, equipamentos de produção, gestão de vendas e da 

cadeia de suprimentos. Consequentemente, empresas que não atenderem esse requisito perdem competitividade em relação aos 

concorrentes (Porter & Heppelmann, 2014), considerando que a competitividade está apoiada na redução de custos (Khan & 

Turowski, 2016). 

A Indústria 4.0 pode ser ampliada para além da área fabril (Brodtmann, 2016), e pode depender da aquisição e 

compartilhamento de dados em toda a cadeia de suprimentos (Brettel & Friederichsen, 2014). O grau de complexidade para 

gerenciamento impõe a necessidade da integração de processos dentro da empresa e ao longo de toda cadeia (Cerra et al., 2014), 

pois além da condução das suas operações internas, a capacidade de coordenação entre clientes e fornecedores contribui para a 

eficiência das empresas em seus processos produtivos (Tomas & Alcantara, 2013). 

A cadeia de valor dos produtos, os modelos de negócios e a integração comercial são influenciados pela disseminação 

e aplicação de tecnologias digitais na indústria. Conforme estudos da CNI (2018) a combinação dessas novas tecnologias pode 

propiciar ganhos significativos de produtividade e melhorar a competitividade das empresas. 

Em face das novas tecnologias e conceitos inerentes à gestão da cadeia de valor, que descentralizam as tomadas de 

decisões operacionais por meio da criação de fábricas inteligentes, a digitalização nas indústrias tem abordagem mais ampla 

(Hermann et al., 2016) e por conseguinte interferem na comunicação como uma forma de ruptura dos mercados tradicionais para 

modelos de negócios digitais que alteram as regras de competição. 

Dessa forma, a utilização dos diferentes pilares da Indústria 4.0 oferece maiores oportunidades para os membros da 

cadeia de valor (Vogel-Heuser & Hess, 2016), porém impõe colaboração entre fornecedores e distribuidores, fornecedores de 

tecnologia e infraestrutura e, operadoras de telecomunicações e provedores de serviços de Internet (Davies, 2015). 

Logo, empresas que realizam maiores investimentos na aquisição de novas tecnologias, geralmente, são aquelas cujos 

volumes de produção são capazes de gerar ganhos com economias de escala (Deloitte, 2015), uma vez que para participar da 

transição à Indústria 4.0 faz-se necessário a adequação dos modelos de negócios (Almada Lobo, 2016). 

A descentralização dos processos de negócios tem sido relativamente comum no desenvolvimento da indústria e a 

evolução das tecnologias de informação com integração das cadeias de suprimentos impulsionam a Indústria 4.0 (Dalenogare et 

al., 2018; Frank, et al., 2019). Os resultados mais esperados pelo uso dessas tecnologias encontram-se nas áreas de manufatura, 

gestão industrial, logística e gestão de processos de negócios (Strange & Zucchella, 2017). 

Neste cenário, a conectividade, os recursos e a disponibilidade de informações exigem cada vez mais colaboração entre 

os participantes da cadeia (Wang & Onori, 2015) e a digitalização, por sua vez, pode propiciar eficiência na integração, acesso 

a fabricantes globais, fornecedores de diversas matérias prima e clientes potenciais (Geissbauer & Schrauf, 2016). 

É crescente o número de empresas que têm adotado conceitos e tecnologias da nova revolução industrial para 

melhorar o desempenho e a produtividade (Rachinger et al., 2018). Uma das principais forças da Indústria 4.0 é o impacto 

positivo na produtividade das organizações, além da influência no modo de vida da sociedade, como as casas e cidades 

inteligentes. Nesse processo de evolução tecnológica, a cadeia de suprimentos tem tido um desempenho mais dinâmico para 

gerenciar o fluxo crescente de dados em sua cadeia de valor na busca de um gerenciamento eficaz (Mouef, 2017). 

Assim como, a colaboração na cadeia de suprimentos destaca-se como fator relevante (Nyaga et al., 2010), e pode ser 

vista como um componente da integração (Wiengarten et al., 2010) que por sua vez pode ser definida como o processo de 

interação e colaboração interna (Kahn & Mentzer, 1996). A colaboração e a integração podem ser consideradas sinônimos (Das 

et al., 2006), entretanto a colaboração pode ser tanto externa entre organizações, quanto interna entre pessoas e 
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departamentos (Pagell, 2004). 

Do mesmo modo, a familiaridade com novas tecnologias e os benefícios da transformação digital são a cada dia mais 

compreendidos e os sistemas operacionais tornam-se gradualmente mais complexos (Ras, 2017). A Indústria 4.0 permeia toda 

a cadeia de valor das organizações e seu escopo pode abranger a cadeia de suprimentos, exigindo novos modelos de negócios. 

No tocante a digitalização, a mesma pode proporcionar a abertura de novos mercados, alavancar inovação e ganhos de 

produtividade, especialmente nas economias em desenvolvimento. Nesse sentido, o apoio governamental com a adoção de 

programas de incentivo, melhorias em infraestrutura e políticas que desafiem as dificuldades somadas a distribuição dos 

benefícios da digitalização podem impulsionar inovação e ganhos (IEDI, 2019). 

Portanto, um aspecto importante da Indústria 4.0 é a obtenção de dados em tempo real e seu tratamento para obtenção 

de informações atuais e precisas que possibilitam melhores decisões sobre questões localizadas. Indo além, a troca de 

informações com agilidade entre subsistemas, permite a colaboração para o enfrentamento de questões que afetam a cadeia de 

produção como um todo. Destacam-se dessa forma dois fatores importantes para a integração ao longo da cadeia de valor: a 

obtenção, análise e uso de dados e a conectividade para troca de dados entre empresas da cadeia. 

Em relação às barreiras para implementação da Indústria 4.0, as empresas encontram as mais variadas, como: escassez 

de pesquisa e desenvolvimento, falta de infraestrutura, insuficiência de dados, ausência de cultura digital e confiança nos 

parceiros de negócios (Wang et al., 2016b). E, para que se possa promover mudanças em estruturas funcionais faz-se necessário 

gerenciar conhecimento colaborativo e integrar a cadeia de suprimentos com transparência de dados ao longo de toda cadeia 

(Liao et al., 2017). 

Em mercados emergentes, como no caso do Brasil, o uso de novas tecnologias pode oportunizar melhorias aos processos 

industriais, criando modelos de manufatura inerentes a realidade de cada país. Mas para tanto tem-se a necessidade da realização 

de investimentos que segundo Lorenz et.al (2016) é a variável capaz de aproximar os pilares da Indústria 4.0 à necessidade de 

adaptação de infraestrutura e qualificação de mão de obra. 

Nesse cenário, pesquisas da Confederação Nacional da Indústria relatam que o nível de investimento no Brasil continua 

sendo orientado para obtenção de ganhos de produtividade e redução de custos (CNI, 2019) e que muitos são os desafios para 

que as empresas brasileiras consigam utilizar tecnologias relativas a Indústria 4.0, destacando investimentos em equipamentos 

que contemplem tecnologias digitais, adaptação de layouts, de processos, relacionamento entre empresas e formas de 

gerenciamentos ao longo da cadeia produtiva (CNI, 2016). 

Os avanços da Indústria 4.0 poderão oportunizar às empresas competitividade e sobrevivência, porém imporão 

exigências relativas à qualificação da mão de obra que contemplem aspectos técnicos à inovação, gestão do conhecimento e 

liderança. O desafio da qualificação começa pelos colaboradores que terão que aceitar e entender essas mudanças, pelas empresas 

que terão que criar ambientes de inovação e condições de desenvolvimento da mão de obra e pela academia que deve estar 

preparada para oportunizar conhecimento condizente com o processo de transição, que por sua vez deverá ser suportado por 

políticas públicas capazes de alavancar o desenvolvimento das pessoas (FIRJAN, 2019). 

 

3. Metodologia 

A realização deste artigo está embasada por uma metodologia de natureza exploratória, quali-quantitativa, que é descrita 

por Soares Pereira et al. (2018) como um método em que os resultados numéricos são complementados por abordagens 

qualitativas. 

A coleta dos dados primários ocorreu mediante a aplicação de uma pesquisa survey, para profissionais do segmento 

automotivo, que é empregada para estruturar, ilustrar cenários e investigar categorias que induzem a outras fases da pesquisa 

(Babbie, 1999), 



 

139  

 

Para coleta da pesquisa survey, foi utilizado um formulário para preenchimento via link, enviado por e-mail a 60 gestores 

de empresas do segmento automotivo, (montadoras e autopeças de pequeno e médio porte), localizadas em São Paulo, Minas 

Gerais e Rio de Janeiro. As respostas foram recebidas diretamente pela plataforma do Google formulários sem qualquer 

identificação do respondente ou da empresa e o anonimato foi assegurado aos participantes em todas as etapas do processo de 

coleta. 

A pesquisa contemplou 13 questões com alternativas objetivas e as perguntas foram elaboradas como base em 

referencial teórico sobre o assunto e o conhecimento dos autores no segmento automotivo. Duas questões foram para qualificação 

da amostra (tipo de empresa e função) e outras 11 que são descritas na Tabela 1 que identifica também as figuras correspondentes 

colocadas no capítulo dos resultados, que serão tratadas com maior robustez e analisadas no capítulo discussões. 

Tabela 1 – Questões da survey. 
 

 
Questões da survey 

Número das 
figuras 

correspondentes 

Qual o nível de conhecimento da sua empresa em relação a indústria 4.0? 1 

Nas empresas em geral, quais dos tópicos você classifica como sendo impeditivo para 
realizar a transição à indústria 4.0? 

2 

Quais tópicos você classifica como ganhos a serem obtidos pela transição para a indústria 
4.0? 

3 

Quais são os gargalos, na sua empresa, para a utilização de novas tecnologias? 4 

Como a sua empresa pretende qualificar a mão de obra para utilização das tecnologias 
relacionadas a indústria 4.0? 

5 

Qual o nível de conectividade de dados entre sua empresa, fornecedores e clientes? 6 

Qual nível esperado de conectividade de dados entre sua empresa, fornecedores e clientes? 7 

Qual a possibilidade de integração entre máquinas e sistema (Interoperabilidade)? 8 

Qual o nível de utilização, na sua empresa, das tecnologias digitais no processo produtivo? 9 e 10 

Nos últimos 2 anos, qual nível de investimento realizado para a implantação de tecnologias 
relativas à indústria 4.0? 

11 

Para os próximos 5 anos, qual nível de investimento está sendo previsto para a implantação 
de tecnologias relativas à indústria 4.0? 

11 

Fonte: Autores. 

 
 

As questões foram realizadas de modo a entender o conhecimento que os participantes da pesquisa possuem em relação 

à Indústria 4.0, destacando a visão de quais fatores podem impedir a transição à Indústria 4.0 nas empresas de modo geral e quais 

as expectativas de ganhos (Figuras 1, 2 e 3). As Figuras 4 a 11 relatam a visão dos participantes respectivamente às condições 

de suas empresas para transição, considerando os gargalos apontados como impeditivos, a qualificação da mão de obra, 

interoperabilidade interna; conectividade ao longo da cadeia automotiva; o uso de tecnologias da Indústria 4.0 e sobre o nível de 

investimentos. 

Na seleção dos participantes optou-se por aqueles que exercem funções de liderança na área industrial. O segmento 

automotivo foi escolhido pela relevância que tem para a economia brasileira pois representa 18% do PIB Industrial (ANFAVEA, 

2020), e as empresas foram selecionadas por fazerem parte cadeia de fornecimento do setor pesquisado. 

Dos 60 questionários encaminhados, 51 retornaram respondidos e 9 não justificaram a ausência de envio. A amostra 

coletada foi composta por 65% de empresas de autopeças, 25% de empresas montadoras e 10% de empresas metalúrgicas e os 

respondentes ocupam funções de liderança (diretores, gerentes e supervisores). 
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Considerando os objetivos propostos para este artigo foram utilizadas as respostas de autopeças e montadoras, e as 

empresas metalúrgicas foram excluídas da amostragem por serem fornecedoras de diversos setores, não somente automobilístico. 

Os dados foram estratificados dos 51 questionários recebidos, contemplando respostas de 33 participantes de autopeças e 13 de 

montadoras, perfazendo 46 questionários respondidos. Com essa nova composição a amostra é representada por 72% de empresas 

de autopeças e 28% de empresas montadoras no universo das empresas pesquisadas. Os dados secundários foram apurados por 

análise documental e das referências bibliográficas. 

A validade da pesquisa fica assegurada pela descrição e entendimento dos aspectos relativos à integração e colaboração 

ao longo da cadeia automotiva. A aderência dos dados coletados se dá pela construção da realidade das empresas participantes e 

pela visão dos respondentes. Considerando ainda que todos os líderes selecionados têm experiência profissional na área industrial 

do segmento pesquisado e que as empresas são integrantes da cadeia automotiva brasileira. 

 
4. Resultados 

Os resultados obtidos são apresentados por meio das figuras a seguir. A Figura 1 aponta o nível de conhecimento sobre 

Indústria 4.0 considerado pelos gestores das empresas pesquisadas, em que mais que uma das alternativas poderia ser assinalada. 

Figura 1 - Conhecimento dos gestores das empresas sobre Indústria 4.0. 

Fonte: Autores. 

 
 

Como pode-se observar na Figura 1, o nível de conhecimento apontado pelos respondentes das empresas montadoras 

é superior ao das autopeças, visto que 100% dos participantes das montadoras indicam ter conhecimento sobre dificuldades e 

vantagens para implantação das tecnologias da Indústria 4.0 contra 12% das autopeças. Em relação ao nível mais amplo de 

conhecimento a situação também reforça as diferenças em termos de conhecimento sobre o tema, visto que 54% das montadoras 

apontam ter amplo conhecimento enquanto apenas 6% das autopeças sinalizam esse nível. 

Os fatores apontados como impedimentos para a transição à Indústria 4,0 são evidenciados na Figura 2, considerando 

a visão dos participantes da pesquisa em relação às empresas em geral. 
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Figura 2 - Impedimentos para a utilização de novas tecnologias para as empresas em geral. 

Fonte: Autores. 

 
 

No tocante aos fatores que podem impedir a transição à Indústria 4.0 (Figura 2) todos os quesitos foram mencionados 

tanto por autopeças quanto por montadoras. Entretanto, enquanto as autopeças sinalizaram investimentos incompatíveis como 

o maior entrave, as montadoras destacam a falta de conhecimento das empresas de modo geral, aspecto esse já evidenciado na 

Figura 1 que apresenta o baixo conhecimento das empresas de autopeças. 

A realização à transição para Indústria 4.0 também pode ser vista como uma oportunidade para obtenção de ganhos, 

as expectativas esperadas pelos participantes das empresas pesquisadas são evidenciadas na Figura 3 a seguir. 

 
Figura 3 - Expectativas de ganhos pela transição para a indústria 4.0. 

 

Fonte: Autores. 

 
 

No que se refere aos ganhos esperados com a realização da transição à Indústria 4.0 (Figura 3), os respondentes 

indicaram ter as mesmas expectativas. Entretanto para as montadoras uma maior disponibilidade de informação é o ganho mais 

esperado e para as autopeças a agilidade nos processos produtivos. Uma observação relacionada a obtenção de vantagem 

competitiva merece destaque pois as autopeças não vislumbram esse ganho com a mesma ênfase das montadoras. 
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As dificuldades apontadas pelos respondentes da pesquisa em relação aos gargalos que suas respectivas empresas 

apresentam são evidenciadas na Figura 4. 

 
Figura 4 - Gargalos para o uso de novas tecnologias para as empresas pesquisadas. 

 

Fonte: Autores. 

 
 

Conforme pode-se observar na Figura 4, a visão em relação aos entraves para a realização da transição difere de forma 

significativa nas empresas pesquisadas. Enquanto as autopeças enxergam como obstáculos internos basicamente o que apontaram 

como sendo impedimentos para todas as empresas (Figura 2), o olhar dos respondentes das montadoras volta-se apenas para a 

falta de conexão entre os participantes da cadeia. 

Aspectos relativos à qualificação da mão de obra para uso de tecnologias pertinentes a Indústria 4.0 são mostrados na 

Figura 5. 

 
Figura 5 - Como as empresas pesquisadas pretendem qualificar a mão de obra para utilização das tecnologias da indústria 4.0. 

Fonte: Autores. 
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Os dados sobre o modo como as empresas pretendem qualificar e qualificam a mão de obra para o uso de novas 

tecnologias também difere entre as empresas participantes da amostra. Enquanto as autopeças indicam que pretendem contratar 

mão de obra já qualificada, as montadoras apontam para qualificação sistemática dos seus colaboradores. 

A conexão entre os participantes da cadeia, destacada de modo importante por montadoras (Figura 4), tem seus níveis 

relatados na Figura 6 que apresenta os níveis de conectividade de dados entre as empresas pesquisadas, fornecedores e clientes. 

 
 

Figura 6 - Nível atual de conectividade de dados entre a empresa, fornecedores e clientes. 
 

Fonte: Autores. 

 

 
O nível de conectividade de dados entre as empresas pesquisadas, seus fornecedores e clientes se apresenta em nível 

baixo para 100% das autopeças. Nas montadoras 77% indicam ter nível baixo de conexão e 23% nível alto, possivelmente refere-

se à conectividade estabelecida com seus clientes, já que a totalidade das empresas de autopeças pesquisadas sinalizaram um 

nível baixo de conexão. 

Ainda no tocante a conectividade, indagou-se qual a expectativa de conexão entre as empresas investigadas, seus 

fornecedores e clientes. Os resultados obtidos são mostrados na Figura 7. 

 
Figura 7 - Nível esperado de conectividade de dados entre empresa, fornecedores e clientes. 

Fonte: Autores. 
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A conectividade de dados esperada (Figura7) pelas montadoras coincide com o cenário atual (Figura 6) no qual 23% 

das montadoras esperam que o nível seja elevado. Entretanto essa disposição não aparece nas repostas das autopeças, visto que 

apenas 6% dessas empresas almejam um nível elevado de conexão com os outros integrantes da cadeia. Tal situação pode ser 

explicada considerando os gargalos indicados na Figura 4, nos quais as autopeças demonstram enfrentar dificuldades bem 

diferentes das montadoras. 

A interoperabilidade que retrata a integração entre máquinas e sistema é apontada na Figura 8. 

 
 

Figura 8 - Possibilidade de integração entre máquinas e sistema (Interoperabilidade). 
 

Fonte: Autores. 

 
 

Na análise das respostas percebe-se que a relevância e possibilidade de interoperabilidade é apontada por autopeças e 

montadoras, entretanto a disponibilidade de funcionalidade relatada por 62% das montadoras não aparece para as autopeças 

pesquisadas. 

Complementando o relato do cenário das empresas pesquisadas na comparação das Figuras 9 e 10 que tratam do uso de 

tecnologias referentes a Indústria 4.0 por autopeças e montadoras respectivamente, percebe-se que as diferenças entre as referidas 

empresas são significativas, pois enquanto o nível de utilização das autopeças concentra-se entre baixo e nulo, nas montadoras 

fica entre médio e alto, destacando a defasagem tecnológica entre os dois elos da cadeia automotiva. 
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Figura 9 - Nível de utilização de tecnologias pelas empresas de Autopeças. 
 

Fonte: Autores. 

 

 
Figura 10 - Nível de utilização de tecnologias pelas empresas Montadoras. 

 

Fonte: Autores. 

 
 

Observa-se na Figura 10 que as montadoras denotam níveis de utilização de tecnologia entre médio e alto. Tecnologias 

como comunicação entre máquinas, big data analytics e computação tem indicação de uso por 77% dos participantes dessas 

empresas. A desigualdade entre as empresas, apurada pela pesquisa, podem ser explicadas em parte pelo nível de investimento 

realizado nos últimos 2 anos e a realizar nos próximos 5 anos (Figura 11), considerando que a pesquisa foi realizada entre os 

meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020. 
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Figura 11 - Nível de investimentos. 
 

Fonte: Autores. 

 
 

Em relação aos investimentos em tecnologias relativas à Indústria 4.0, nos últimos dois anos enquanto a totalidade das 

montadoras pesquisadas sinalizaram grandes investimentos, as autopeças praticamente não realizaram investimentos para essas 

novas tecnologias. Para os próximos 5 anos as autopeças pretendem realizar pequenos investimentos e as montadoras sinalizam 

para continuidade na realização de investimentos. 

Tendo em vista as diferenças entre montadoras e autopeças apontados, os resultados apresentados são discutidos de 

forma mais acentuada na seção a seguir. 

 
5. Discussão 

Considerando que a integração e automação dos processos industriais demandam entendimento entre os diversos 

atores que compõem a cadeia de valor (Erol et al., 2016), assim como a interoperabilidade nessa cadeia permite expandir as redes 

de negócios (Ibarra et al., 2018). As dificuldades enfrentadas pelas autopeças no uso de tecnologias da Indústria 4.0, apesar do 

melhor cenário apresentado pelas montadoras, dificultam a integração e colaboração da cadeia automotiva como um todo. 

As tecnologias disruptivas alavancam a Indústria 4.0 com a ampliação do volume de dados, conectividade, digitalização 

e novos modelos de interação entre homem máquina, (Baur & Wee, 2015), e as empresas necessitam adequar seu modelo de 

negócios para participar dessa transformação (Almada-Lobo, 2016), embora muitos outros fatores sejam necessários, o 

conhecimento sobre Indústria 4.0 é condição basilar ao processo de transição à Indústria 4.0. 

Em relação aos impedimentos para o uso de novas tecnologias, pelas empresas em geral, montadoras e autopeças 

elencaram os mesmos entraves. Entretanto, para as autopeças o nível de investimentos incompatível é mais destacado, enquanto 

as montadoras ressaltaram a falta de conhecimento sobre o tema Indústria 4.0, corroborando com pesquisas da CNI (2016) que 

apontam para o baixo conhecimento que os usuários das indústrias, de modo geral, possuem sobre as tecnologias digitais e seus 

benefícios. 

Apesar dos impedimentos apontados, os participantes da pesquisa também concebem possibilidades de ganhos com a 

realização da transição à Indústria 4.0. Embora os ganhos mais esperados para as autopeças tenha sido agilidade nos processos 

produtivos e para montadoras maior disponibilidade de informação, a redução de custos que está diretamente ligada a ganhos 

de produtividade também é evidenciada, corroborando com as afirmações de Rüßmann et al. (2015) em que as tecnologias da 
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Indústria 4.0 permitem a junção e análise de dados entre máquinas, agilização e flexibilização, tornando os processos mais 

eficientes. 

No que concerne aos gargalos enfrentados pelas respectivas empresas dos respondentes, encontra-se um cenário 

diferenciado, enquanto para as montadoras o único gargalo é a falta de conexão entre os participantes da cadeia para uso de novas 

tecnologias, as autopeças, além desse, citam diversos outros. A situação das autopeças tem amparo nas colocações de Wang et 

al., (2016) em que as empresas encontram barreiras para implantação da Indústria 4.0 relacionadas a escassez de pesquisa e 

desenvolvimento, falta de infraestrutura, insuficiência de dados, ausência de cultura digital e confiança nos parceiros de negócios. 

Outra questão que também sinaliza diferenças nas respostas das empresas pesquisadas remete-se a qualificação da mão 

de obra para o uso de novas tecnologias, enquanto as autopeças indicam que pretendem contratar mão de obra já qualificada, 

montadoras descartam essa possibilidade e colocam que qualificam seus colaboradores de forma contínua. A posição das 

montadoras está de acordo com estudos da FIRJAN (2019) em que o papel das empresas no processo de transição é criar 

condições para que as pessoas possam desenvolver-se. Entretanto percebeu-se que as autopeças ainda não possuem o mesmo 

patamar de condições para qualificação de seus colaboradores. 

A situação apontada pelos respondentes das empresas de autopeças em relação aos inúmeros gargalos, falta de 

conhecimento e qualificação da mão de obra vai ao encontro com pesquisas da CNI (2016), que sinaliza que nem todos os 

segmentos industriais conseguem avançar no mesmo ritmo em direção ao uso de novas tecnologias. De maneira análoga, dados 

disponibilizados pelo MDIC - Ministério da Economia, Indústria, Comércio e Serviços em 2019 apontam que inúmeras das 

empresas de menor porte do segmento automotivo possuem dívidas, inclusive tributárias, aumentando os obstáculos à obtenção 

de financiamento de bancos privados e públicos, tanto para investimentos, quanto para capital de giro. 

Os respondentes das empresas pesquisadas indicaram que o nível de conectividade de dados que se estabelece entre as 

empresas, fornecedores e clientes é baixo, indo ao encontro do estabelecido por pesquisa da ABIMAQ (2018) na qual 91% das 

empresas brasileiras não estão conectadas. Embora as montadoras e autopeças pesquisadas sinalizaram para um nível baixo de 

conectividade, 23% dos entrevistados das montadoras apontaram para um alto nível de conectividade. 

Outra situação colocada refere-se ao nível de conectividade esperado, e nesse caso montadoras e autopeças sinalizaram 

para um nível parcial. Destaca-se aqui que para 23% das montadoras a expectativa de conectividade é total, o que corresponde a 

parcela de montadoras que alegaram já possuírem um nível alto de conectividade. As montadoras mais uma vez mostram ter 

maior proximidade às premissas da Indústria 4.0, visto que o World Economic Forum classifica a conectividade como tecnologia 

chave para a transição. 

Cabe ressaltar que a falta de conexão destacada por 100% das montadoras e mencionada por 64% autopeças, configura-

se como um impedimento importante ao uso de novas tecnologias, dificultando a integração de empresas do segmento 

automotivo ao longo da cadeia produtiva. A conexão entre clientes e fornecedores comunica e integra componentes ao longo da 

cadeia (PWC, 2016) e pode ser apontada como agente transformador das cadeias de valor da indústria e de modelos de negócios 

(Zhong et al., 2017). 

No sentido de estabelecer a conectividade esperada, que pode permitir maior integração ao longo da cadeia do segmento 

automotivo, o investimento em novas tecnologias tem papel importante. As diferenças encontradas entre montadoras e autopeças 

em relação a essas tecnologias, em parte podem ser explicadas, pelo baixo nível de investimentos realizados e a realizar pelas 

autopeças. 

No tocante ao uso de tecnologias da Indústria 4.0, a presente pesquisa também evidencia uma defasagem tecnológica 

maior para as autopeças, visto que para elas o uso dessas tecnologias é inexistente, enquanto para montadoras o nível de utilização 

oscila entre alto e médio. Considerando que a evolução das tecnologias de informação e sua integração às cadeias de 
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suprimentos resultam na Indústria 4.0 conforme Dalenogare et al. (2018) e Frank et al. (2019) e que essas são mais dinâmicas 

para gerenciamento do fluxo de dados (Mouef, 2017), as diferenças apuradas entre montadoras e autopeças dificultam ainda 

mais o processo de integração ao longo da cadeia automotiva brasileira. 

Considerando o colocado por Schuh et al. (2017) que afirmam ser necessário o atendimento dos seguintes estágios de 

maturidade: Informatização, Conectividade, Visibilidade, Transparência, Capacidade Preditiva e Adaptabilidade, para que as 

empresas possam realizar a transição para a Indústria 4.0, pode-se dizer que as dificuldades apontadas para o uso de novas 

tecnologias também são encontradas em empresas de outros países como por exemplo a Alemanha, que de acordo com dados 

divulgados pela VDI – Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha -, ainda estão em fase de implantação do estágio de 

informatização e conectividade. 

Em mercados emergentes, como no caso do Brasil, o uso de novas tecnologias pode oportunizar melhorias aos processos 

industriais, criando modelos de manufatura inerentes a realidade de cada país. Mas para tanto tem-se a necessidade da realização 

de investimentos que segundo Lorenz et.al (2016) é a variável capaz de aproximar os pilares da Indústria 4.0 à necessidade de 

adaptação de infraestrutura e qualificação de mão de obra. 

 

6. Conclusão 

A competição nos negócios tem gerado inovações tecnológicas e essa mudança influencia os modelos e as estruturas 

operacionais estratégicas, porém muitos são os desafios. Fica evidente, a partir do pressuposto teórico, que a pesquisa proposta 

encontrou amparo e subsídio na bibliografia. 

Destaca-se pelo relatado nesta pesquisa empírica que montadoras e autopeças apresentam condições díspares para o uso 

de novas tecnologias conforme Figuras 9 e 10 o que dificulta a integração ao longo da cadeia. Ainda no que tange a obtenção 

dos resultados para esta amostra, a desigualdade de condições entre montadoras e autopeças se apresenta de forma perceptível, 

tendo em conta que a análise dos dados da pesquisa revelou que a defasagem tecnológica é maior para as autopeças, porquanto 

para essas empresas prevalece a inexistência dessas tecnologias, enquanto para as montadoras impera um nível maior de 

utilização. 

Assim, na comparação entre montadoras e autopeças, verifica-se que realidade é diferente em relação as dificuldades 

para o uso de novas tecnologias e consequentemente para promover a integração ao longo da cadeia automotiva. Neste contexto, 

apesar da interdependência entre autopeças e montadoras e, os resultados indicaram que as autopeças, priorizam a permanência 

no mercado contrariamente às estratégias para a realização de mais investimentos para uso de novas tecnologias e que as 

montadoras estão em estágio mais avançado, por possuírem maior capacidade de investimento, acesso a novas tecnologias e 

outros recursos necessários à transição. 

Cabe destacar que estudos da FIRJAN (2016) apontam que, no Brasil, o segmento automotivo é o que se encontra em 

estágio mais avançado para realização da transição à Indústria 4.0 e que o uso dessas novas tecnologias pode levar a indústria 

automotiva a ter maior competitividade. Por outro lado, em consonância com os resultados relatados nesse artigo, pesquisas da 

CNI (2019), colocam que nem todos os segmentos industriais conseguem avançar no mesmo ritmo. 

Dessa forma, na identificação e análise dos resultados relatados por autopeças e montadoras que compõem o segmento 

automotivo brasileiro, verificou-se que muitos são os desafios para promover a integração da cadeia de suprimentos considerando 

o uso de tecnologias da Indústria 4.0, especialmente para as autopeças cujas condições para adoção de novas tecnologias são 

diversas a conjuntura das montadoras. 

Contudo, apesar das diferenças apontadas, conforme mencionado em texto do IEDI (2019) há que se considerar que o 

sistema industrial, possui conexões que atravessam diversas cadeias, e que quando um vetor promove progresso tecnológico, 
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oportuniza estratégias estruturadas em direção à Indústria 4.0, concebendo assim caminhos para estabilidade e desenvolvimento 

do país, ancorados pelo crescimento da produção. 

Diante do exposto, a luz da teoria pesquisada e da apuração e análise dos resultados apresentados, as principais 

contribuições desse artigo foram: 1) entender aspectos relacionados ao uso de tecnologias da Indústria 4.0, no Brasil, 

especialmente no segmento automotivo; 2) identificar as dificuldades encontradas por montadoras e autopeças para promover a 

integração ao longo da cadeia de suprimentos levando-se em conta suas especificidades; 3) enfatizar a importância da necessidade 

de integração dos elos da cadeia de suprimentos do segmento automotivo. 

O presente artigo foi realizado, considerando toda cautela na interpretação, análise e apresentação dos dados para 

garantir os resultados apresentados, todavia não podem ser generalizados para o universo de empresas, pela limitação do tamanho 

da amostra e porque outras pesquisas, em outros tempos, ou segmentos podem apresentar resultados distintos. 

Dada a relevância do tema, como proposta de estudos futuros recomenda-se identificar quais as estratégias de empresas 

do segmento automotivo para integração ao longo da cadeia de suprimentos. 
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Abstract.  The use of technologies embraced by Industry 4.0 drives integration 

and collaboration between companies in order to expand borders for other 

organizations, thus allowing the intelligent use of data and favoring integration 

throughout the supply chain. To carry out this article, the method used was a 

single case study in a medium-sized auto parts company, located in Greater São 

Paulo / Brazil. The results showed that data connectivity is important to enable 

the use of technologies in the automotive chain and strengthen the relationship 

between suppliers and customers and that greater efficiency can be obtained by 

the dissemination of technologies throughout the chain. It is noteworthy that the 

expectations of results to be obtained by the integrated use of technologies in the 

client-supplier relationship, can favor innovation and improve the efficiency of 

internal and external processes. 

Keywords: Industry 4.0, Integration, Collaboration, Automotive Chain. 

1 Introduction 

The concept of Industry 4.0 appears at the beginning of the 21st century, based on a 

productive structure with information, communication, automation, production, and 

business processes [1], which can transform traditional supply chains into chains. of 

digital supplies [2]. 

Digital transformation can connect companies and customers, and provide 

transparency, reliability, and effectiveness through the intelligent use of data 

throughout the chain [3]. In this way, the technologies encompassed by Industry 4.0 

can favor integration in order to make organizations smarter [4]. 

Considered one of the main mechanisms for industrial organization, integration [5] 

driven by advanced and connected technologies, can expand the boundaries of 

companies to other organizations and stakeholders [6]. 

In the context of Industry 4.0, integration, from an internal perspective, can enable 

information to be shared across different sectors and hierarchical levels within the 
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company, while horizontal integration is established through collaboration between two 

or more companies in pursuit of common goals. 

However, even if the relationship between customer and supplier can be favored by 

the use of new technologies so that everyone can benefit from a possible integration, it 

is necessary that smaller companies also have access to technological innovations. 

Thus, even though larger companies have access to technologies, exclusive use 

within the company hampers the competitive advantage that could be unlocked and 

accelerated by sharing data along the supply chain [7]. 

In Brazil, it is considered that there are many challenges for companies to be able to 

use technologies related to Industry 4.0, such as investments in equipment with digital 

technologies, an adaptation of layouts, processes, relationships between companies, and 

management of the production chain [8]. 

Although the challenges are present in the different sectors of the Brazilian economy, 

the automotive chain, composed of automakers and auto parts, stands out for its 

participation in the GDP (Gross Domestic Product), for the generation of jobs, 

investments in innovation, and for significant linkages in its production processes [9], 

and therefore it is the sector chosen for study in this article. 

The use of new technologies, of course, promotes relevant changes in how supply 

chains are managed and opens research gaps on this issue [10], since few studies 

explore the subject. 

Seeking to fill part of these gaps, the study of this article consists of understanding 

how the use of Industry 4.0 technologies can facilitate the integration of the supply 

chain in auto parts companies in Brazil, aiming to analyze the conditions and challenges 

for the integration of the supply chain considering Industry 4.0 technologies, from the 

perspective of an auto parts company. 

2 Literature Review 

The use of Industry 4.0 technologies can provide the supply chain with the opportunity 

to trace materials and products, collect and analyze processes, collect data in real-time 

and improve production, storage and transport communication [11]. 

A supply chain is considered to be the aggregation of interdependent organizations 

that coordinate activities and share common adaptive challenges [12]. In this way, the 

integration of internal operations and the ability to coordinate between customers and 

suppliers can enable the efficiency of production processes [13]. 

The attributes of a digitized supply chain are real-time communication and 

collaboration between customers, suppliers, and partners based on shared and 

standardized data across platforms in a network of companies [14]. The concept of 

integration is considered one of the pillars of Industry 4.0 [15] added new technologies 

can make companies more intelligent and integrated [16]. 

In this way, communication within the same company at different hierarchical levels 

can occur through vertical integration, which can provide more flexible production 

systems, while horizontal integration facilitates cooperation between different 

companies [17]. 
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The collaboration between companies is an element of integration capable of 

providing joint work between organizations to create a competitive advantage [18]. 

Thus, for collaboration to occur throughout the chain, vertical integration is first 

necessary, followed by horizontal integration [19].  

The use of new technologies can give companies a competitive advantage [20], 

including in the automotive industry. However, some companies will only walk the 

path of transition when this reality is also relevant to smaller companies [21]. 

It is also noteworthy that a closer relationship between customer-supplier can bring 

a positive result for the success of manufacturing companies since suppliers can provide 

new knowledge, skills, and working methods [22]. In addition, new business models 

require industries to think about the internal and external environment [23]. 

In this way, the shared understanding of concepts related to Industry 4.0 among 

different companies can boost innovation strategies [24], since knowledge about 

technology beyond their companies can improve process efficiency [25]. 

3 Method 

To carry out this article, the methodology used was exploratory, through a single, 

longitudinal case study. Because it is characterized by the “how” and “why” questions 

about a set of contemporary events, it allows for in-depth investigation and preservation 

of the holistic and meaningful properties of real-life events [26]. 

 The case chosen was a medium-sized auto parts company, supplier to the main 

vehicle manufacturers operating in Brazil. In order to maintain confidentiality 

regarding the identity of the company and to maintain the research protocol, throughout 

this article it will be referred to as “Company X”. 

Data collection was carried out through an open semi-structured interview with the 

supply chain director of “Company X”. The interview was divided into two blocks: 1) 

Use of Industry 4.0 technologies in the automotive chain; 2) Integration and 

collaboration in the automotive chain. 

Data were also collected during a technical visit with on-site observations and 

physical artifacts about a project developed by “Company X”, which was pointed out 

by the respondent during the interview. 

The main aspect addressed in this article refers to two links in the studied chain: the 

customer and the supplier. It is worth explaining that auto parts within the automotive 

chain are suppliers of automakers, but they also assume the role of the customer with 

regard to their raw material suppliers. 

4 Results and discussions 

The results obtained are presented in the following tables and figures. Tables 1 and 2 

present the syntheses of the interview, in which the respondent puts his perceptions as 

a supplier of the automakers and as a customer of sub-suppliers.  
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Table 1 - Use of Industry 4.0 technologies in the automotive chain 

Questions Finds 

1 
Why is it important for your customer to 
have access to Industry 4.0 technologies? 

To enable data connectivity and streamline 
information. 

2 
How important is your supplier to these 
technologies? 

Strengthen customer-supplier relationships 
and establish partnerships. 

3 
Is it possible to automate the data 
collection at different stages of the chain? 

Possible with the use of specific 
technologies and real-time control. 

4 

Is it possible to exchange information in 
real-time, speed up sharing, and track the 

product along the chain? And what would 
be the expected results? 

It will only be possible if the different 
links have access to technology and 

connectivity. Agility, data accuracy, 
delivery reliability, and traceability. 

5 
Regarding the supply chain, do you 
consider it to be customer-centric? 

Yes, because the customer will guide the 
demand and service deadlines. 

Source: Prepared by the authors 

In the analysis of this group of questions, it was found that the customer is the central 

object of the supply chain, and data connectivity is important to enable the use of 

technologies in the automotive chain and to strengthen the relationship between 

suppliers and customers. 

He also highlighted that the interest in the use of new technologies is linked to the 

possibilities of results of the investment made, which corroborates with research [8] 

that indicate that the level of investment in Brazil continues to be oriented toward 

obtaining productivity gains and cost reduction. 

Another important aspect pointed out in the interview refers to the access and 

dissemination of technology along the chain, in line with the very conception of the 

supply chain, which is configured as the aggregation of interdependent organizations 

that coordinate activities and share common challenges of adaptation [12]. 

The other group of issues analyzed concerns the integration and collaboration in the 

automotive chain, as shown in table 2. 

 Table 2 - Integration and collaboration in the automotive chain  

Questions Finds 

1 
How your company institutionalizes 
collaboration on Industry 4.0 topics with 
external partners, suppliers, and customers. 

Some clients consider carrying out joint 
projects, as long as there is a possibility 
of earnings.  

2 
How do you assess the degree of integration 
of your horizontal value chain, in which 
aspects is this integration important? 

The horizontal integration allows the 
proximity between the customer's needs 
and what is being produced by the 
supplier.  

3 
How do you assess the degree of integration 
of your vertical value chain? 

Partial in production processes. 

4 

Is it important for customers, suppliers, and 
partners to communicate and collaborate in 
real-time based on shared and standardized 
data across platforms in a network? 

Yes, the company is also developing a 
project with the supplier to share data 
with a view to reducing the storage area 
and the material stock started in 2021. 
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5 
Can the use of new technologies along the 
chain generate new forms of integration and 
collaboration among chain members? 

Technology makes integration and 
collaboration more agile, efficient, and 
reliable. 

Source: Prepared by the authors 

The answers to this group of questions denote the importance of the client-supplier 

relationship, but the development of common projects is suggested through the 

possibility of gains for both parties. 

The interviewee states that technology can make integration and collaboration more 

agile, efficient, and reliable, but on the other hand it is important to note the challenges 

regarding the choice of appropriate technology for each company [28]. 

The closer relationship between customer-supplier makes it possible to obtain 

positive results for companies since suppliers can provide new knowledge, skills, and 

working methods [22], corroborating the interviewee's position in which horizontal 

integration it promotes the approximation between the customer's needs and what is 

being produced by the supplier, in addition to facilitating the logistics service. 

Another important finding of this analysis was to identify that “Company X” has 

been developing a project with one of its suppliers to share data to reduce the storage 

area and material stock, as illustrated in Figure 1. 

 

 

Figure 1 – Project topics “Company X” and sub-supplier (Source: Prepared by the authors) 

Based on the data collected, it was possible to identify the steps taken by the 

company studied to implement a project to optimize inventories. The motivations that 

generated the need to develop this project refer to problems related to the level of stock, 

physical space, movement of materials, and various risks. 

The project originates from real problems that involved actors from different 

companies. In this case, “Company X” becomes the client and the other company 
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participating in the project becomes the sub-supplier. The common problems faced by 

the two companies, as depicted in Figure 1, led to the need to use new technologies and 

opened up opportunities for collaboration between them. 

The choice of sub-supplier to carry out this partnership was guided by the 

identification of common problems, the number of items supplied to “Company X”, the 

high added value of the products, and the location of the sub-supplier. 

The project aimed to optimize and make stock levels more flexible and was 

structured using Industry 4.0 technologies. Based on the analysis of the problems faced 

by the two companies, a strategy was drawn up to create an integrated system for 

programming and controlling materials, which would meet mutual needs. 

To operationalize the project, the two companies started to make use of an 

intermediary database, together with dedicated software to organize, control, and 

monitor in real-time the processes related to material management. The system used 

through digitalization allows greater integration of processes throughout the supply 

chain 

This integrated system allowed the customer to have direct access to the supplier's 

inventory data in relation to scheduled material, while the supplier has access to the 

customer's scheduling needs in real-time. 

The preliminary results signaled the direction of meeting the expectations of the 

companies, which can be confirmed by the continuous monitoring and control since the 

project started in 2021. The preliminary signaling of the results can be reinforced by 

the fact that the use of new technologies can give companies a competitive advantage 

[20]. 

The analysis of the case in question, combined with the interviewee's statements, 

evidence the importance of Industry 4.0 technologies to promote integration between 

customer and supplier, corroborating the view that sharing the use of these technologies 

between different companies can boost innovation strategies [24], and improve the 

efficiency of internal and external processes [25]. 

5 Conclusion 

In the search to answer how the use of Industry 4.0 technologies can facilitate the 

integration of the supply chain in auto parts companies in Brazil, this article aimed to 

analyze the conditions and challenges for the integration of the supply chain 

considering the technologies of Industry 4.0. 

From the perspective of the auto parts company, the importance of connectivity was 

verified to enable the use of technologies in the chain and to strengthen the relationship 

between suppliers and customers. In the case studied, integration appears as a 

collaborative process that began with the identification of difficulties common to 

participating companies about inventory management, which culminated in the 

development of a project for optimization. 
What triggered the process to develop the project was the problems common to the 

companies, whose solution was based on collaboration between customer and supplier 

for the use of new technologies that provided better management and optimization of 

inventories in the participating companies. 

157 



It was found that this type of initiative opens the way for the process of horizontal 

integration to occur more broadly, in the sense of propagating itself in the supply chain. 

However, for this to happen, access to technology must be disseminated along this 

chain. 

The main contribution of this article was to verify how the use of technologies can 

facilitate the integration of the supply chain in auto parts companies in Brazil, as well 

as the integration and collaboration in the chain can enable the participating companies 
to face the challenges for the use of technologies related to the Industry 4.0. 

  The present research does not conclude conclusions on the proposed question, 

especially as it is a single case study. Thus, the results obtained cannot be generalized 

to all companies. As a proposal for future studies, it is recommended to verify the 

conditions and challenges for the supply chain integration of other links in the 

automotive chain. 
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