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RESUMO 

 

Os novos paradigmas de gestão e processos trazidos pela Indústria 4.0 auxiliam, 

através das suas tecnologias embarcadas, na manutenção da competitividade das 

Pequenas e Médias Empresas (PME), balizada nas características dessas empresas 

como flexibilidade e rapidez no atendimento com baixo custo. No entanto, não há 

muitos estudos na área de Indústria 4.0 associadas às PME, ainda que elas sejam a 

base da economia de muitas nações. Como a Indústria 4.0 proporciona 

oportunidades por meio das suas tecnologias, o objetivo desta pesquisa é identificar 

as tecnologias base da Indústria 4.0, determinar as características das PME e 

avaliar a relação entre as tecnologias base da Indústria 4.0 e as características 

ímpares que as PME apresentam. Esta pesquisa é descritiva e exploratória e tem 

abordagem quantitativa, utilizando-se procedimento de survey para coleta de dados 

em PME do setor automobilístico. Para determinar as tecnologias base da Indústria 

4.0, foi feita revisão de literatura através da base Scopus com artigos que citam as 

tecnologias da Indústria 4.0 e também as PME. A regressão múltipla foi a ferramenta 

estatística de análise de dados obtidos pelo survey. O questionário utilizado para 

estudar a relação entre as tecnologias base da Indústria 4.0 e as características das 

PME apresentou confiabilidade em teste do coeficiente de alfa de Cronbach. A 

regressão foi feita para cada tecnologia base e resultou em uma relação moderada e 

duas relações fortes com as características das PME. A análise dos resultados 

sugere um modelo teórico e indicou os perfis das PME para adoção das tecnologias 

base. O estudo ainda gerou contribuições para o meio acadêmico, organizações, 

governo, economia e sociedade. 

 

Palavras-chaves: Pequenas e Médias Empresas (PME). Características das PME. 

Tecnologias Base. Perfil de Adoção de Tecnologias. Indústria 4.0  

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The new management paradigms and processes brought by Industry 4.0 help, 

through its embedded technologies, in maintaining the competitiveness of Small and 

Medium Enterprises (SMEs), based on the characteristics of these companies such 

as flexibility and speed of service at low cost. However, there are not many studies in 

Industry 4.0 associated with SMEs, even though they are the basis of the economy of 

many nations. As Industry 4.0 provides opportunities through its technologies, the 

objective of this research is to identify the basic technologies of Industry 4.0, 

determine the characteristics of SMEs and evaluate the relationship between the 

basic technologies of Industry 4.0 and the unique characteristics that SMEs present. 

This research is descriptive and exploratory and has a quantitative approach, using a 

survey procedure to collect data on SMEs in the automotive sector. To determine the 

base technologies of Industry 4.0, a literature review was made through the Scopus 

base with articles that mention the technologies of Industry 4.0 and SMEs. Multiple 

regression was the statistical tool for analyzing the data obtained by the survey. The 

questionnaire used to study the relationship between the base technologies of 

Industry 4.0 and the characteristics of SMEs showed reliability in testing the 

Cronbach's alpha coefficient. The regression was done for each base technology and 

resulted in a moderate relationship and two strong relationships with the 

characteristics of SMEs. The analysis of the results suggests a theoretical model and 

indicated the profiles of SMEs to adopt the base technologies. The study also 

generated contributions to academia, organizations, government, economics, and 

society. 

 

Keywords: Small and Medium Enterprises (SMEs). Characteristics of SMEs. Base 

Technologies. Technology Adoption Profile. Industry 4.0  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Indústria 4.0, símbolo do início da quarta revolução industrial, teve seu 

conceito introduzido na feira de Hannover, em 2011, e anunciado em 2013 pelo 

governo alemão como uma iniciativa estratégica (HECKLAU et al., 2016; QIN; LIU; 

GROSVENOR, 2016; LI, 2018), tendo os sistemas ciberfísicos (CPS) como base 

(QIN; LIU; GROSVENOR, 2016; KIM, 2017). CPS são sistemas integrados com 

funcionalidades para computação, rede e processos físicos (KILIMIS et al., 2019), 

onde a infraestrutura de tecnologia de informação assume o controle dos efeitos do 

mundo físico (GOLLMANN, 2013). A Indústria 4.0 envolve a integração de CPS com 

o uso da Internet das Coisas (IoT) nos processos industriais, causa implicações para 

a criação de valor, modelos de negócios, serviços de fluxo e organização do trabalho. 

(KAGERMANN; WAHLSTER; HELBIG, 2013). IoT refere-se à conexão em rede de 

várias coisas, incluindo máquinas, sensores e dispositivos inteligentes que interagem 

entre si (LEE; LEE, 2015; XIA et al., 2012).  

Apesar de ser recente e ser um conceito ainda em construção, estudos na 

área da Indústria 4.0 têm crescido muito nos últimos anos (MUHURI; SHUKLA; 

ABRAHAM, 2019). Estas pesquisas apontam para estudos na área de tecnologias-

chave, conceitos da Indústria 4.0, CPS, modelos de maturidade, modelos de 

negócios, aplicações de tecnologias específicas em processos e cadeias de valor, 

além de revisões bibliométricas e sistemáticas da literatura (LU, 2017; MITTAL et al., 

2018; QUEIROZ; TELLES, 2018; SAFAR et al., 2018).  

Reconhecidos como a base para maioria das indústrias e países (ISSA; 

LUCKE; BAUERNHANSL, 2017; ÖZBUĞDAY et al., 2020), as Pequenas e Médias 

Empresas (PME) possuem modelos de negócios que dependem da sua flexibilidade 

e rapidez de resposta. A sua sobrevivência está atrelada ao atendimento dos 

anseios dos clientes e da manutenção da vantagem competitiva no mercado (LI et 

al., 2016). PME que não se adequam às exigências da evolução tecnológica tornam-

se não competitivas (TÜRKEȘ et al., 2019). A Indústria 4.0 tem ajudado na 

manutenção das características das PME em busca da competitividade, ao 

possibilitar mudanças de paradigmas na gestão PME, contribuindo para flexibilizar o 

acesso aos sistemas de informação e diminuição dos custos (MOEUF et al., 2018). 

Este processo é apoiado por algumas das tecnologias da Indústria 4.0, como, por 

exemplo, a computação na nuvem e Internet das coisas (MOEUF et al., 2018).  
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No entanto, poucos estudos são voltados para apoiar as PME em direção da 

adoção da Indústria 4.0 (MITTAL et al., 2018). Ainda segundo Issa, Lucke e 

Bauernhansl (2017), as barreiras para as PME embarcarem na Indústria 4.0 ainda 

são altas, apesar de elas representarem 90% das empresas no Brasil, de pagarem 

60% da carga tributária e de serem responsáveis pela geração de empregos e renda 

(SEBRAE, 2013). Portanto, as PME são a espinha dorsal das economias, porém 

enfrentam dificuldades de entrada em relação à Indústria 4.0. Entre esses 

empecilhos, encontram-se a identificação de parceiros para desenvolvimento de 

pesquisas e a falta de conhecimento administrativo para obter recursos, tornando 

recomendáveis a busca por orientações para estratégias de implementação de 

Indústria 4.0 (ISSA; LUCKE; BAUERNHANSL, 2017; SAFAR et al., 2018).  

Segundo Issa, Lucke e Bauernhansl (2017), as obstruções para as Pequenas 

e Médias Empresas (PME) embarcarem na Indústria 4.0 ainda são numerosas. PME 

comparadas às grandes corporações enfrentam mais resistência na obtenção de 

recursos que seriam, neste caso, orientações para estratégias de implementação de 

Indústria 4.0 (MÜLLER; BULIGA; VOIGT, 2018; SAFAR et al., 2018). Apesar das 

dificuldades, para poderem usufruir das vantagens que a quarta revolução industrial 

proporciona, temos as questões: quais são as tecnologias da Indústria 4.0 para 

entrada das PME na quarta revolução industrial? Como as características das PME 

influenciam na adoção dessas tecnologias? 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

A Indústria 4.0 é concepção germânica, de país desenvolvido. De acordo com 

Lasi (2014), a Indústria 4.0 traz vantagens como customização de produção, 

flexibilização de processos, descentralização da tomada de decisão, diminuição do 

período de desenvolvimento e eficiência no uso de recursos. Ainda sobre a Indústria 

4.0, para Kagermann, Wahlster e Helbig (2013), há muitas oportunidades 

significativas de desenvolvimento de serviços B2B (empresa à empresa) 

especialmente quanto às Pequenas e Médias Empresas e startups, devido à 

quantidade de dados gerados através de IoT, na área de serviços de downstream ou 

fluxo jusante.  
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As PME enfrentam adversidades entrantes em relação à Indústria 4.0, tais 

como encontrar parceiros para desenvolvimento de pesquisas e falta de 

conhecimentos administrativos para obter recursos públicos (ISSA; LUCKE; 

BAUERNHANSL, 2017; SAFAR et al., 2018). As pequenas e médias empresas 

possuem papel fundamental na economia mundial (MACHADO et al., 2020). São 

grande parte das empresas existentes e, mais do que isso, geram a maioria dos 

empregos e contribuem com significante parte do produto interno bruto (PIB) de 

cada país ou região (ÖZBUĞDAY et al., 2020). São inovativas, ágeis e adaptativas e 

ainda atuam em quase todos os setores da economia. Possuem importância social 

porque, ao abrirem postos no mercado de trabalho, favorecem a diminuição da 

pobreza (GHARAKHANI; MOUSAKHANI, 2012). 

Segundo Katona (2014), informações obtidas da Comissão Europeia, 99,8% 

dos negócios são oriundos de PME, sendo que 92% desses são microempresas. Na 

União Europeia, a maioria de novos empregos é gerada por PME que respondem 

por cerca de 30% do PIB, valor este que, nos países emergentes, chega a atingir 

60%, além de responder por 13% do consumo global de energia. Só nos Estados 

Unidos demanda por dois terços do consumo de energia (ÖZBUĞDAY et al., 2020) 

Na economia brasileira, as PME também são importantes no cenário 

econômico. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE), juntamente com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), realizou uma 

pesquisa em 2011 em que se constatou que as PME, sem a inclusão das Médias 

Empresas, geraram, em termos de PIB brasileiro, o significativo valor de 27%, ou 

seja, mais de um quarto do total de riquezas produzidas no país. A pesquisa ainda 

trouxe resultados setoriais, separando em comércio, cujo valor corresponderia a 

53,4% do PIB do setor; 22,5% na indústria; e 36,3% no de serviços. Dentro da 

mesma pesquisa, outros dados importantes foram levantados, sendo as PME 

responsáveis por 52% dos empregos formais e 40% dos salários pagos (SEBRAE, 

2013). A distribuição de PME pelo Brasil, segundo o Sebrae (2018), pode ser vista 

na Fig. 1.  
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Figura 1 - Distribuição de PME pelo Brasil 

 

Fonte: Sebrae (2018)  

 

Dados atualizados de 2018 indicam, ainda, que as PME são a maioria das 

empresas formais (98,5%), continuam com participação de 27% do PIB e são as que 

mais empregam (54,5%) no país. Observe-se a relevância que as PME possuem na 

contribuição da economia e da sociedade brasileira e mundial e, consequentemente, 

o impacto que a adesão e a falta da adesão do setor à Indústria 4.0 (I4.0) pode 

proporcionar. Portanto, justifica-se o estudo realizado.  

Apesar da relevância que as PME representam para economia dos países e 

dos benefícios que a Indústria 4.0 pode trazer, quando o assunto envolve tanto PME 

quanto Indústria 4.0, a maioria dos estudos não são em revistas de grande destaque, 

conforme apresentado no Apêndice A. Desta forma, é evidente a lacuna de estudos 

e a importância da pesquisa ora proposta. 

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

 

Identificar as principais tecnologias associadas à Indústria 4.0 e levantar o 

perfil que as PME devem apresentar para adoção dessas tecnologias. 
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1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Objetivo 1 (O1): Identificar as tecnologias base da Indústria 4.0. 

Objetivo 2 (O2): Determinar as características das PME. 

Objetivo 3 (O3): Avaliar a intenção de adoção das tecnologias base da Indústria 4.0, 

segundo as características das PME. 

 

O estudo teórico identifica as principais tecnologias associadas à Indústria 4.0 

e, partindo dessas tecnologias, é feita a revisão da literatura, identificando as 

tecnologias base. Posteriormente, é confrontada com os dados obtidos através de 

um survey, pesquisa de campo entre fornecedores pertencentes à cadeia de 

produção de uma multinacional do setor automobilístico, e estudada a relação entre 

intenção de adoção das tecnologias base da Indústria 4.0 e as características das 

PME. O resultado do estudo gera impacto gerencial nas políticas públicas e privadas, 

na sociedade, através da economia, além de contribuir com a pesquisa acadêmica. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS (PME) 

 

A definição de pequenas e médias empresas varia conforme país. Os critérios 

vão desde o número de empregados, divisão de fundos de acionistas, faturamento 

ou até mistura destes critérios (GHARAKHANI; MOUSAKHANI, 2012). Portanto, não 

há um padrão de consenso adotado. No Brasil, há classificação por faturamento e 

por número de empregados além de divisão por setor, como uma para Indústria e 

outra para Comércio e Serviços, assim como há o critério misto. Os Quadros 1, 2, 3, 

4 e 5 apresentam as diferentes classificações adotadas. 

Quadro 1 - Classificação pelo Simples Nacional 

Simples Nacional Indústria Comércio e Serviços 

Classificação da 
empresa 

Faturamento Funcionários Faturamento Funcionários 

Microempreendedor 
Individual (MEI) 

81 mil reais 1 81 mil reais 1 

Microempresa (ME) até 360 mil reais 19 até 360 mil reais 9 

Empresa de Pequeno 
Porte 

de 360 mil a 4,8 
milhões 

20 a 99 
de 360 mil a 4,8 

milhões 
10 a 49 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020), extraído de Brasil (2006) 

 
Quadro 2 - Classificação segundo BNDES 

BNDES Faturamento 

Microempresa até 360 mil reais 

Pequena Empresa maior que 360 mil até 4,8 milhões 

Média Empresa maior que 4,8 milhões até 300 milhões 

Grande Empresa maior que 300 milhões 

     Fonte: Elaborado pelo autor (2020), extraído de BNDES (2020) 

 
Quadro 3 - Porte de empresa, segundo MDIC  

MDIC Indústria Comércio e Serviços 

Porte Exportações US$ Funcionários Exportações US$ Funcionários 

Microempresa  Até 400 mil Até 10 Até 200 mil Até 5 

Pequena Empresa Até 3,5 milhões De 11 a 40 Até 1,5 milhões De 6 a 30 

Média Empresa Até 20 milhões De 41 a 200 Até 7 milhões De 31 a 80 

Grande Empresa Acima de 20 milhões Acima de 200 Acima de 7 milhões Acima de 80 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020), extraído de Brasil (2020) 

 
 
 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20123-2006?OpenDocument
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Quadro 4 - Classificação segundo SEBRAE 
Sebrae Indústria Comércio e Serviços 

Porte Funcionários Funcionários 

Microempresa  Até 19 Até 9 

Pequena Empresa De 20 a 99 De 10 a 49 

Média Empresa De 100 a 499 De 50 a 99 

Grande Empresa Acima de 500 Acima de 100 

                    Fonte: Elaborado pelo autor (2020), extraído de Sebrae (2013) 

 

Vimos pelas diversas classificações utilizadas em relação às PME quando o 

objetivo é fiscal ou relativo ao crédito. Os critérios utilizados são de faturamento, 

todavia, quando o objetivo é voltado para estudos, pesquisas ou levantamentos 

estatísticos, o critério utilizado é de número de pessoas contratadas. Segundo De 

Souza e Mazzali (2008), a heterogeneidade característica das PME não favorece 

ações de fomento dedicadas. Contudo, a Lei Complementar n.º 123, de 14 de 

dezembro de 2006, instituiu o Simples Nacional, unificou vários impostos como ISS, 

PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, IPI, ICMS, tornando possível que a maioria das PME 

pagasse menos impostos. Houve também movimento no sentido de desburocratizar 

o processo de abertura de empresa. Agora, ao invés de vários números de 

identificação federal, estadual e municipal, o CNPJ unificará esse registro. Ademais, 

os órgãos públicos podem beneficiar as PME nas licitações, sendo que as de valores 

de até 80 mil são feitas exclusivamente para PME. Também é permitida a 

subcontratação pelas grandes empresas em até 30% nas licitações. Ações públicas 

efetivas como essas têm facilitado um pouco a sobrevivência das PME. Neste 

estudo, a classificação de PME adotada é o modelo do Sebrae, conforme mostrado 

no Quadro 4. 

 

2.1.1 Características das PME 

 

As PME possuem características que as diferenciam de grandes empresas. 

Para Issa, Lucke e Bauernhansl (2017) e Özbuğday et al. (2020), as PME possuem 

modelos de negócios flexíveis e de rápida resposta. Ainda segundo os autores, é 

comum as PME apresentarem dificuldade na obtenção de recursos. Decisão por 

instinto concentrado no gestor ou proprietário, concentração de conhecimentos em 

uma ou poucas pessoas, estruturas organizacionais simples e informais são outros 

pontos em comum das PME (MITTAL et al., 2018). Neste estudo, são adotadas as 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20123-2006?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20123-2006?OpenDocument
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características das PME citadas por Gharakhani, Mousakhani (2012), e seus 

diferenciais são : 

▪ Alta concentração de autoridade e gestão personalizada. 

▪ Grande limitação em termos de recursos financeiros, de gerenciamento e 

de mão de obra. 

▪ Pequena quantidade de clientes e atuação em mercados limitados. 

▪ Apresenta estrutura organizacional plana, porém flexível. 

▪ Alto potencial inovador. 

▪ Adoção de estratégias dinâmicas, no entanto informais. 

▪ Mentalidade reativa na tomada de decisão. 

 

2.1.2 Barreiras e facilitadores para entrada à I4.0 

 

Muitos estudiosos se concentram nas implicações econômicas que I4.0 pode 

trazer, deixando em segundo plano a parte social e ecológica, concentrando seus 

estudos nos segmentos tecnológicos do fenômeno (MÜLLER, 2019). No entanto, o 

presente estudo também possui foco no segmento tecnológico. Portanto, não 

concentrará luz na parte social e ecológica. Na parte social, os benefícios esperados 

pela implementação da I4.0 são salários melhores e mais justos, aprendizado e 

motivação dos funcionários. Por outro lado, há crescente temor pela perda dos 

empregos, gerado pela automação das atividades, falta de qualificação e 

treinamento, escassez de vagas na área de Tecnologia de Informação (TI) e 

estrutura organizacional inadequada. Estas preocupações são multiplicadas nas 

PME devido à característica da falta de recursos e de acesso à mão de obra 

qualificada, como na área de TI (MÜLLER, 2019). Sob a perspectiva dos 

funcionários. Müller (2019) estudou as barreiras à implementação da I4.0, 

encontrando as quatro principais e as razões para existência delas. O resultado da 

sua pesquisa é mostrado no Quadro 5. 
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Quadro 5 - Razões das barreiras de adoção da I4.0 pelas PME 

Barreira Explicação Razões 

Aceitação dos 

funcionários 

Questionamento de 

funcionários, desaceleração 

e prevenção contra 

implementação. 

Medo pela perda do emprego. 

Falta de experiência com novas tecnologias. 

Funcionários antigos temem que suas 

competências não sejam suficientes, conduzindo-

os ao desemprego. 

Medo do desenvolvimento não conhecido. 

Medo de perder a competência. 

Perspectiva isolada em vez de opinião criada 

entre pares. 

Não entendem o valor dos dados. 

Os medos não são abordados pela 

administração. 

Falta de 

competência e 

conhecimento 

Os funcionários afirmam que 

seus perfis de trabalho de 

fabricação tradicionais não 

abrangem as competências 

relacionadas à TI que a 

Indústria 4.0 exige. 

Falta de qualificação, especialmente 

competências relacionadas à TI que não eram 

necessárias e, portanto, não treinadas para os 

trabalhadores até o momento. 

Falta de geração de novas ideias da gerência. 

Falta de competência em software e dados. 

Falta de 

cooperação 

entre 

departamentos 

Não houve geração de 

efeitos compostos e sequer 

soluções únicas para cada 

departamento. 

Abordagens diferentes entre departamentos. 

Competição entre departamentos. 

Soluções diferentes em cada departamento. 

Síndrome do “não foi inventado aqui”. 

Falta de 

estratégia e 

objetivo da 

implementação 

Estratégias e metas pouco 

claras de implementação da 

Indústria 4.0, causando 

descordenação e baixo 

comprometimento. 

Pouca integração de empregados e clientes. 

Empregados precisam reconhecer os benefícios. 

Sistemas usados ainda não totalmente prontos. 

Idade média alta dos tomadores de decisão. 

Fonte: Müller (2019) 

 

Em seus estudos, Ingaldi e Ulewicz (2020) mostram problemas com 

equipamentos inadequados e ultrapassados, falta de recursos financeiros e acessos 

ao financiamento como barreiras à implementação da I4.0. Türkeș et al. (2019) 

identificaram como principais obstáculos à concretização da I4.0, sob a ótica dos 

gerentes, a falta de conhecimento sobre a própria I4.0, a falta de padrão, de 

educação continuada, de recursos humanos, de compreensão da importância 

estratégica da I4.0 e de um foco maior à operação às custas do desenvolvimento da 

empresa como barreiras à implementação da I4.0. 

Quanto aos facilitadores, ou seja, fatores que direcionam à implementação da 

I4.0, TÜRKEȘ et al. (2019) apontam que são: 

• Exigência dos clientes. 

• Adoção da I4.0 pela concorrência. 

• Redução de custos. 
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• Menor tempo de chegada ao mercado. 

• Exigência ou mudança legal. 

 

Para TÜRKEȘ et al. (2019), as atitudes das médias empresas são 

direcionadas pelo fator da “adoção da I4.0 pela concorrência”, enquanto as micro e 

pequenas empresas são empurradas pelo fator “exigência dos clientes”. Em relação 

às médias empresas, elas possuem atitudes positivas em relação ao fator “exigência 

ou mudança legal”, porém negativas em relação ao fator “exigência dos clientes”. 

Quanto às micro e pequenas empresas, elas apresentam atitudes positivas também 

para fator “exigência ou mudança legal”. No entanto, possuem atitudes negativas 

para fator “adoção da I4.0 pela concorrência”, assim como para fator “redução de 

custos”. 

Os estudos de Stentoft et al. (2019), que realizaram uma revisão sistemática 

sobre o tema, sintetizaram os fatores facilitadores e as barreiras para empresas no 

geral, apresentados no Quadro 6, cujas referências estão no Apêndice D.  
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Quadro 6 - Facilitadores e Barreiras para implementação da I4.0 

Facilitadores Categorias Fontes 

Legislação / Padrões  Requisitos legais / legislação alterada 

(por exemplo, rotulagem CE) 

Irisgroup (2013)  

Estratégia 

 

Estratégia consciente na indústria 4.0  Kane et al. (2015); Pagani (2013)  

Requisitos do cliente Geissbauer et al. (2016); Probst 

et al. (2017)  

Para reduzir custos  Colotla et al. (2016); Dujin et al. 

(2014); Geissbauer et al., (2016); 

McKinsey Digital (2015); Moeuf et 

al. (2018)  

Para melhorar o tempo de colocação 

no mercado 

Lasi (2014); McKinsey Digital 

(2015); Moeuf et al. (2018)  

Concorrentes praticam Indústria 4.0 Geissbauer et al. (2016)  

Força de trabalho Falta de força de trabalho qualificada Probst et al. (2017)  

Sistema de consultoria 

pública  

Trabalho iniciado com contribuições 

do sistema de consultor público 

Irisgroup (2013)  

Legislação/Padrões Falta de padrões e normas 

 

Geissbauer et al. (2016); Huang 

et al. (2013); Kagermann et al. 

(2013); Trappey et al. (2017)  

Gerenciamento 

 

Falta de compreensão da importância 

estratégica da Indústria 4.0 

Geissbauer et al., (2016); 

Schönreiter (2017); Stentoft et al. 

(2017)   

Escassez de recursos financeiros Walendowski et al. (2016);   

Escassez de recursos humanos (mão 

de obra) 

Arlbjørn et al. (2009)  

Mais foco na operação às custas do 

desenvolvimento da empresa 

(ambidestria) 

Arlbjørn and Mikkelsen (2014); 

Arlbjørn et al. (2009)  

Falta de proteção dos dados 

(Cibersegurança) 

Lee et al. (2016); Walendowski et 

al (2016), Yu et al. (2015)  

Força de trabalho 

 

Falta de mão de obra qualificada  Geissbauer et al., (2016); 

Kagermann et al. (2013); 

Walendowski et al (2016)  

Falta de conhecimento sobre I4.0  McKinsey Digital (2015); Prinza et 

al. (2016); Ren et al. (2015); 

Schönreiter (2017);   

Requer educação continuada dos 

funcionários  

Kagermann et al. (2013)  

Falta de prontidão dos funcionários  Haug et al. (2011); Kwahk and 

Lee (2008); Lee et al. (2007); 

Walendowski et al (2016)  

Falta de compreensão da interação 

entre tecnologia e recursos humanos 

Stentoft (2015); Walendowski et 

al. (2016)   

Fonte: Stentoft et al. (2019) 
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2.2 INDÚSTRIA 4.0 

 

O termo revolução industrial refere-se à mudança dos sistemas tecnológico, 

econômico e social na indústria. Trata-se de mudanças nas condições e modos do 

trabalho, nas condições de vida e na saúde econômica (DOMBROWSKI; WAGNER, 

2014). Sob ótica tecnológica, identificaram-se quatro estágios dessa revolução 

(KAGERMANN; WAHLSTER; HELBIG, 2013). O primeiro, iniciado em 1780, com 

surgimento do tear mecânico e o uso do vapor na mecanização. O segundo, cem 

anos depois, chegou ao seu ápice com linha de produção em massa do modelo T da 

Ford, nos Estados Unidos, caracterizado pelo grande aumento na produtividade, 

divisão de trabalho e introdução da energia elétrica. O terceiro com surgimento do 

controlador lógico programável (CLP), em 1969, levando à automação e 

disseminação digital (DRATH; HORCH, 2014; LASI, 2014; LI, 2018; XU; LI, 2018). O 

quarto, conhecido como Indústria 4.0, caracteriza-se pela incorporação de produtos 

inteligentes no processo digital e físico de produção, em que os processos digitais e 

físicos interagem entre si, ultrapassando os limites geográficos e organizacionais 

(SCHMIDT et al., 2015). Ainda de acordo com Schmidt et al. (2015), um produto 

inteligente é capaz de computar, armazenar dados, comunicar e interagir com o 

meio no qual está inserido. Além disso, trouxe a descentralização, a modularidade 

(HERMANN; PENTEK; OTTO, 2016) e, segundo Putnik et al. (2013), a quantidade 

de uma produção modular pode ser ajustada de forma autônoma, incrementando a 

flexibilidade do processo produtivo e a customização em massa do processo 

produtivo (KAGERMANN; WAHLSTER; HELBIG, 2013). Contribuem com 

oportunidades significativas de desenvolvimento de serviços B2B (empresa à 

empresa), inclusive para as Pequenas e Médias Empresas (PME), devido à 

quantidade de dados gerados através de IoT (KAGERMANN; WAHLSTER; HELBIG, 

2013) e aumento de produtividade através de implementação de novas tecnologias 

(SAUCEDO et al., 2018).  

No entanto, não há um consenso quanto a definição sobre o termo Indústria 

4.0 e seu significado dentro da academia (MÜLLER; BULIGA; VOIGT, 2018). De 

acordo com Culot et al. (2020), em quase cem definições para Indústria 4.0 e 

conceitos relacionados, somente para o termo “Indústria 4.0” aparecem 42 

incidências, evidenciando as lacunas existentes relativas ao tema. Segundo Ivanov 
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et al. (2016), a Indústria 4.0 representa um conceito de rede de manufatura 

inteligente em que as máquinas e produtos interagem uns com os outros sem 

controle humano.  

A convergência da produção industrial e das tecnologias de informação e 

comunicação é denominada “Indústria 4.0” e se apresenta como um termo coletivo 

de tecnologias e conceitos para cadeia de valores de uma organização, segundo 

Hermann, Pentek e Otto (2016). Possui como característica fundamental a produção 

baseada em sistemas ciberfísicos (CPS). Já para Vogel-Heuser e Hess (2016), a 

Indústria 4.0 – derivada do termo alemão Industrie 4.0 – é usada como sinônimo de 

Sistemas de Produção Ciberfísica (CPPS), ou seja, Sistemas Ciberfísicos aplicados 

no domínio da fabricação. Conforme Kagermann, Wahlster e Helbig (2013), a 

Indústria 4.0 envolve a integração técnica do CPS na fabricação e logística, bem 

como o uso da Internet das Coisas e Serviços nos processos industriais. Isso gera 

implicações para a criação de valor, modelos de negócio, serviços e organização do 

trabalho. 

A definição do CPS, de acordo com Lasi (2014), é a fusão dos níveis físico e 

digital e abrange tanto a produção quanto os produtos. Atualmente, surgem sistemas 

cuja representação física e digital não podem mais ser diferenciadas. E, de acordo 

com Humayed et al. (2017), são sistemas integrados em rede, usados para 

monitorar e controlar o mundo físico. Como exemplo, citamos a área de manutenção 

preventiva: os parâmetros do processo (tensão, tempo produtivo etc.) dos 

componentes mecânicos subjacentes a um desgaste físico são registrados 

digitalmente. A condição real do sistema resulta do objeto físico e de seus 

parâmetros de processo digital. O CPS atua com base em dados heterogêneos e 

integração de conhecimento, propiciando o cumprimento dos requisitos dinâmicos de 

produção e a melhoria da eficácia e eficiência de toda a indústria. Para Albers et al. 

(2016), a I4.0 conduz a uma produção inteligente, descentralizada e conectada, cuja 

principal característica é possuir a comunicação contínua entre humanos, máquinas 

e produtos durante o processo de produção, possibilitado pelo sistema de produção 

ciberfísica (CPPS).  

A adoção da Indústria 4.0 é influenciada pela situação social e demográfica, 

considerando a tendência do envelhecimento da população, fato que leva à redução 

da mão de obra disponível, direcionando ao desenvolvimento e implementação de 
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novas tecnologias como as da I4.0 (GÖTZ; JANKOWSKA, 2017; WANG et al., 

2016a).  

Sobre o aspecto econômico, a crescente competição entre concorrentes tem 

acirrado a demanda pelo aumento da produtividade e capacidade de inovação das 

empresas frente aos concorrentes, visando à diminuição do tempo para entrada no 

mercado (BAUER et al., 2015; LASI, 2014), assim como investimentos em novas 

tecnologias digitais contribuem para o aumento das vantagens comparativas, 

definidas como benefícios obtidos pela especialização em uma ou mais atividades, 

frente aos competidores (HORTOVANYI, 2016). As mudanças no comportamento 

dos consumidores têm levado a um mercado mais diversificado cujo ciclo de vida de 

produtos tem decaído (ADOLPH; TISCH; METTERNICH, 2020; KARRE et al., 2017).  

Os melhoramentos de produtividade trazidos pelas tecnologias da Indústria 

4.0 têm contribuído para elevar a qualidade da manufatura, da eficiência energética 

no processo e diminuição de desperdício, além de ajudar no gerenciamento e 

planejamento da produção e do gasto de energia (PARITALA; MANCHIKATLA; 

YARLAGADDA, 2017; LINS; OLIVEIRA, 2017; SZALAVETZ, 2019). A Indústria 4.0 

também afeta positivamente dentro do ambiente da manufatura sustentável, no 

tocante aos processos, cadeia de suprimentos e produtos verdes (JABBOUR et al., 

2018). Segundo Moldavska e Welo (2017), manufatura sustentável é um processo 

integrado à produção com a tomada de decisão e preocupações ambientais que 

maximiza o retorno econômico e reduz impactos no meio ambiente sem o 

esgotamento dos recursos naturais. A entrada à I4.0 das empresas tem contribuído 

para a redução de custos e o aumento de vendas, além de permitir tomadas de 

decisões mais rápidas, por meio do processo de coleta e processamento de dados 

da produção em tempo real (CIMINI et al., 2017; INTEZARI; GRESSEL, 2017; KIEL; 

MÜLLER; ARNOLD, 2017; UDEN; HE, 2017).  

 

2.2.1 Tecnologias da Indústria 4.0 

 

A Indústria 4.0 engloba inúmeras tecnologias e paradigmas associados. 

Muitas tecnologias são estudadas na academia. No entanto, não há definição única 

que englobe todas elas e tampouco há consenso sobre modelo com as tecnologias 

padrão. Chiarello et al. (2018) mapearam mais de 1200 termos referentes às 
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tecnologias da Indústria 4.0. Seu estudo demonstra, além da diversidade em relação 

às tecnologias, a necessidade de recorte sobre o tema. Para este pesquisa, portanto, 

adotou-se, conforme definem Mostafa, Hamdy, Alawady (2019), Motyl et al. (2017), 

Muscio e Ciffolilli (2020), Saucedo et al. (2018), Shrouf, Ordieres e Miragliotta (2014), 

Smit et al. (2016), Vaidya, Ambad e Bhosle (2018), o modelo de nove tecnologias 

representativas dentro do conceito da Indústria 4.0. Eles são: IoT ou Internet das 

coisas, Computação na Nuvem, Big Data and Analytics, simulação, realidade 

aumentada, manufatura aditiva, integração horizontal e vertical, robôs autônomos e 

cibersegurança. Recentemente, os preços dessas tecnologias da Indústria 4.0 

ficaram mais acessíveis, o que facilitou sua adoção pelas PME (AHUETT-GARZA; 

KURFESS, 2018; GERSHWIN, 2018). 

 

IoT 

 

A Internet das Coisas (IoT) é uma rede de máquinas e dispositivos capaz de 

interagir uns com os outros (LEE; LEE, 2015). Esta rede é dinâmica e 

autoconfigurável, baseada em protocolos de comunicação padrão e interoperáveis, 

em que objetos ou coisas físicas e virtuais têm identidades, atributos físicos, 

personalidades virtuais, usam interfaces inteligentes e se integram à rede de 

informações (XU; HE; LI, 2014). A IoT também deve ser conhecida como Internet de 

Tudo (IoE), que consiste em Internet de Serviço (IoS), Internet de Serviços de 

Manufatura (IoMs), Internet de Pessoas (IoP), sistema embarcado e tecnologia de 

Integração de Informação e Comunicação (IICT) (NEUGEBAUER et al., 2016). Para 

Sezer, Dogdu e Ozbayoglu (2018), IoT conecta pessoas às coisas em qualquer lugar, 

a qualquer hora com qualquer um, sendo ideal para uso em rede de serviços. 

O termo Internet das Coisas inicialmente havia sido determinado para 

designar objetos conectados através da tecnologia de sinais de radio frequência 

(RFID). Posteriormente, que estudiosos associaram esse termo também a outras 

tecnologias como sensores, atuadores, dispositivos de localização e dispositivos 

móveis (XU; HE; LI, 2014). A evolução partiu de RFID na década de 1980, passou 

para WSN (wireless sensor network), ou rede de sensores sem fio, na década de 

1990 e, em 2009, iniciou a era de IoT. Assim como RFID, várias outras tecnologias 

hoje são associadas no suporte ao IoT como celulares inteligentes, redes sociais, 
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portocolos Ipv6 da Internet, 3G/4G/5G, código de barras, computação na nuvem 

entre outros (XU; HE; LI, 2014). Hoje, há diversas aplicações para essa tecnologia 

como no campo da agricultura, processamento de alimentos, monitoramento 

ambiental, vigilância, logística, entre outros (XU; HE; LI, 2014). 

 

Computação na Nuvem(CC) 

 

Segundo Attaran e Woods (2018), a palavra Cloud Computing ou computação 

na nuvem foi cunhada por John McCarthy, em 1961. O termo nuvem refere-se a 

diferentes tipos de plataformas para distribuir a computação, como redes, softwares, 

servidores e interfaces os quais o usuário acessa. Já a computação é a entrega do 

pacote de serviços que o usuário utiliza como desejar sob demanda (ATTARAN; 

WOODS, 2018). Computação na nuvem, para PME, de acordo com Assante et al. 

(2016), é um conjunto de recursos e serviços rápidos e elásticos, com 

autoatendimento sob demanda. Possuem amplo acesso à rede e apresentam 

vantagens como redução de custos diretos e indiretos da infraestrutura de TI, além 

da portabilidade, ao permitirem usar qualquer tipo de dispositivo conectado à Internet, 

como telefones celulares ou tablets, acessando de qualquer local do mundo 

(BRANCO; SÁ-SOARES; RIVERO, 2017). Se aplicados de maneira correta, 

possuem potencial para melhora da acuracidade e confiabilidade, melhoram o 

serviço e reduzem custos. Ademais, tecnologias baseados na nuvem trazem 

benefícios como operações simplificadas, escalabilidade, melhoria da visibilidade de 

informações e rápido desenvolvimento (ATTARAN; WOODS, 2018). Deste modo, a 

exemplo dos serviços oferecidos pela Amazon e Alibaba, a computação na nuvem 

vem se apresentando como a oportunidade de democratização de acesso por parte 

das PME (TAO et al., 2018a). 

 

Big Data and Analytics (B&A) 

 

Definem-se como Big Data os conjuntos de dados cujo tamanho ultrapassem 

o limite de captura, armazenamento, gerenciamento e análise de ferramentas típicas 

de software de banco de dados (MANYIKA et al., 2011). Dentro e fora do ambiente 

CPS, dados são gerados constantemente em tempo real. Esta massa de dados 
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gerados de diferentes tipos vem de objetos heterogêneos interconectados. Eles são 

dados estruturados, semiestruturados e não estruturados e compõem a massa 

chamada de Big Data (BORTOLINI et al., 2017). Analytics, a análise de dados 

gerados e gravados no Big Data, é usada para identificar as não conformidades 

ocorridas em diferentes processos de produção e, também, para previsão de novos 

problemas e impedir que eles se repitam (BAGHERI et al., 2015).  

Na década de 1950 já se falava em “inteligência artificial”, mas o “termo 

inteligência empresarial” tornou-se evidente na década de 1990 dentro da 

comunidade de tecnologia de informação. No final dos anos 2000, business analytics 

ou análise empresarial foi introduzido como componente chave da inteligência 

empresarial ou business inteligence (DAVENPORT, 2006). Recentemente, o termo 

Big Data Analytics tem sido usado para descrever as técnicas de análise de dados 

que ficaram tão complexos (de mídias socias e sensores, por exemplo) e tão 

grandes (de terabytes para exabytes) que exigiram avançados sistemas de 

armazenamento, gerenciamento, análise e tecnologias de visualização (CHEN; 

CHIANG; STOREY, 2012). Tem como características o volume, variedade, 

velocidade e valor (CHEN; CHIANG; STOREY, 2012; JIRKOVSKY; OBITKO; MARIK, 

2017). Big data analytics é definido como tecnologia, como base de dados e 

ferramentas de pesquisa e técnicas e como métodos de análise que permitem ser 

usados por uma empresa para análise em larga escala, de dados complexos para 

aplicações diversas, no intuito de aumentar a performance em várias dimensões 

(KWON; LEE; SHIN, 2014). 

Gerenciamento, armazenamento de dados de alta tecnologia, capacidade de 

análise e tecnologias visuais fazem parte da Big Data and Analytics (CHEN, 2012). 

O seu uso permite que a empresa possa prospectar mercados e clientes em 

potencial, assim como monitorar a aceitação do seu produto e serviço, 

incrementando vantagem competitiva (DAVENPORT, 2012). Analytics é a ciência de 

examinar dados para tirar conclusões, tomar decisão, traçar cursos de ação e 

descobrir padrões e problemas, ajudando a traçar planos para futuro (PICCIANO, 

2012). Um exemplo típico da Analytics é quando uma empresa de serviços como 

Netflix ou Amazon analisa os dados da navegação para customizar ofertas aos 

usuários (PICCIANO, 2012). 
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Simulação (Sim) 

 

É o processo de criação e experimentação através de um modelo matemático 

computacional de um sistema físico. É uma imitação da operação no mundo real ou 

do sistema ao longo do tempo. Envolve geração de uma história artificial do sistema 

e sua observação permite inferir sobre características operacionais do sistema real 

(MOURTZIS; DOUKAS; BERNIDAKI, 2014). Simulações são usadas nas operações 

da fábrica para alavancar dados em tempo real e para espelhar o mundo real em um 

modelo virtual que pode incluir máquinas, produtos e seres humanos, reduzindo, 

assim, os tempos de configuração da máquina e aumentando a qualidade. A 

modelagem na simulação ajuda na redução de custos, diminui os ciclos de 

desenvolvimento e aumenta a qualidade do produto (ALCÁCER; CRUZ-MACHADO, 

2019; RODIČ, 2017; VAIDYA; AMBAD; BHOSLE, 2018).  

Com a globalização e a mudança de hábitos de consumidores, os ciclos de 

vida de produtos encurtaram muito. Com a customização em massa, as linhas de 

produção tornam-se cada vez mais versáteis e os processos, mais complexos. Com 

isso, o modelo de simulação e análise vem ajudar a melhorar o processo produtivo, 

permitindo testar modificações sem ainda ter a linha implementada e sem interferir 

na linha atual (MOURTZIS; DOUKAS; BERNIDAKI, 2014). O desenvolvimento do 

poder de computação nos últimos anos permitiu a união da tecnologia de simulação 

com a realidade virtual, levando as simulações a saírem do mundo bidimensional 

para tridimensional em condição muito mais realista, possibilitando não só a 

simulação da linha de produção, mas da fábrica e do processo inteiro (TURNER et 

al., 2016). Um exemplo típico de simulação são os conhecidos simuladores de voos 

para treinamento de pilotos (TURNER et al., 2016). 

 

Realidade Aumentada (AR) 

 

A tecnologia de AR aumenta a percepção do operador sobre a realidade, 

fazendo uso de informações artificiais sobre o meio ambiente, nas quais o mundo 

real é preenchido por um objeto virtual. Os sistemas baseados em realidade 

aumentada suportam uma variedade de serviços, como a seleção de peças em um 

armazém e o envio de instruções de reparo em dispositivos móveis (VAIDYA; 
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AMBAD; BHOSLE, 2018). Sua utilização emergiu nos anos 1990 através de 

dispositivo de head up display nos aviões da Boeing. Hoje, os veículos também 

utilizam dessa tecnologia de auxílio de condução (FRAGA-LAMAS et al., 2018). A 

indústria pode usar a realidade aumentada para fornecer aos funcionários 

informações em tempo real a fim de melhorar a tomada de decisões e os 

procedimentos de trabalho (ALCÁCER; CRUZ-MACHADO, 2019). Para Syberfeldt et 

al. (2015) os recursos do sistema AR são: 1) a capacidade de combinar objetos reais 

e virtuais em um ambiente real; 2) a capacidade de alinhar os objetos reais e virtuais; 

3) a capacidade de executar interativamente em 3D e em tempo real. Segundo 

Fraga-Lamas et al. (2018), sua aplicação atravessa várias frentes, como serviço e 

assistência, manufatura, marketing, design, operação e treinamento. O Quadro 7 

mostra as aplicações práticas na indústria.  

Quadro 7 - Aplicações de AR na Indústria 

Assistência Manufatura Marketing Design Operação Treinamento 

Manuais e 

instruções 

Garantia da 

qualidade 

Displays e 

Demos 

Engenharia 

colaborativa 

Head Up 

Display 

Treinamento de 

trabalhos 

específicos 

Serviços de 

inspeção e 

verificação 

Manutenção de 

instruções de 

trabalho 

Otimização de 

espaço de venda 

e logística 

Inspeção 

digital de 

protótipos 

Controle 

digital de 

produtos 

Treinamento de 

segurança 

Consultoria 

remota de 

experts 

Painel de 

performance 

Experiência  

com marca 

aumentada 

Interface 

aumentada 

Maual do 

operador 

aumentada 

Coaching 

Melhoramento 

de serviços 

Instruções de 

montagem 

Propaganda 

aumentada 

Diagnóstico 

de erros 

Interface 

aumentada 
- 

Fonte : Fraga-Lamas et al. (2018) 

 

Manufatura Aditiva(AM) 

 

Com advento da I4.0, as indústrias estão migrando do processo de produção 

em massa para customizada, sendo que os avanços tecnológicos têm auxiliado no 

aumento da produtividade (ZHOU, 2013). Como uma das tecnologias da I4.0, os 

métodos de manufatura aditiva permitem produzir pequenos lotes de produtos que 

oferecem vantagens de construção, como designs complexos e leves. Sistemas de 

manufatura aditiva descentralizada e de alto desempenho reduzem as distâncias de 

transporte e o estoque disponível, além de abastecer o mercado imediatamente 

(MAVRI, 2015; VAIDYA; AMBAD; BHOSLE, 2018; ZOLLO et al., 2019).  
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A AM, em comparação a manufatura tradicional, possui como vantagem a 

capacidade de projetar e desenvolver produtos, sendo que, na manufatura 

tradicional, quanto mais complexo o produto, maior o custo. Na manufatura 

tradicional, tira-se material a partir do bloco, ao contrário da AM (LINDEMANN, 

JAHNKE, MOI, 2012; HORST; VIEIRA, 2018). Projetos destinados à manufatura 

tradicional são frequentemente limitados por altos custos de construção e fabricação 

de ferramentas.  

A maior liberdade do projeto através da AM é combinar a montagem de peça 

por peça, reduzindo, principalmente, o tempo de montagem e, consequentemente, 

os custos de produção, o que diminui o número de processos para montagem final 

do produto desejado (HOPKINSON; HAGUE; DICKENS, 2006). A produção deve ser 

mais rápida e barata com o uso de tecnologias como o método de deposição por 

fusão (FDM), processo de extrusão de pequenas esferas de termoplástico, a fusão 

seletiva a laser (SLM), onde o laser é usado para fundir o pó de metal depositado, e 

a sinterização seletiva a laser (SLS), processo semelhante ao SLM. Porém, 

utilizando pó termoplástico (LANDHERR; SCHNEIDER; BAUERNHANSL, 2016).  

As tecnologias AM podem ser referidas também como prototipagem rápida, 

fabricação de forma livre sólida, fabricação de camadas, manufatura digital ou 

impressão 3D (CHONG; RAMAKRISHNA; SINGH, 2018). As aplicações da AM 

abrangem áreas médicas, educacionais, culturais, têxteis e calçados, além de 

indústrias bélicas, de fundição, farmacêuticas, alimentos, componentes eletrônicos e 

outros (HORST; VIEIRA, 2018; MAVRI, 2015). 

 

Integração horizontal e vertical (SI) 

 

A integração horizontal é aquela entre empresas e se constitui como base 

para colaboração mais próxima e de alto nível entre elas, usando sistemas de 

informação, criando um ecossistema interconectado dentro da mesma rede de 

criação de valor. A integração vertical é um sistema de fabricação em rede 

intraempresarial e é a base para a troca de informação e colaboração entre os 

diferentes níveis hierárquicos da empresa. A integração vertical “digitaliza” todo o 

processo ao longo da organização (ALCÁCER; CRUZ-MACHADO, 2019; 
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FELDERER; FOIDL, 2016; KAGERMANN; WAHLSTER; HELBIG, 2013; TUPA; 

SIMOTA; STEINER, 2017).  

Tanto a integração horizontal quanto a vertical também são chamadas de 

integração de sistemas. É a integração de dados em todos os níveis, do chão de 

fábrica até área gerencial, dentro de uma organização e entre empresas de supply 

chain, englobando desde os fornecedores até os clientes, segundo seus padrões de 

transferências de dados. É comum o uso da tecnologia de IoT para completar essa 

integração de sistemas (DALMARCO et al., 2019). Este compartilhamento de 

informações entre os atores da cadeia logística maximiza o valor percebido pelo 

cliente e melhora o processo, permitindo alta customização para o consumidor 

(FAWCETT; WALLER, 2014).  

A integração dos sistemas é apenas o primeiro passo da integração do CPS, 

sendo baseada na unificação de plataformas devido às diferentes interfaces 

utilizadas pelos atores de supply chain (JIRKOVSKY; OBITKO; MARIK, 2017). A 

heterogeneidade dos sistemas dos atores de supply chain é um empecilho para 

integração de sistemas (JIRKOVSKY; OBITKO; MARIK, 2017). No entanto, a 

integração de todas as tecnologias da I4.0 presentes na cadeia de valor da supply 

chain, além de aumentar a eficiência, diminui os custos de produção e gastos 

energéticos, adicionando valor ao produto e ao serviço e aumentando a flexibilidade 

do processo e customização de produtos. Como um dos grandes benefícios, envolve 

e fideliza o cliente (DALMARCO et al., 2019). 

 

Robôs autônomos 

 

Os robôs estão se tornando mais autônomos, flexíveis, cooperativos e irão 

interagir um com o outro, bem como com seres humanos, trabalhando lado a lado. 

Um robô autônomo é usado para executar o método de produção com mais precisão 

e trabalhar nos locais onde os trabalhadores humanos possuem restrições de 

acesso. Completam tarefas de maneira precisa e inteligente, dentro do prazo 

determinado e também se concentram em segurança, flexibilidade, versatilidade e 

colaboração (BAHRIN et al., 2016; VAIDYA; AMBAD; BHOSLE, 2018). Robôs 

autônomos são robôs com inteligência artificial, adaptáveis e flexíveis. Podem 

facilitar a fabricação de diferentes produtos e, consequentemente, reduzir os custos 
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de produção. Robôs autônomos tomam decisões sem a interferência dos humanos, 

podendo ser vistos como uma forma de inteligência artificial (SALKIN et al., 2017; 

WU; LIU; WU, 2018). Robôs autônomos são robôs industriais que cooperam e 

colaboram entre si durante um processo produtivo, para cumprir tarefas complexas 

com alta precisão e eficiência. Este processo é feito através da inteligência artificial, 

que é uma habilidade de aprender e pensar de forma lógica e autônoma, sem a 

dependência de programação escrita por humanos (BENOTSMANE; KOVÁCS; 

DUDÁS, 2019). Robôs autônomos são a tecnologia chave da I4.0 para realização da 

customização em massa (BIBBY; DEHE, 2018).  

Robôs autônomos podem interagir com seres humanos, máquinas, 

equipamentos, produtos e outros robôs em função do melhoramento da 

produtividade e da qualidade dos produtos. Aprendem com a experiência para 

melhorar a performance e se adaptam a mudanças do ambiente. A utilização dos 

robôs autônomos dispensa o uso de grandes quantidades de trabalhadores, porém 

exige a presença de funcionários altamente qualificados em programação e 

operação de equipamentos inteligentes (BENOTSMANE; KOVÁCS; DUDÁS, 2019). 

 

Cibersegurança (CS) 

 

A I4.0 tem proporcionado, por meio de IoT junto com ambientes ciberfísicos, 

benefícios ao conectar pessoas, processos e dados. Permitem gerenciamento fácil e 

em tempo real, tornando estilo de vida mais fácil, inteligente, produtivo e próspero. 

Contudo, esse fenômeno rompeu os limites entre as empresas trazendo consigo as 

vulnerabilidades da Internet (HE et al., 2016). Com isso, cibersegurança tem sido 

vital para o sucesso da I4.0, uma vez que os ataques são reais, globais e se dão por 

meio de roubo de dados sigilosos e propriedades intelectuais, alterações de dados e 

danos disruptivos no processo e controle da empresa (HE et al., 2016).  

Segundo Kannus e Ilvonen (2018), “Cibersegurança” (CS) é uma nova 

terminologia relacionada com o alto nível de segurança da informação, que é 

demandado pela crescente imersão do aparelho produtivo em hiperconectividade na 

Internet, com a consequente vulnerabilidade. A CS é uma tecnologia que protege, 

detecta e responde a ataques (PIEDRAHITA et al., 2018). A cibersegurança é um 

conceito que difere da segurança de informação, pois, além da proteção para os 
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dados, protege o próprio ser humano contra ataques (VON SOLMS; VAN NIEKERK, 

2013). Cibersegurança é a coleção de ferramentas, políticas, conceitos e 

salvaguardas de segurança, diretrizes, abordagens de gerenciamento de risco, 

ações, treinamentos, melhores práticas, garantias e tecnologias que podem ser 

usadas para proteger o ambiente cibernético, a organização e os ativos do usuário 

(VON SOLMS; VAN NIEKERK, 2013). 

Dentro do contexto da I4.0, cibersegurança desempenha o papel de 

prevenção à perda de competitividade da empresa (LEZZI; LAZOI; CORALLO, 2018). 

Estudos apontam que cibersegurança protege ciberespaço, preserva 

confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação, ou seja, atividades 

que protegem o ciberespaço, seus usuários e pessoas que podem ser impactadas 

pelas ameaças de ataques cibernéticos e, também, pela prevenção do dano, 

proteção e restauração dos componentes e sistemas de comunicação e 

armazenamento e suas informações (LEZZI; LAZOI; CORALLO, 2018). Devido a sua 

importância, é esperado que a cibersegurança se torne parte integrante da 

estratégia, design e operação das empresas que embarcam no paradigma da I4.0 

(LEZZI; LAZOI; CORALLO, 2018).  

De acordo com (MOEUF et al., 2018), algumas das tecnologias da Indústria 

4.0 têm ajudado na manutenção das características das PME em busca da 

competitividade, contribuindo para flexibilizar o acesso aos sistemas de informação e 

diminuição dos custos. Como as PME possuem relevância para economia mundial 

(MACHADO et al., 2020) e a Indústria 4.0 oferece oportunidades para as PME 

(KAGERMANN; WAHLSTER; HELBIG, 2013), a entrada das PME na Indústria 4.0 é 

importante não só para economia mundial como também para a ampliação do seu 

papel social na oferta de empregos e na diminuição da pobreza (GHARAKHANI; 

MOUSAKHANI, 2012). Portanto, a relação entre essas tecnologias da Indústria 4.0 e 

as características das PME é estudada nesta pesquisa e um modelo teórico é 

apresentado a seguir. 

 

2.3 MODELO TEÓRICO E HIPÓTESE 
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Baseado na fundamentação teórica apresentada e de acordo com os 

objetivos propostos O1, O2 e O3, é possível levantar a hipótese H1 a ser testada e 

propor um modelo teórico, conforme a Fig. 2.  

 

H1: As características das PME têm influência na adoção de tecnologias base da 

Indústria 4. 

 

Figura 2 - Proposta do modelo teórico 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)
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3 METODOLOGIA 

 

No campo da Administração, há inúmeros procedimentos metodológicos 

empregados na realização de pesquisas científicas. Cada opção de procedimento 

possui sua própria vantagem e característica e deve ficar clara e especificada no 

início do projeto, uma vez que a escolha do caminho percorrido no processo da 

pesquisa pelo estudioso determinará opções de métodos e técnicas únicas (CERVO; 

BERVIAN, 2006; COLLIS; HUSSEY, 2005; CHEROBIM et al, 2003; RICHARDSON, 

2008; COOK; SELLTIZ; WRIGHTSMAN, 1987).  

Para Gil (2010), a pesquisa científica é representada por um processo 

sistemático e de caráter racional, em que se procura responder um problema que, 

aparentemente, não possui informações suficientes para sua resolução. Esta mesma 

pesquisa deve utilizar-se de métodos científicos e também de base empírica. É um 

processo em fases, cujo início é a elaboração do problema, seguido de 

planejamento, análise e interpretação de dados e finalizado com apresentação dos 

resultados obtidos (GIL, 2010). Para Yin (2015), a metodologia científica é o caminho 

transcorrido até encontrar a resolução do problema de pesquisa, além de mostrar a 

forma como esta pesquisa aconteceu ou acontecerá. Reflete métodos utilizados pelo 

pesquisador, detalhando o que se pesquisa, quem são os objetos de pesquisa, 

razões da adoção de métodos e técnicas da coleta e análise de dados empíricos 

(CRESWELL, 2010). 

A escolha criteriosa de um método é essencial para o bom desenvolvimento 

da pesquisa. O método, segundo Marconi e Lakatos (2003), é composto por 

atividades sistemáticas e racionais as quais auxiliam o pesquisador a atingir o 

objetivo, traduzido pela busca dos conhecimentos válidos e verdadeiros. Por serem 

atividades racionais e sistemáticas, apresentam maior segurança e economia, 

ajudando o pesquisador a percorrer a trajetória do estudo, detectando erros e 

amparando suas decisões. 

 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta seção apresenta os conceitos de pesquisa científica, seus métodos e 

técnicas de coleta de dados, no intuito de responder o problema de pesquisa e 

atingir os objetivos previamente traçados. A pesquisa científica pode ser classificada 
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conforme a natureza, os objetivos, a abordagem e os procedimentos (CRESWELL, 

2010; GIL, 2010; NASCIMENTO; SOUZA, 2016).  

 

3.1.1 Quanto à natureza 

 

Sob este ponto de vista, segundo Prodanov (2013), a pesquisa pode ser 

básica ou aplicada. 

 

Básica: caracterizada pela busca de geração de novos conhecimentos para o 

avanço da ciência, sem preocupação e previsão de geração de efeitos práticos. Sua 

busca envolve gerar verdades e interesses universais. 

 

Aplicada: focada na geração de conhecimentos para resolução de problemas 

específicos. Sua busca pela verdade envolve aplicação prática. Gera verdades e 

interesses locais.  

 

3.1.2 Quanto aos objetivos 

 

Para Gil (2010) e Prodanov (2013), em relação aos objetivos, as pesquisas 

são caracterizadas como exploratórias, descritivas e explicativas. 

 

Exploratórias: geralmente em fase ainda preliminar da pesquisa, possui 

como finalidade obtenção de mais informações, conhecimentos e familiaridades a 

respeito do problema a investigar, visando à delimitação do tema de pesquisa. 

Aprimora ideias, orienta objetivos e ajuda na constituição de hipóteses e novos 

enfoques para o problema. Seu planejamento é flexível e, para que seja possível 

olhar sob diferentes óticas, frequentemente envolve levantamento bibliográfico, 

entrevistas e análise de exemplos (PRODANOV, 2013). 

 

Descritivas: neste tipo de pesquisa, não há interferência do pesquisador no 

processo de observação, registro, análise, classificação e interpretação dos fatos. 

Visa à descrição das características de um certo fenômeno, grupo ou população e 

também a estabelecer relação entre as variáveis. 
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Possui técnicas específicas e padronizadas de coleta de dados, tais como 

entrevista, o formulário, o questionário, o teste e a observação. Geralmente 

assumem como forma de levantamento ou survey (GIL, 2010). 

 

Explicativas: é o tipo mais complexo, procura explicar e determinar as 

causas do fenômeno. Segundo Gil (2010), aprofunda o conhecimento da realidade 

ao explicar o porquê do fenômeno através de seu registro, análise, classificação e 

interpretação. No entanto, pela sua complexidade, também é o mais suscetível a 

erros. Em ciências naturais, o método experimental é normalmente utilizado, 

enquanto nas ciências sociais, é utilizado o método observacional. Geralmente, seu 

procedimento é do tipo pesquisa experimental ou pesquisa ex-post-facto. Através do 

método experimental, é possível a identificação da variável independente que 

determina a causa do fenômeno estudado, porque o método permite a manipulação 

e controle das variáveis. 

 

3.1.3 Quanto à abordagem 

 

Para Gil (2010), o critério da abordagem ajuda o pesquisador na escolha dos 

procedimentos e instrumentos apropriados ao bom progresso do seu processo 

investigatório do fenômeno. De acordo com Creswell (2010), há três tipos de 

abordagens com características distintas: qualitativos, quantitativos e métodos 

mistos. Ainda segundo autor, os métodos qualitativo e quantitativo se diferenciam 

quanto a ênfase e a forma, mas não se pode afirmar que são métodos opostos.  

 

Qualitativa: a pesquisa qualitativa procura explorar e compreender o 

problema através da interação direta, não possui como principal foco a estatística. 

Os dados são coletados no ambiente natural através do pesquisador, que é o próprio 

instrumento de coleta. Este tipo de pesquisa possui as seguintes características: a 

coleta de dados no ambiente onde ocorre o fenômeno, a análise de dados ocorre 

durante o processo que é indutivo, a apresentação é descritiva, seu foco é na 

compreensão e interpretação dos dados, ou seja, na qualidade, e a amostra é 

pequena. Tudo isso exige que o pesquisador seja instrumento de coleta, tenha 

contato e se envolva na interação com o sujeito da pesquisa para poder visualizar e 
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entender o fenômeno através da ótica do pesquisado (CRESWELL, 2010; DENZIN; 

LINCOLN, 2006; DIEHL; TATIM, 2004; GODOY, 1995; OLIVEIRA, 2002; 

PRODANOV, 2013). 

 

Quantitativa: a segunda abordagem, quantitativa, por sua vez, possibilita 

tanto a quantificação como o tratamento dos dados por via de técnicas estatísticas, 

sejam elas simples ou complexas. Ao analisar a relação entre as variáveis, que 

podem ser medidas por instrumentos, estas técnicas permitem testar teorias 

objetivas. Possui como característica principal o uso das técnicas estatísticas que 

objetivam dar maior exatidão aos resultados obtidos, reduzindo distorções da análise 

e interpretação de dados. A amostragem da população é grande, seu processo é 

dedutivo e os dados são coletados em ambientes não naturais, através de 

instrumentos de coleta manipulados, como testes, questionários, escalas, entre 

outros. Possui foco na quantificação (BOOTH; COLOMB; WILLIAMS, 2008; 

CRESWELL, 2010; DIEHL; TATIM, 2004; OLIVEIRA, 2002; PRODANOV, 2013).   

 

Mista: segundo Creswell (2010) e Creswell e Clark (2015), há ainda a terceira 

abordagem denominada mista. Nasce da necessidade da compreensão e 

esclarecimento de problemas complexos, através da combinação dos métodos 

qualitativos e quantitativos e consegue visão ampliada e aprofundada do fenômeno. 

Esta combinação pode ser pelo processo de coleta de dados ou da análise dos 

resultados, que podem ser separados em fases, mas no mesmo processo de 

investigação do fenômeno. Este tipo de pesquisa não é mera junção dos dois 

métodos anteriores porque, ao combinar as duas abordagens, o estudo apresenta 

uma força maior do que se tivesse feito com um ou outro isoladamente. 

 

3.1.4 Quanto aos procedimentos 

 

A maneira como coletamos os dados é denominada procedimentos técnicos. 

Esses procedimentos são parte importante no planejamento da forma como o 

pesquisador fará a investigação do fenômeno. O planejamento, chamado também de 

delineamento, envolve desde a diagramação, previsão da análise e segue até 

interpretação da coleta de dados. O ambiente onde os dados são coletados é levado 
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em consideração, assim como as formas de controle de variáveis. Ao expressar a 

forma de condução da pesquisa por meio de seu fator principal, que são os 

procedimentos técnicos de coleta de dados, torna-se possível classificar a pesquisa 

através do seu delineamento (GIL, 2010). 

Segundo Gil (2010) e Nascimento e Souza (2016), os procedimentos de 

pesquisa podem ser classificados como: bibliográfica, documental, experimental, 

levantamento ou survey, estudo de caso, ex-post facto, pesquisa participante, 

pesquisa-ação, etnográfica e fenomenológica. 

 

Bibliográfica: este tipo de pesquisa é feito sobre material que já se encontra 

disponível como livros, publicações periódicas e outros impressos diversos (GIL, 

2010). Apresenta como principal vantagem o poder de cobertura do fenômeno 

investigado comparado a uma pesquisa feita diretamente pelo pesquisador. 

 

Documental: enquanto na pesquisa bibliográfica as informações são 

secundárias, na pesquisa documental, as informações são primárias (GIL, 2010). As 

fontes dos documentos podem ser arquivos públicos, particulares ou estatísticos 

(MARCONI; LAKATOS, 2003). 

 

Experimental: experimentos são os meios mais conhecidos de pesquisa, 

método que permite que sejam selecionados um objeto de estudo, as variáveis de 

interesse que afetam o objeto. Assim, ao definir os critérios de controle do ambiente 

e as variáveis que influenciam o objeto, é possível observar os efeitos que essas 

variáveis produzem no objeto (GIL, 2010; NASCIMENTO; SOUZA, 2016).  

 

Estudo de caso: segundo Yin (2015), quando o limite entre fenômeno e o 

contexto não estão claros, através do uso de inúmeras fontes de evidências, faz-se 

uma investigação empírica chamada de estudo de caso. Este procedimento serve 

tanto para pesquisas exploratórias quanto descritivas, assim como as explicativas 

(GIL, 2010).  

 

Survey: chamado também como pesquisa de levantamento comumente 

utilizado para entender e caracterizar comportamentos de sujeitos. Os 
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questionamentos são direcionamentos para os próprios sujeitos de pesquisa que se 

deseja conhecer e entender. O tamanho da amostra é determinado pelo tipo de 

ferramenta estatística a ser utilizado. Quando as indagações são feitas para a 

totalidade da amostra, é chamado de censo (NASCIMENTO, SOUZA, 2016). 

Com os resultados obtidos, ao passar por uma análise quantitativa, ou seja, 

um tratamento estatístico, chega-se à conclusão. O survey é mais apropriado para 

pesquisas descritivas do que explicativas, tendo como vantagens de acordo com Gil, 

(2010): 

• Reflexo da realidade. Por ser um retorno dos próprios investigados, as 

respostas ficam distantes das influências de interpretação do 

pesquisador e de subjetividades. 

• Economia e rapidez. Se os preparativos forem devidamente planejados 

e executados, é possível uma grande quantidade de retornos em pouco 

tempo e os questionários permitem um custo baixo na sua aplicação. 

• Quantificação. Com a obtenção dos dados, permite-se sua análise 

estatística. Codificando as variáveis, é possível correlação com outros 

procedimentos estatísticos. Ao adotar amostras probabilísticas, a 

margem de erro dos resultados também pode ser obtida. 

 

Ex-post facto: o pesquisador recebe as variáveis independentes já com seus 

efeitos exercidos. A escolha aleatória de sujeitos e tratamentos é impossível 

também. Neste caso, é necessário considerar outras variáveis que são 

provavelmente importantes e, através da análise multivariada, exercer controle 

estatístico sobre elas (GIL, 2010).  

 

Pesquisa participante: este tipo de procedimento se caracteriza pela forte 

interação do pesquisador com os sujeitos das pesquisas e o seu ambiente. Há 

também comprometimento com a limitação da relação de administrador e 

administrado, o que torna este tipo de procedimento ser utilizado com frequência 

para estudos em relação às comunidades mais desfavorecidas. (GIL, 2010).  

 

Pesquisa-ação: diferente da pesquisa participante, a pesquisa-ação envolve 

uma ação planejada, com cunho social, educacional, técnico ou outros (GIL, 2010; 
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THIOLLENT, 2005). Enquanto a pesquisa participante promove mudanças 

posteriormente à análise do estudo do fenômeno, a pesquisa-ação realiza a análise 

de forma concomitante às ações que propiciam a mudança, contando com 

participação ativa do pesquisador (NASCIMENTO; SOUZA, 2016).  

 

Etnográfica: essa pesquisa retrata o conjunto de conhecimentos partilhado 

entre os sujeitos de um grupo, os quais direcionam sua conduta dentro do seu 

ambiente de convívio, o que é chamado também de cultura (WIELEWICKI, 2001). 

Portanto, a etnografia, conforme lecionam Ludke e André (2011), é a ciência da 

descrição cultural. Não há uma teoria que sustente a observação dos fenômenos, 

porque é a partir dela que o pesquisador procura idealizar uma teoria, para projetar 

generalizações com as respectivas limitações (NASCIMENTO; SOUZA, 2016). 

 

Fenomenológica: a ênfase deste procedimento é na descrição rigorosa do 

fenômeno e não na sua explicação, tampouco busca relações de causa e efeito. 

Acredita-se que, através do rigor descritivo, consegue-se chegar à essência do 

fenômeno fenomenologia (MARTINS; BOEMER; FERRAZ, 1990). Conforme define 

Merleau-Ponty (1975), é um estudo de essências, dentro de ciências sociais, mais 

adequado para pesquisas a respeito de educação.  

 

3.2 PROPOSTA METODOLÓGICA 

 

A presente pesquisa, quanto à natureza, é aplicada, uma vez que gera novos 

conhecimentos e visa à aplicação prática. Quanto aos objetivos, é exploratória ao 

focar no maior conhecimento e familiaridade com o problema estudado, com objetivo 

de constituição de hipóteses. Ainda quanto aos objetivos, apresenta características 

descritivas ao procurar refletir as características do fenômeno e traçar relação entre 

as variáveis sem a interferência do pesquisador. Possui abordagem quantitativa ao 

estudar uma amostra significativa e tem foco na quantificação com uso futuro de 

ferramentas estatísticas. Em relação aos procedimentos, tem caráter bibliográfico ao 

fazer uma revisão bibliográfica das tecnologias da Indústria 4.0 para determinar as 

tecnologias base, foco da investigação. No entanto, a característica mais importante 

é que a investigação utiliza o procedimento survey para coletar dados de forma 
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rápida em grande quantidade através de questionário. A Fig. 3 mostra a proposta 

metodológica adotada nesta pesquisa.  

Figura 3 - Proposta metodológica da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

3.3 PLANO DE PESQUISA 

 

Na concepção de Gil (2010), a pesquisa é uma composição de ações em que 

o pesquisador busca encontrar a resposta para o problema em estudo com auxílio 

de procedimentos racionais e sistemáticos. Já Marconi e Lakatos (2003) explicam 

que a pesquisa é como um caminho na busca de conhecimento da realidade e 

prospecção de verdades parciais. Consideram a pesquisa um método de 

pensamento reflexivo que se utiliza de mecanismos formais e exige abordagem 

científica. Dentro destes conceitos, para Yin (2015), é essencial a concepção de um 

plano de pesquisa no qual estejam norteados os processos de coleta, análise e 
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interpretação de dados, fundamentados na questão da pesquisa, focando em elevar 

a qualidade do estudo ao nível mais alto. 

 

3.3.1 Questão de pesquisa e objetivos 

 

A questão de pesquisa, o problema de pesquisa, na definição de Marconi e 

Lakatos (2003), é uma dificuldade no aprendizado de algo muito importante, na qual 

é necessária a obtenção da sua resolução, tenha ela cunho teórico ou prático. Ainda 

segundo os autores, uma boa caracterização e identificação do problema ajuda na 

sua delimitação, propiciando uma condução de pesquisa mais simples e fácil, 

devendo, ainda, apresentar valores como viabilidade, relevância, novidade, 

exequibilidade e oportunidade. Viabilidade, por ser resolvido de forma eficaz; 

relevância, por trazer novos conhecimentos; novidade, ser condizente com o estágio 

da evolução científica; exequibilidade, por conseguir chegar à conclusão válida; e 

oportunidade, por atender interesses sejam elas gerais ou particulares (MARCONI; 

LAKATOS, 2003). Atendendo aos requisitos apresentados, as questões de pesquisa 

são: quais são as tecnologias base da Indústria 4.0 para entrada das PME na quarta 

revolução industrial? E como as características das PME influenciam na adoção 

dessas tecnologias? 

Em busca de solução para o problema encontrado, foi preciso definir os 

objetivos geral e específicos da pesquisa. Marconi e Lakatos (2003) afirmam que o 

objetivo principal ajuda a saber o que se está procurando e onde se quer chegar, 

expõe o problema de forma clara, permitindo incremento de conhecimentos sobre 

evento investigado. O objetivo geral da pesquisa é identificar as principais 

tecnologias associadas à Indústria 4.0 e levantar o perfil que as PME devem 

apresentar para adoção dessas tecnologias. Para auxiliar nesta identificação, o 

objetivo geral foi estendido nos seguintes objetivos específicos:  

▪ Identificar as tecnologias base da Indústria 4.0. 

▪ Determinar as características das PME. 

▪ Avaliar a intenção de adoção das tecnologias base da Indústria 4.0 segundo 

as características das PME. 
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3.3.2 Hipótese, variáveis e desenho da pesquisa 

 

Para Marconi e Lakatos (2003) e Gil (2010), a hipótese é uma suposição 

utilizada para testar e validar a solução proposta ao problema investigado. É uma 

verificação empírica, pode ser confirmada ou refutada. No entanto, necessariamente, 

deve ter embasamento teórico para não só para elucidar o problema, mas também 

para orientar na procura por outras evidências. 

Retomando a hipótese fundamentada teoricamente a ser testada, temos: 

 

H1: As características das PME têm influência na adoção de tecnologias base da 

Indústria 4.0. 

 

Uma vez definida a questão de pesquisa e formulada a hipótese, há 

necessidade de apontar as variáveis envolvidas no estudo do fenômeno. Precisam 

ser objetivas, claras e operacionais (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

O termo “variável” tem sua origem na Matemática. No entanto, há um 

emprego vasto em Ciências Sociais, podendo ser traduzido como algo que possa 

ser interpretado em duas ou mais categorias (GIL, 2010). Temos, nesta investigação, 

três variáveis de tecnologia: IoT, Big Data and Analytics e Computação na Nuvem, 

conforme mostra Quadro 8. 

Quadro 8 - Variáveis de tecnologia da Indústria 4.0 

Tecnologia Definições Autores 

 
IoT 

Rede mundial de objetos endereçados, 
interconectados e uniformes que se 
comunicam através de protocolos padrão. 

(GUBBI et al., 2013; HOZDIĆ, 
2016; XU; HE; LI, 2014) 

 
Computação na 

Nuvem 

Conjunto de recursos e serviços rápidos e 
elásticos, com autoatendimento sob 
demanda. 
Plataformas para distribuir a computação, 
com entrega do pacote de serviços que o 
usuário utiliza como desejar sob demanda. 

(ASSANTE et al., 2016) 
 
 
(ATTARAN; WOODS, 2018) 

 
 

Big Data and 
Analytics 

Dados estruturados, semiestruturados e não 
estruturados que vêm de objetos 
heterogêneos interconectados. 
Técnicas de análise de dados que exigem 
avançados sistemas de armazenamento, 
gerenciamento, análise e tecnologias de 
visualização, têm como características o 
volume, variedade, velocidade e valor. 

(BORTOLINI et al., 2017) 
 
 
(CHEN; CHIANG; STOREY, 
2012; JIRKOVSKY; OBITKO; 
MARIK, 2017) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 
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Em relação às variáveis relativas às características das PME, podemos 

sintetizar a partir das diferenciações das PME, segundo Gharakhani e Mousakhani 

(2012), em cinco principais, como apresentado no Quadro 9. Para efeito de 

representação, foram denominados como características de gestão, estratégia, 

recurso, mercado e inovação. 

Quadro 9 - Variáveis de características das PME 

Característica Definições Autor 

Gestão 
Gestão com autoridade centrada, personalizada e 

reativa. 
 

Estratégia 
Organograma plano e flexível com estratégias 

dinâmicas, porém informais. 
 

Recurso Recursos financeiros e de mão de obra limitados. 
(GHARAKHANI; 

MOUSAKHANI, 2012) 

Mercado Poucos clientes atuando em mercado limitado. 
 

Inovação Alto potencial inovador. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 
Com as variáveis de tecnologia da Indústria 4.0 e de características das PME 

definidas, podemos elaborar um mapa de questões para questionário da pesquisa 

de levantamento, conforme Quadro 10. 

Quadro 10 - Mapa de questões da pesquisa de levantamento 
 

 
 

 

 
Gestão Estratégia Recurso Mercado Inovação 

IoT (Q1) Questão(Q1A) Questão(Q1B) Questão(Q1C) Questão(Q1D) Questão(Q1E) 

Computação 

na Nuvem 

(Q2) 

Questão(Q2A) Questão(Q2B) Questão(Q2C) Questão(Q2D) Questão(Q2E) 

Big Data and 

Analytics (Q3) 
Questão(Q3A) Questão(Q3B) Questão(Q3C) Questão(Q3D) Questão(Q3E) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Com a criação do mapa de questões, podemos completar o desenho da 

pesquisa que guia o pesquisador do início dos procedimentos da parte metodológica 

até análise dos dados. Este planejamento é mostrado em etapas nos diagramas 

(GIL, 2010). 

Variáveis de 

Tecnologia 

Variáveis Características das PME 
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Podemos classificar a pesquisa em quatro fases. A fase um se inicia com a 

pergunta da pesquisa, ou seja, saber o que se quer estudar, definir o tema principal 

da investigação. Posteriormente, segue com a definição do problema de pesquisa, 

efetivamente delimitar o que se deseja elucidar, comumente sintetizado por uma 

frase interrogativa como no presente estudo. A fase um segue com a revisão da 

literatura, executando um levantamento do estado atual do fenômeno na literatura, 

fundamentando o modelo teórico a ser criado junto com as proposições ou hipóteses, 

modelo que é a última parte da fase um. 

Na fase dois, embasada na parte teórica construída na fase um, se define a 

metodologia da pesquisa na qual é detalhadamente descrita. Eleita a metodologia, a 

fase dois se encerra com a escolha dos instrumentos de coleta de dados mais 

apropriados ao estudo. 

Definido o instrumento de coleta de dados, a fase três prossegue com a 

autorização do survey emitida pela empresa, onde será realizado estudo, constando 

de todos os aspectos legais. Segue-se pela formatação do questionário, por ser uma 

pesquisa conduzida de forma conjunta, no qual o primeiro bloco de perguntas refere-

se à pesquisa que a empresa realizou também sobre tema da Indústria 4.0, seguido 

pelo bloco de perguntas acadêmicas do presente estudo, contendo perguntas iniciais 

em comum. Adotou-se o formato de questionário via Google Forms para possibilitar 

ao respondente a opção de acesso ao questionário tanto via computador quanto em 

dispositivos móveis. A aplicação do survey aconteceu entre final de agosto de 2020 

e início de outubro de 2020. Devido a questões de sigilo, os e-mails para início e fim 

do survey e também dos quatro e-mails de acompanhamento partiram da empresa. 

Os resultados ficaram disponíveis para presente pesquisa. 

A fase quatro compilou os resultados do survey através do programa SPSS, 

seguida da apresentação e análise dos resultados desta compilação em relação ao 

estudo teórico feito. Da análise, tirou-se a conclusão com as devidas considerações 

e limitações sobre o estudo. A pesquisa é encerrada após uma revisão geral. 

A progressão dessas quatro fases representadas na forma de diagramas é o 

desenho da presente pesquisa, ilustrado pela Fig. 4. 
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Figura 4 - Estrutura da pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

3.4 OBJETO DE ESTUDO, UNIDADE DE ANÁLISE E CONTEXTO DA PESQUISA 

 

A definição do objeto de estudo é considerada a decisão crucial do projeto de 

pesquisa por compor o eixo principal da investigação (YIN, 2015). Esta pesquisa 

possui como objeto de estudo as tecnologias base da Indústria 4.0: IoT, Computação 

na Nuvem e Big Data and Analytics. Ainda de acordo com Yin (2015), a unidade de 

análise é algo mais concreto, ligado ao evento a ser investigado, e pode envolver 

indivíduos, empresas, grupos pequenos de pessoas. O contexto da pesquisa é 

representado pelo ambiente no qual será realizada a investigação do fenômeno.  

Nesta pesquisa, a unidade de análise é sobre PME pertencentes ao contexto 

de uma multinacional no setor automobilístico, compondo sua rede de fornecedores. 

A escolha da empresa em questão foi por motivo de facilidade de acesso, devido à 

rede de contato pessoal do pesquisador – um amigo que fora executivo da empresa 

e possibilitou o contato –, e o fato de a empresa estar interessada em conduzir um 

estudo próprio sobre a Indústria 4.0 nos fornecedores da sua cadeia produtiva. Tudo 

isso permitiu este survey em conjunto. Devido à necessidade do sigilo e ao porte da 
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empresa, desde o contato com ex-executivo, em final de 2019 até a autorização 

assinada pelos responsáveis na empresa, o trâmite e as mudanças decorrentes da 

pandemia de COVID-19 levaram a realização do survey para agosto de 2020. 

 

3.5 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Utilizaram-se instrumentos de coletas de dados neste estudo, como survey e 

revisão bibliográfica, para obter informações que podem ser classificadas como 

primárias ou secundárias, seguindo a metodologia e objetivos traçados (MARCONI; 

LAKATOS, 2003). Ainda de acordo com as autoras, as fontes primárias são geradas 

pela ação do pesquisador, como questionário, e as fontes secundárias são 

constituídas por dados existentes que podem ser acessados e utilizados pelo 

pesquisador, como artigos, por exemplo.  

Levantamento feito na literatura constatou a ausência de questionários 

prontos e validados que pudessem ser usados no survey sem necessidades de 

muitas alterações para se encaixar no contexto da presente pesquisa. Segundo 

Cooper e Schindler (2014), a adoção de itens de um questionário de fontes 

existentes não é isento de riscos. Ao utilizar partes ou itens extraídos de 

questionários que foram tomadas fora do contexto da pesquisa, torna-se difícil a 

generalização da confiabilidade e da validade destes itens selecionados. Somando-

se à necessidade da submissão do questionário para autorização da pesquisa pela 

empresa, optou-se pela utilização do questionário com perguntas estruturadas, 

apresentado no Apêndice B, ancorado na teoria levantada.  

 

3.6 ANÁLISE DE DADOS 

 

Para determinar quais são as tecnologias base da Indústria 4.0, utilizou-se 

uma revisão da literatura para reunir os dados secundários e compará-los à teoria. 

Devido à relação entre as variáveis apresentadas, na qual o survey levantou os 

dados, foi escolhida a análise de regressão múltipla como ferramenta de análise 

estatística. A regressão linear múltipla é utilizada para revelar o quanto as variáveis 

regressoras determinam a resposta, ou seja, elas demonstram a relação existente 

entre os dados (OLIVEIRA; MILANI; SILVA, 2019). Esta técnica de análise de 
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regressão múltipla foi aplicada através do software SPSS. O resultado da 

compilação do software é confrontado com a hipótese levantada e sua validade 

verificada. 

 

3.7 SÍNTESE DA SEÇÃO 

 

Nesta seção, foi detalhado o método de pesquisa. Sua definição é vital para o 

bom desenvolvimento do estudo. Esta pesquisa, quanto à natureza, é aplicada, 

exploratória e descritiva em relação aos objetivos, possui abordagem quantitativa e, 

em relação ao procedimento, utiliza revisão bibliográfica e survey. Para a análise de 

dados, é utilizado Programa Estatístico SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences), versão 10.0, com dados coletados da cadeia de fornecedores de uma 

empresa multinacional do ramo automobilístico. 

Na próxima seção, são apresentados os resultados do levantamento 

bibliográfico e da compilação feita pelo programa. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 RESULTADOS DA REVISÃO DA LITERATURA 

 

Para verificar o estado atual dos estudos das tecnologias da indústria 4.0 nas 

PME, foi realizada uma revisão da literatura através da pesquisa via base Scopus, 

no dia 23 de março de 2020. Foram utilizadas as palavras-chave “Industry 4.0” OR 

“I4.0” OR “Smart manufacturing” na primeira linha, AND “SME” OR “Small and 

medium enterprise*” na segunda linha. Esta busca resultou em 273 documentos no 

total. Partindo deste resultado, limitando-o a apenas articles e review em relação ao 

tipo de documento e quanto ao estágio final de publicação, obtiveram-se 116 artigos, 

dos quais 17 não eram acessíveis, resultando em 99 artigos que foram baixados 

para realização de filtragem de conteúdo. Esta filtragem consiste na leitura e 

eliminação de artigos que não abordam tema de SME ou sobre as tecnologias da 

Indústria 4.0. Por exemplo, em muitos artigos, a sigla SME significa Society of 

Manufacturing Engineers, e há artigos que até abordam tema da Indústria 4.0, porém 

em outras áreas de estudo, como modelos de gestão, maturidade da empresa para 

Indústria 4.0 e nos seus conteúdos, não há citação nem estudos das tecnologias. 

Feita a filtragem, sobraram 55 artigos que serviram como base para elaborar o 

Tabela das Tecnologias.  

Esta tabela foi composta a partir da leitura de cada artigo, considerando a 

incidência de cada tecnologia encontrada, citada e estudada no texto. O resultado é 

apresentado na Tabela 1, elaborada a partir desta lista, que mostra a classificação 

apenas dos 55 artigos finais. Este levantamento foi feito para mostrar a importância 

que os temas PME e Indústria 4.0 têm diante da literatura atual. 
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Tabela 1 - Contagem das tecnologias 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Já o processo da revisão da literatura é apresentado na Fig. 5, a seguir. 
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Figura 5 - Processo de revisão da literatura de tecnologias da I4.0 e PME 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Houve também o levantamento da classificação de cada periódico dos 116 

artigos segundo critério da Qualis, através do Portal Sucupira, e esta lista consta do 

Apêndice A.  

Do total de 55 artigos, foi feita a análise no próprio Scopus e se obteve a Fig. 

6, mostrando a distribuição por área de estudo. Muitos dos artigos englobam mais de 

uma área, tendo a engenharia liderado o tema com mais estudos, com 34%, seguido 

da área da ciência de computação, com 21%. Posteriormente, estão as áreas de 

negócios, gestão e contabilidade, com 13%, e ciências sociais, com 8%. 
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Figura 6 - Distribuição por área de estudo 

 

   Fonte: Scopus (2020) 

 

Partindo da Tabela 1, obtivemos os resultados mostrados na Fig. 6, onde fica 

evidente a predominância da tecnologia IoT, seguida por Big Data and Analytics e 

Computação na Nuvem. Estas três tecnologias apresentaram contagens 

significativamente maiores em relação aos restantes, conforme Fig. 7. 

Figura 7 - Tecnologias mais estudadas 

 

   Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Na Fig. 8, gerada a partir da Tabela 1, vemos que há crescente pesquisa em 

relação ao tema das tecnologias da I4.0 nas PME, com acentuada elevação no ano 

de 2019, identificando e espelhando a importância e atualidade da presente 

pesquisa. 
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Figura 8 - Publicações por ano 

 
   Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Observando a Fig. 9, tendo seu mapeamento construído a partir da Tabela1, 

observa-se que, em relação ao número de publicações, a Alemanha está em 

primeiro lugar, o que é natural por ser berço do conceito da Indústria 4.0, seguido de 

perto pela Itália e de depois França. Neste caso, os países que mais apresentam 

pesquisas nesse campo são da Europa. No segundo bloco, com três publicações 

cada, destacam-se México, Polônia, Índia e Malásia, todos países emergentes. Com 

duas publicações, vêm outros países emergentes, como África do Sul, Taiwan, 

Coréia do Sul e China entre outros. 

Figura 9 - Distribuição de autores por país 

 
  Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Pela Fig.10, observamos que o total de artigos da Tabela 1, publicados em 

periódicos com classificação de nível A1, A2, A3 ou A4, chega a 23. Artigos em 

periódicos com classificação abaixo de nível A somam 23, inclusive um com 
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classificação C. O destaque fica para nove artigos publicados em periódicos sem 

classificação Qualis, a saber. 

Figura 10 - Classificação Qualis dos artigos da Tabela 1 

 
 

  Fonte: Capes (2016) 

 

4.2 RESULTADOS DO SURVEY 

 

4.2.1 Perfil dos respondentes 

 

O survey com o questionário, conforme Apêndice B, foi encaminhado com um 

link de acesso por correio eletrônico. Os destinatários foram fornecedores 

pertencentes à cadeia produtiva da empresa multinacional do ramo automobilístico. 

O link deu acesso ao questionário formatado no padrão Google Forms. Houve 

o total de 79 respondentes correspondentes às PME. A distribuição geográfica dos 

respondentes tem estado de São Paulo como destaque, mostrado na Fig. 11, 

corresponde ao resultado da pergunta inicial 1. 
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Figura 11 - Distribuição geográfica dos respondentes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Em relação à questão inicial 2, perguntamos o ano da fundação da empresa e 

o resultado obtido é mostrado na Fig. 12. 

Figura 12 - Ano de fundação das empresas 

  Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Quanto ao cargo ocupado na empresa de cada respondente, temos como 

resultado mostrado na Fig.13. 
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Figura 13 - Cargo dos respondentes 

 

  Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Em relação ao número de funcionários, apesar de todas as empresas se 

enquadrarem como PME, dividiram-se em três faixas, como ilustrado na Fig.14. 

Figura 14 - Número de funcionários 
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   Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

As empresas PME respondentes também possuem faturamento que abrange 

uma faixa grande. A Fig. 15 mostra como é distribuída em valores anuais. 
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Figura 15 - Faixas de faturamento anual 

 

   Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

4.2.2 Apresentação dos Resultados  

 

Teste de confiabilidade do questionário 

 

Para permitir o processamento através do programa SPSS, as questões 

precisaram receber um código conforme apresentado no Quadro 11. A primeira 

coluna refere-se ao número da questão correspondente, a segunda coluna mostra o 

código designado para a questão e na terceira coluna, a característica das PME 

correspondente que a questão abordada. 

Quadro 11 - Códigos das questões do survey 

Questão Códigos Características 

2 AGE Idade da empresa 

5 SIZE Tamanho da empresa  

7 MANSP Gestão de alta gerência 

8 I4STR Estratégia alta gerência 

Q1 IOTI0 Intenção de adoção 

Q1A IOTPL Gestão 

Q1B IOTST Estratégia 

Q1C IOTMO Recursos 

Q1D IOTMK Mercado 

Q1E IOTIN Inovação 

Q2 CLCI0 Intenção de adoção 

Q2A CLCPL Gestão 

Q2B CLCST Estratégia 

Q2C CLCMO Recursos 
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(continuação) 

Questão Códigos Características 

Q2D IOTMK Mercado 

Q2E CCLIN Inovação 

Q3 BDAI0 Intenção de adoção 

Q3A BDAPL Gestão 

Q3B BDAST Estratégia 

Q3C BDAMO Recursos 

Q3D BDAMK Mercado 

Q3E BDAIN Inovação 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Para estimar a confiabilidade do questionário de uma pesquisa, Lee J. 

Cronbach apresentou, em 1951, o coeficiente alfa de Cronbach. Este coeficiente tem 

como função medir a correlação entre respostas do questionário analisando perfil 

das respostas dadas, ou seja, é uma correlação média entre perguntas (DA HORA; 

REGO; ARICA, 2010). Como ainda não se tem um consenso matemático para 

afirmar se uma escala é válida ou não, utiliza-se o nível de confiabilidade para 

avaliar a sua validade (DA HORA; REGO; ARICA, 2010). Ainda segundo esses 

autores, no meio acadêmico há grande aceitação e utilização do coeficiente alfa de 

Cronbach como ferramenta para estimar a confiabilidade. É comum encontrar na 

literatura o valor de 0,70 como referência do mínimo aceitável como bom (LUÍS; 

FREITAS, 2005; MILAN; TREZ, 2005; OVIEDO; CAMPO-ARIAS, 2005) .  

Para o questionário desta pesquisa, testou-se o coeficiente alfa de Cronbach 

para os grupos de perguntas sobre as três variáveis que são IoT, Big Data and 

Analytics e Computação na Nuvem, sempre analisados junto com as perguntas 3, 7 

e 8. Resultados completos do cálculo do coeficiente constam do Apêndice C. 

Para grupo de perguntas referentes a IoT, temos os resultados apresentados 

nas Tabelas 2 e 3, a seguir, considerando a exclusão de lista com base em todas as 

variáveis do procedimento. 

Tabela 2 - Resumo de processamento do caso IoT 

N % 

Casos 

Válidos 70 88,6 

Excluídos 9 11,4 

Total 79 100,0 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 
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Tabela 3 - Estatísticas de confiabilidade IoT 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach com 

base em itens 

padronizados 

N.º de itens 

,720 ,712 9 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Quanto às perguntas sobre Big Data and Analytics, temos os resultados 

apresentados nas Tabelas 4 e 5, considerando a exclusão de lista com base em 

todas as variáveis do procedimento. 

Tabela 4 - Resumo de processamento do caso Big Data and Analytics 

                                             N % 

Casos 

Válidos 70 88,6 

Excluídos 9 11,4 

Total 79 100,0 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Tabela 5 - Estatísticas de confiabilidade Big Data and Analytics 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach com 

base em itens 

padronizados 

N.º de itens 

,716 ,705 8 

Fonte: Elabora pelo autor (2020) 

 

Em relação às perguntas referentes a Computação na Nuvem, temos os 

resultados apresentados nas Tabelas 6 e 7, considerando a exclusão de lista com 

base em todas as variáveis do procedimento. 

Tabela 6 - Resumo de processamento do caso Computação na Nuvem 

                                          N % 

Casos 

Válidos 70 88,6 

Excluídos 9 11,4 

Total 79 100,0 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 
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Tabela 7 - Estatísticas de confiabilidade de Computação na Nuvem 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach com base 

em itens padronizados 
N.º de itens 

,788 ,793 9 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Os valores do coeficiente alfa de Cronbach para grupo de perguntas das três 

variáveis independentes mostram-se bons, todos com valores acima de 0,7, 

indicando uma boa confiabilidade e dando validade ao questionário.  

 

Regressão Múltipla 

 

A regressão múltipla foi feita com cada variável e seu grupo de perguntas 

correspondentes junto com variáveis de controle correspondentes às questões 2, 3, 

7 e 8. 

Para IoT, os resultados da regressão são representados nas Tabelas 8, 9, 10, 

11 e 12.  

Tabela 8 - IoT - Variáveis Inseridas/Removidasa 
                                 Variáveis 

Modelo                    Inseridas 

Variáveis 

removidas Método 

1  IOTIN  - 

Stepwise (Critérios: Probabilidade de F a ser inserido 

<= , 050, 

Probabilidade de F a ser removido >= , 100). 

2  IOTPL  - 

Stepwise (Critérios: Probabilidade de F a ser inserido 

<= , 050, 

Probabilidade de F a ser removido >= , 100). 

3  I4STR  - 

Stepwise (Critérios: Probabilidade de F a ser inserido 

<= , 050, 

Probabilidade de F a ser removido >= , 100). 

a. Variável Dependente: IOTI0 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Tabela 9 - Valores de R para IoT 

 Modelo               R R quadrado R quadrado ajustado 
Erro padrão da 

estimativa 

1 ,673
a
 ,453 ,445 ,697 

2 ,747
b
 ,558 ,545 ,631 

3 ,794
c
 ,631 ,614 ,581 

a. Preditores: (Constante), IOTIN 
b. Preditores: (Constante), IOTIN, IOTPL 
c. Preditores: (Constante), IOTIN, IOTPL, I4STR 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 
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Tabela 10 - IoT - ANOVA 

                                                      Soma dos 

                 Modelo                          Quadrados 
                df 

           Quadrado 

Médio 
Z Sig. 

1 

Regressão 27,341 1 27,341 56,336 ,000
b
 

Resíduo 33,002 68 ,485   

Total 60,343 69    

2 

Regressão 33,683 2 16,842 42,326 ,000
c
 

Resíduo 26,659 67 ,398   

Total 60,343 69    

3 

Regressão 38,067 3 12,689 37,596 ,000
d
 

Resíduo 22,276 66 ,338   

Total 60,343 69    

 Variável Dependente: IOTI0 
 b. Preditores: (Constante), IOTIN 
 c. Preditores: (Constante), IOTIN, IOTPL 
 d. Preditores: (Constante), IOTIN, IOTPL, I4STR 
 Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Tabela 11 - IoT - Coeficientesa 
Coeficientes não padronizados Coeficientes 

padronizados Beta 

 

t 

 

          Sig.                 Modelo        B   Erro          Erro 

1 
(Constante) ,863 ,326  2,648 ,010 

IOTIN ,652 ,087 ,673 7,506 ,000 

2 

(Constante) ,339 ,323  1,051 ,297 

IOTIN ,540 ,084 ,557 6,463 ,000 

IOTPL ,309 ,077 ,344 3,992 ,000 

3 

(Constante) ,020 ,310  ,066 ,948 

IOTIN ,435 ,082 ,449 5,286 ,000 

IOTPL ,336 ,072 ,374 4,688 ,000 

I4STR ,210 ,058 ,288 3,604 ,001 

     Variável Dependente: IOTI0 
     Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 
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Tabela 12 - IoT - Variáveis excluídasa 

           Modelo          Beta In t Sig. 
Correlação 

parcial 

Estatísticas de 
colinearidade 

Tolerância 

1 

AGE -,101b -1,133 ,261 -,137 1,000 

SIZE -,004 b -,039 ,969 -,005 ,972 

MANSP ,206 b 2,310 ,024 ,272 ,946 

I4STR ,249 b 2,733 ,008 ,317 ,884 

IOTPL ,344 b 3,992 ,000 ,438 ,887 

IOTST -,042 b -,449 ,655 -,055 ,929 

IOTMO ,243 b 2,602 ,011 ,303 ,851 

IOTMK ,188 b 2,152 ,035 ,254 ,997 

2 

AGE -,031 c -,368 ,714 -,045 ,950 

SIZE ,040 c ,478 ,634 ,059 ,956 

MANSP ,167 c 2,028 ,047 ,242 ,931 

I4STR ,288 c 3,604 ,001 ,406 ,874 

IOTST -,055 c -,646 ,521 -,079 ,928 

IOTMO ,161 c 1,792 ,078 ,215 ,791 

IOTMK ,102 c 1,209 ,231 ,147 ,913 

3 

AGE -,024 d -,307 ,760 -,038 ,950 

SIZE ,005 d ,069 ,945 ,009 ,941 

MANSP -,066 d -,593 ,555 -,073 ,457 

IOTST -,015 d -,186 ,853 -,023 ,908 

IOTMO ,080 d ,916 ,363 ,113 ,726 

IOTMK ,062 d ,779 ,439 ,096 ,892 

          Variável Dependente: IOTI0 
          Preditores no Modelo: (Constante), IOTIN 
          Preditores no Modelo: (Constante), IOTIN, IOTPL 
          Preditores no Modelo: (Constante), IOTIN, IOTPL, I4STR 
          Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 
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Quanto à Computação na Nuvem, os resultados da regressão estão contidos 

nas Tabelas 13, 14, 15, 16 e 17. 

 

Tabela 13 - Computação na Nuvem - Variáveis Inseridas/Removidasa 
           Variáveis  

Modelo             inseridas 
Variáveis removidas Método  

1 CLCMO  - 

Stepwise (Critérios: Probabilidade de F a ser 

inserido <= , 050, 

Probabilidade de F a ser removido >= , 100). 

 Variável Dependente: CLCI0 
 Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Tabela 14 - Computação na Nuvem - Valores de R 
 

Modelo                             R R quadrado R quadrado ajustado 
Erro padrão da 

estimativa 

1 
 

,647
 a

 ,419 ,410 ,7866 

   Preditores: (Constante), CLCMO 
   Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Tabela 15 - Computação na Nuvem - ANOVA 

Modelo   Soma dos 

Quadrados 
df 

Quadrado 

Médio 
Z Sig. 

1 

Regressão 30,285 1 30,285 48,944 ,000 b 

Resíduo 42,076 68 ,619   

Total 72,361 69    

Variável Dependente: CLCI0 
Preditores: (Constante), CLCMO 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Tabela 16 - Computação na Nuvem - Coeficientesa 

Coeficientes não padronizados Coeficientes 

padronizados Beta 
t Sig. 

            Modelo                     B Erro           Erro 

1 
(Constante) 1,839 ,300  6,122 ,000 

CLCMO ,564 ,081 ,647 6,996 ,000 

       a. Variável Dependente: CLCI0 
       Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 
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Tabela 17 - Computação na Nuvem - Variáveis excluídas 

Modelo            Beta In t Sig. 
Correlação 

parcial 

Estatísticas de 

colinearidade 

Tolerância 

1 

AGE -,127b -1,378 ,173 -,166 ,996 

SIZE -,087b -,929 ,356 -,113 ,983 

MANSP -,058b -,596 ,553 -,073 ,908 

I4STR ,041b ,427 ,671 ,052 ,952 

CLCPL ,065b ,608 ,545 ,074 ,749 

CLCST ,059b ,619 ,538 ,075 ,950 

CCLIN ,167b 1,637 ,106 ,196 ,805 

Variável Dependente: CLCI0 
Preditores no Modelo: (Constante), CLCMO 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Para Big Data and Analytics, os resultados da regressão múltipla são 

apresentados pelas Tabelas 18, 19, 20, 21 e 22. 

Tabela 18 - Big Data and Analytics - Variáveis Inseridas/Removidas
a
 

   a. Variável Dependente: BDAI0 
   Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

 

 

 

 

 

      Variáveis 

    Modelo       inseridas 

Variáveis 

removidas 

 

Método 

1 

BDAIN  

. 

Stepwise (Critérios: Probabilidade de F a ser 

inserido <= , 050, 

Probabilidade de F a ser removido >= , 100). 

2 

BDAMO  

. 

Stepwise (Critérios: Probabilidade de F a ser 

inserido <= , 050, 

Probabilidade de F a ser removido >= , 100). 

3 

BDAPL  

. 

Stepwise (Critérios: Probabilidade de F a ser 

inserido <= , 050, 

Probabilidade de F a ser removido >= , 100). 

4 

SIZE  

. 

Stepwise (Critérios: Probabilidade de F a ser 

inserido <= , 050, 

Probabilidade de F a ser removido >= , 100). 
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Tabela 19 - Big Data and Analytics - Valores de R 

 
       Modelo             R 

 
R quadrado 

R quadrado 

ajustado 

Erro padrão da 

estimativa 

1 ,713
a
 ,509 ,503 ,6336 

2 ,769
b
 ,592 ,581 ,5816 

3 ,808
c
 ,653 ,639 ,5399 

4 ,819
d
 ,671 ,653 ,5290 

Preditores: (Constante), BDAIN 
Preditores: (Constante), BDAIN, BDAMO 
Preditores: (Constante), BDAIN, BDAMO, BDAPL 
Preditores: (Constante), BDAIN, BDAMO, BDAPL, SIZE 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Tabela 20 - Big Data and Analytics – ANOVA 

Soma dos 

              Modelo Quadrados 
              df 

Quadrado 

Médio 
Z Sig. 

1 

Regressão 32,035 1 32,035 79,808 ,000
b
 

Resíduo 30,908 77 ,401   

Total 62,943 78    

2 

Regressão 37,236 2 18,618 55,041 ,000
c
 

Resíduo 25,707 76 ,338   

Total 62,943 78    

3 

Regressão 41,081 3 13,694 46,978 ,000
d
 

Resíduo 21,862 75 ,291   

Total 62,943 78    

4 

Regressão 42,236 4 10,559 37,735 ,000
e
 

Resíduo 20,707 74 ,280   

Total 62,943 78    

Variável Dependente: BDAI0 
Preditores: (Constante), BDAIN 
Preditores: (Constante), BDAIN, BDAMO 
Preditores: (Constante), BDAIN, BDAMO, BDAPL 
Preditores: (Constante), BDAIN, BDAMO, BDAPL, SIZE 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 
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Tabela 21 - Big Data and Analytics - Coeficientes
a

 

Coeficientes não padronizados Coeficientes 

padronizados 

     Beta 

t Sig. 

               Modelo      B Erro          Erro 

1 
(Constante) ,484 ,272  1,781 ,079 

BDAIN ,765 ,086 ,713 8,934 ,000 

2 

(Constante) ,311 ,254  1,225 ,224 

BDAIN ,554 ,095 ,516 5,806 ,000 

BDAMO ,296 ,075 ,349 3,921 ,000 

3 

(Constante) ,487 ,240  2,025 ,046 

BDAIN ,330 ,108 ,308 3,064 ,003 

BDAMO ,258 ,071 ,304 3,638 ,001 

BDAPL ,240 ,066 ,342 3,632 ,001 

4 

(Constante) ,062 ,315  ,199 ,843 

BDAIN ,361 ,107 ,336 3,380 ,001 

BDAMO ,250 ,070 ,294 3,591 ,001 

BDAPL ,227 ,065 ,324 3,500 ,001 

SIZE ,163 ,080 ,137 2,032 ,046 

       a. Variável Dependente: BDAI0 
       Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Tabela 22 - Big Data and Analytics - Variáveis excluídas
a
 

             Modelo   Beta In t Sig. 
     Correlação 

parcial 

Estatísticas de 

colinearidade 

Tolerância 

1 

AGE ,046b ,576 ,566 ,066 ,998 

SIZE ,179b 2,293 ,025 ,254 ,994 

MANSP -,121b -1,443 ,153 -,163 ,901 

I4STR -,046b -,554 ,581 -,063 ,933 

BDAPL ,393b 3,916 ,000 ,410 ,533 

BDAST ,141b 1,773 ,080 ,199 ,980 

BDAMO ,349b 3,921 ,000 ,410 ,680 

BDAMK ,354b 3,506 ,001 ,373 ,545 

2 

AGE ,028c ,380 ,705 ,044 ,994 

SIZE ,159c 2,211 ,030 ,247 ,989 

MANSP -,075c -,965 ,338 -,111 ,879 

I4STR ,003c ,043 ,966 ,005 ,908 

BDAPL ,342c 3,632 ,001 ,387 ,522 

BDAST ,103c 1,385 ,170 ,158 ,962 

BDAMK ,287c 2,978 ,004 ,325 ,523 

3 
AGE ,020d ,291 ,772 ,034 ,993 

SIZE ,137d 2,032 ,046 ,230 ,980 
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     (continuação) 

Modelo   Beta In t Sig. Correlação 
parcial 

Estatísticas de 
colinearidade 

     Tolerância 

MANSP -,125d -1,721 ,089 -,196 ,852 

I4STR -,084d -1,122 ,266 -,129 ,823 

BDAST ,055d ,768 ,445 ,089 ,923 

BDAMK ,173d 1,685 ,096 ,192 ,428 

4 

AGE -,034e -,468 ,641 -,055 ,862 

MANSP -,142e -1,989 ,051 -,227 ,844 

I4STR -,117e -1,579 ,119 -,182 ,792 

BDAST ,029e ,408 ,684 ,048 ,890 

BDAMK ,173e 1,718 ,090 ,197 ,428 

Variável Dependente: BDAI0 
Preditores no Modelo: (Constante), BDAIN 
Preditores no Modelo: (Constante), BDAIN, BDAMO 
Preditores no Modelo: (Constante), BDAIN, BDAMO, BDAPL 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção, a análise dos resultados é separada por instrumento de coleta 

de dados apresentado na seção anterior, sendo, primeiramente, os dados da revisão 

da literatura seguidos dos resultados do survey. Estes resultados são confrontados 

com os fundamentos teóricos estudados. 

 

5.1 ANÁLISE DA REVISÃO DA LITERATURA 

 

A revisão levantou os artigos que estudaram as tecnologias da Indústria 4.0 e 

também as PME. Após o processo de revisão, como resultado final, 55 artigos foram 

obtidos, mostrados na Tabela 1. Foi possível verificar a classificação por área de 

estudos, país, publicações por ano, por tecnologia e a classificação Qualis dos 

periódicos. 

Na Fig. 6, observa-se que, entre os 55 artigos, as áreas com maior 

concentração de estudos são a área de Engenharia com 34%, a área da Ciência de 

Computação, com 21%, a Área de Negócios, Gestão e Contabilidade, com 13%, e 

Ciências Sociais, com 8%. Somente essas áreas correspondem a mais de dois 

terços do total, com predomínio dos campos relativos à área tecnológica como 

Engenharia, compatíveis com os estudos da área da Física e da Ciência da 

Computação, que equivaleria à área ciber ou digital. Isso vai ao encontro da 

definição da CPS segundo Lasi (2014), que é a fusão do nível físico com digital, 

além de comprovar a importância da CPS como conceito base das Indústria 4.0 

(ALBERS et al., 2016; KAGERMANN; WAHLSTER; HELBIG, 2013; VOGEL-

HEUSER; HESS, 2016). 

Na Fig. 7, nota-se a predominância das tecnologias de IoT, Big Data and 

Analytics e Computação na Nuvem. Há concordância com o resultado da área de 

estudos porque estas três tecnologias pertencem à área de Engenharia e Ciência da 

Computação. De acordo com especialistas, IoT é identificada como uma das bases 

das tecnologias da Indústria 4.0 na implementação de um ambiente fabril sob 

conceito de CPS (LASI, 2014; MOURTZIS; MILAS; VLACHOU, 2018; TÜRKES et al., 

2019). Conforme também Frank, Dalenogare e Ayala (2019), Lu (2017), Wang et al. 

(2016b), Zhong et al. (2017), as tecnologias de IoT, Big Data and Analytics e 

Computação na Nuvem são consideradas tecnologias base ou de acesso para 
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Indústria 4.0. Segundo Frank, Dalenogare e Ayala (2019), elas são consideradas 

tecnologias base porque sua existência é demandada para que outras tecnologias 

possam ser aplicadas. IoT é a integração entre sensores e computação no ambiente 

de comunicação através de internet sem fio (TAO et al., 2018b). Como os resultados 

mostram que são as tecnologias mais citadas, assim como a literatura, podemos 

apontar que IoT, Big Data and Analytics e Computação na Nuvem são as 

tecnologias base da Indústria 4.0 e, por serem as mais estudadas, conforme Fig.7, o 

acesso das PME à Indústria 4.0 se dá pelas tecnologias base. 

Nas Fig. 8 e 9, o destaque fica para ausência do Brasil e da Rússia, os dois 

únicos países do bloco de BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) que 

não tiveram publicações nessa área, apesar de o tema possuir cada vez mais artigos 

publicados. Esse comparativo é relevante por mostrar a fotografia do estágio atual 

das pesquisas e do empenho acadêmico dos países nos últimos anos, podendo 

servir como base para direcionar os investimentos e políticas públicas em cada país. 

A Fig. 10 aponta para o fato de que a maior parte das publicações é feita em 

revistas de relevância média ou menos qualificada. Considerando a classificação 

pelo Qualis, periódicos da lista dos 55 artigos que têm classificação categoria A1 e 

A2 representam 36% do total. Quando olhamos para os 116 artigos da lista inicial da 

revisão, o índice cai para 23%, aproximadamente. Isso indica que há uma lacuna a 

ser preenchida quanto às pesquisas relacionados às tecnologias da Indústria 4.0 e 

das PME. Além disso, constatou-se que há um número relevante de periódicos que 

não possuem classificação Qualis. Ao verificar os 116 artigos iniciais, a quantidade 

de publicações sem classificação é ainda maior, mesmo que a revista tenha sido 

publicada por uma editora de renome. O fato de o sistema de buscas ser datado, 

mostrando apenas o período entre 2012 e 2016 ou anterior, pode contribuir para 

este resultado, assim como também pode indicar a falta de atenção para a área de 

estudos ou regiões das publicações sem classificação, o que evidencia o vácuo do 

tema em questão.  

A partir das análises apresentadas, verifica-se a relevância do estudo e a 

contribuição que esta pesquisa pode trazer. 

 

5.2 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO SURVEY 
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A partir da análise da revisão da literatura, IoT, Big Data and Analytics e 

Computação na Nuvem foram apontadas como as tecnologias base da Indústria 4.0. 

Para entender o perfil que as PME devem apresentar na adoção dessas três 

tecnologias, partindo de suas características, um questionário foi montado para 

realização do survey e teste da hipótese H1. 

Para validação dos resultados do survey, teste de confiabilidade com 

coeficiente alfa de Cronbach foi feito com grupo de questões de IoT, Big Data and 

Analytics e Computação na Nuvem. Segundo Da Hora, Rego e Arica (2010), não há 

nenhum formalismo matemático que determine se uma escala é válida ou não. 

Portanto, muitos pesquisadores utilizam o nível de confiabilidade para avaliar a 

validade da escala. Ainda de acordo com daqueles autores, há grande aceitação no 

uso do coeficiente alfa de Cronbach como ferramenta para estimação da 

confiabilidade em pesquisas com questionários no meio acadêmico. 

O coeficiente alfa de Cronbach a ser considerado varia entre 0 e 1. Apesar de 

não ser consenso dentro da academia, valores acima de 0,7 são considerados de 

boa confiabilidade (LUÍS; FREITAS, 2005; MILAN; TREZ, 2005; OVIEDO; CAMPO-

ARIAS, 2005).  

Para grupo de questões de IoT, o valor do coeficiente alfa de Cronbach foi de 

0,720 Assim, podemos considerar que possui boa confiabilidade e com escala 

válida. 

Em relação a Computação na Nuvem, o coeficiente alfa de Cronbach 

apresentou um valor de 0,788, também acima do mínimo aceito apontando para 

validação da escala. 

Quanto a Big Data and Analytics, o teste apresentou um valor de 0,716, 

superior ao valor de 0,70, o que, conforme Luís e Freitas (2005), há uma boa 

confiabilidade. 

Os três grupos nos testes do coeficiente alfa de Cronbach tiveram valores 

acima do mínimo estipulado. Apesar de diferentes, os valores estavam próximos. 

Portanto, conforme Da Hora, Rego e Arica (2010), por apresentarem boa 

confiabilidade, considera-se a escala válida. 

Com a escala validada, prossegue-se com a regressão múltipla por método 

stepwise. A regressão múltipla é um conjunto de técnicas estatísticas usadas para 

avaliar a relação entre uma variável dependente com outras variáveis independentes, 
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e a regressão múltipla stepwise costuma ser usada para estudos exploratórios 

(ABBAD; TORRES, 2002). O uso dessa técnica mostra que o pesquisador está mais 

interessado em apenas descrever relacionamentos não muito conhecidos entre 

variáveis e não em explicá-los. A entrada dos preditores seguiu o modelo forward, 

quando a equação começa vazia e o preditor entra um de cada vez na equação 

(ABBAD; TORRES, 2002). 

O coeficiente de correlação de Pearson chamado de R é o resultado buscado 

dessa regressão e demonstra se as variáveis possuem ou não relação entre si e se 

a relação é forte, fraca ou moderada, conforme Quadro 12 (DA HORA; REGO; 

ARICA, 2010). 

Quadro 12- Interpretação dos valores de correlação R 

Valor de R Interpretação 

0,00 a 0,19 Bem Fraca 

0,20 a 0,39 Fraca 

0,40 a 0,69 Moderada 

0,70 a 0,89 Forte 

0,90 a 1,00 Muito Forte 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) extraído de Da Hora, Rego e Arica (2010)  

 

5.2.1 Análise da regressão para IoT 

 

Analisando o resultado da regressão para IoT, o valor de R foi de 0,794 com 

valor de R quadrado de 0,631. Segundo Da Hora, Rego e Arica (2010), através dos 

valores do Quadro 12, percebe-se uma forte relação da variável dependente IOTI0 

com os preditores IOTIN, IOTPL, I4STR. Tomando o valor de R quadrado de 0,631, 

significa que os preditores referentes às características das PME de IOTIN de 

inovação, IOTPL de gestão e I4STR das perguntas iniciais que são referentes à 

inclusão de Indústria 4.0 no planejamento estratégico pela alta gerência. Estas três 

variáveis explicam 63,1% da variabilidade IOTI0 (LACERDA; ABBAD, 2003), isto é, 

intenção de adoção da IoT pela PME. 

Comparando as variáveis ou preditores com suas perguntas correspondentes, 

temos que IOTIN é relativo à característica de inovação das PME e corresponde a 

questão Q1E:  

Em termos de inovação da tecnologia de Internet das Coisas, qual o 

posicionamento da sua empresa? 
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A forte relação com a intenção de adoção da tecnologia IOTI0 significa que as 

PME que pretendem adotar ou adotam a IoT e tendem a ser mais inovativas. 

 

Já IOTPL corresponde a questão Q1A cuja pergunta é:  

 

Os seus concorrentes adotaram a Internet das Coisas. O que sua empresa 

faria? 

 

O resultado mostra a tendência das PME possuírem postura de espelhar sua 

gestão de acordo a concorrência, ou seja, exercer uma gestão com postura reativa 

comum entre as PME, de acordo com Gharakhani e Mousakhani (2012).  

 

O preditor I4STR corresponde a pergunta inicial 8: 

 

A alta administração considera os aspectos da Indústria 4.0 para o seu 

planejamento estratégico e disponibiliza recursos para realização de ações de 

melhoria contínua e transformação digital? 

 

A correlação positiva com a intenção de adoção da IoT indica que as PME 

provavelmente incluem Indústria 4.0 na sua estratégia, para aquelas que adotaram 

ou pretendem adotar essa tecnologia. 

 

5.2.2 Análise da regressão para Computação na Nuvem 

 

O resultado obtido para regressão múltipla de Computação na Nuvem teve 

um valor R de 0,647 com R quadrado de 0,419. Pelo Quadro 12, o valor de R 

corresponde a uma relação positiva e moderada com preditor CLCMO. Houve 

apenas um preditor CLCMO sobre características de recursos das PME. Com R 

quadrado de 0,419, indica que a característica de recursos das PME explica 41,9% 

da variabilidade da intenção de adoção da Computação na Nuvem (LACERDA; 

ABBAD, 2003). 

 

A variável CLCMO corresponde a questão Q2C:   
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Quanto aos recursos de mão de obra para adoção de Computação na Nuvem, 

qual seria a situação da sua empresa? 

 

Há confirmação de correlação moderada com a intenção de adoção da 

tecnologia de Computação na Nuvem, indicando que os recursos das PME, neste 

caso recursos humanos, influenciam na adoção da tecnologia. Segundo Moeuf et al., 

(2020), para as PME, nem sempre é bom ficar dependente da Computação na 

Nuvem em vez de possuir infraestrutura de tecnologia de informação próprias, 

porque as PME geralmente subestimam os riscos cibernéticos envolvidos ao adotar 

Computação na Nuvem. Para Jun et al. (2017), há escassez de recursos financeiros 

e de recursos humanos competentes, associados à infraestrutura geralmente mais 

defasada, comuns às PME, são barreiras para adoção da Computação na Nuvem. 

Estes fatores justificam a relação moderada e a ausência de outras variáveis no 

resultado. 

Portanto, para uma PME que utiliza ou pretende utilizar a Computação na 

Nuvem, os resultados recomendam que estas PME possuam mão de obra 

especializada necessária. 

 

5.2.3 Análise da regressão para Big Data and Analytics  

 

De acordo com Tabela 19, os valores da regressão para variável dependente 

BDAI0, referente à intenção de adoção da tecnologia Big Data and Analytics resultou 

em um valor de R de 0,819 e um R quadrado de 0,671. Pelo Quadro 12, os valores 

de R indicam uma relação forte com os preditores BDAIN associados à característica 

de inovação das PME, BDAMO relativo a recursos, BDAPL referente à gestão e 

SIZE quanto ao tamanho da empresa. Com R quadrado de 0,671, indica que esses 

três preditores conseguem explicar 67,1% da variabilidade da BDAI0 (LACERDA; 

ABBAD, 2003). 

O preditor BDAIN representa a questão Q3E: 

 

Qual a possibilidade da sua empresa adotar Big Data and Analytics por ela 

ser uma das tecnologias base da Indústria 4.0? 
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A relação positiva e forte demonstra que as PME que adotam ou pretendem 

adotar Big Data and Analytics tendem a ser inovativas. 

 

Sobre BDAMO, representado pela questão Q3C: 

 

Para aplicar a tecnologia de Big Data and Analytics, quanto aos recursos 

financeiros, como seria o seu investimento? 

 

Com grau de relação forte com BDAI0, o resultado aponta que as PME com 

intenção de adoção da tecnologia Big Data and Analytics ou as PME que já a 

adotaram provavelmente dispõem de recursos financeiros necessários para 

atendimento deste propósito. 

 

Enquanto BDAPL é associada a questão Q3A: 

 

Muitos usam Big Data and Analytics. Como é (ou seria) a utilização na sua 

empresa? 

 

Uma característica comumente vista em PME é possuir uma gestão reativa 

quanto à concorrência (GHARAKHANI; MOUSAKHANI, 2012). A relação forte deste 

preditor com a intenção de adoção da Big Data and Analytics demonstra que PME 

que utilizam ou pretendem utilizar essa tecnologia tendem a mostrar uma gestão 

reativa. 

 

O preditor SIZE é relativo à questão inicial 3: 

 

Qual a quantidade de funcionários na empresa? 

Ao mostrar forte relação para intenção de adoção BDAI0, o resultado sugere 

que quanto maior o porte da empresa, maior tendência em adotar a tecnologia de 

Big Data and Analytics, o que está ligado ao BDAMO pela tendência de as empresas 

de maior porte, mesmo entre as PME, disporem de mais meios na obtenção de 

recursos financeiros. 
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Observe-se que das cinco características, apenas Inovação, Gestão, Recurso 

e Estratégia tiveram influência na intenção de adoção, o que demonstra que 

característica “mercado” não influi na intenção de adoção das tecnologias base. 

Portanto, podemos sintetizar a análise dos resultados da regressão no Quadro 13, a 

seguir. 

Quadro 13 - Síntese da análise do resultado da regressão com relação ao perfil das PME, 
considerando suas características e as tecnologias adotadas. 

Perfil das PME Tecnologia 

IOTIN- inovativas 

IOTPL- gestão reativa 

I4STR- planejamento estratégico com Indústria 4.0 

IOTI0 

CLCMO- recursos humanos especializado CLCI0 

BDAIN- inovativa 

BDAMO- dispõe de recursos 

BDAPL- gestão reativa 

SIZE- empresa maior 

BDAI0 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 
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6 CONCLUSÃO 

 

O objetivo da presente pesquisa é investigar a relação das características das 

PME com a intenção de adoção das tecnologias da Indústria 4.0, através da 

identificação de suas tecnologias base, e levantamento do perfil que as PME 

apresentam para adoção delas. A pesquisa possui sua relevância pela importância 

que as PME representam na economia mundial (MACHADO et al., 2020) e nos 

papéis sociais de geração de empregos e diminuição da pobreza (GHARAKHANI; 

MOUSAKHANI, 2012). A Indústria 4.0 contribui com oportunidades para as PME 

(KAGERMANN; WAHLSTER; HELBIG, 2013) e proporciona diminuição dos custos 

(MOEUF et al., 2018). 

Diante da necessidade de estudo pela relevância do tema, foi feita uma 

revisão da literatura sobre as tecnologias da Indústria 4.0 e das características das 

PME, incluindo facilitadores e barreiras na implementação da Indústria 4.0. Um 

modelo teórico foi construído a partir do levantamento teórico e uma hipótese H1 

levantada, com sua validade testada por meio de survey. Pela análise dos resultados, 

foi possível relacionar a teoria com os dados obtidos e verificar se os objetivos 

propostos pelo estudo foram atingidos. 

Em relação ao objetivo geral desta pesquisa, identificar as principais 

tecnologias associadas à Indústria 4.0 e levantar o perfil que as PME devem 

apresentar para adoção dessas tecnologias, é possível verificar seu cumprimento 

pelos três objetivos específicos propostos: 

 

O1. Identificar as tecnologias base da Indústria 4.0. 

 

O estudo da teoria e o resultado da revisão da literatura a partir de 116 artigos 

mostrou, conforme Fig. 7, que as tecnologias mais citadas, ou seja, as tecnologias 

base, são IoT, Big Data and Analytics e Computação na Nuvem. Portanto, o objetivo 

foi atingido e como o filtro para procura dos artigos incluía simultaneamente PME, o 

resultado indicou, ainda, que as tecnologias base da Indústria 4.0 são o acesso para 

a quarta Revolução Industrial. 

 

O2. Determinar as características das PME. 
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Ainda no estudo da teoria, definições sobre como classificar empresa como 

PME foram mostradas e optou-se pelo modelo do Sebrae, utilizando-se o dado de 

número de funcionários. Também foram levantados facilitadores e barreiras para 

implementação da Indústria 4.0, ilustrado no Quadro 6. Por fim, sete características 

das PME foram determinadas e condensadas em cinco categorias mostradas no 

Quadro 9. Estas categorias foram determinantes para formular o mapa de questões 

do Quadro 10. Podemos afirmar que o trabalho de determinar as características das 

PME foi satisfeito. 

 

O3. Avaliar a intenção de adoção das tecnologias base da Indústria 4.0 

segundo as características das PME. 

 

Para avaliar esta intenção a partir do mapa de questões, um questionário foi 

elaborado e aplicado ao survey junto a fornecedores de uma multinacional do ramo 

automobilístico. O questionário estuda a relação entre as características das PME 

com a intenção de adoção das tecnologias base IoT, Big Data and Analytics 

Computação na Nuvem. Os resultados foram submetidos ao programa SPSS, 

utilizando regressão múltipla pelo método stepwise forward. A validade interna do 

questionário foi testada pelo coeficiente alfa de Cronbach para cada tecnologia base 

e seu grupo de questões. O resultado mostrou confiabilidade boa, com os três 

grupos de tecnologia apresentando valores do coeficiente acima de 0,7. Os 

resultados da regressão mostram que todas as tecnologias base apresentam relação 

com alguma característica das PME. Para IoT, há forte relação com inovação, 

gestão e estratégia. Assim como para Big Data and Analytics, há forte relação com 

inovação, recursos, gestão e porte da empresa. Somente para Computação na 

Nuvem a relação é moderada e apenas com recursos. Com isso, é possível concluir 

que o objetivo específico O3 também foi atingido. 

Portanto, é possível traçar o perfil das PME para adoção das tecnologias base 

da Indústria 4.0. O resultado da análise da regressão apresentado pelo Quadro 13 

mostra que, apesar de as características das PME possuírem relação com a adoção 

das tecnologias base, não há uniformidade nas três relações. Podemos, então, 

concluir que não há um perfil comum para PME na adoção das tecnologias base da 

Indústria 4.0, porém há um perfil para cada tipo de tecnologia. Considerando o 
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cumprimento dos objetivos específicos e também da descoberta de perfis 

independentes para cada tecnologia, considere-se objetivo geral cumprido. 

Retomando o modelo teórico, os resultados indicam um modelo diferente, como 

ilustra Fig.16.  

Figura 16 - Perfis para adoção de tecnologias base da Indústria 4.0 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Retomando a hipótese: 

 

H1: As características das PME têm influência na adoção de tecnologias base 

da Indústria 4.0.  

 

Baseado nos resultados da regressão, em que as relações encontradas foram 

moderadas e fortes, podemos afirmar que a hipótese foi comprovada e é verdadeira.  

Finalmente, analisando novamente o problema de pesquisa que gerou a 

hipótese “H1: Quais são as tecnologias da Indústria 4.0 para entrada das PME na 

quarta revolução industrial? E como as características das PME influenciam na 

adoção dessas tecnologias?”, foi verificado que as tecnologias para entrada das 

PME na Indústria 4.0 são as tecnologias base e as influências das características 

levam à formação do perfil para adoção de cada tecnologia base, ilustrado na Fig. 15. 

Considere-se, então, que o problema de pesquisa foi respondido e o projeto de 

pesquisa elaborado, cumprido. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A elaboração de perfis para adoção de tecnologias da Indústria 4.0 facilitará a 

entrada das PME na quarta Revolução Industrial e isso gerou várias contribuições 

nas áreas acadêmica, gerencial, para organizações, governo, economia e sociedade. 

Podemos sintetizá-los no Quadro 14. 

Quadro 14 - Contribuições da pesquisa 

Área Contribuições 

Gerencial Elaboração de perfis das PME para adoção das tecnologias base da Indústria 4.0. 

Acadêmica 

Elaboração do questionário. 

Demonstração de lacunas na classificação Qualis. 

Demonstração de escassez de publicações brasileiras de alto impacto na área. 

Relação das características das PME com tecnologias base da Indústria 4.0. 

Organizações 

Direcionamento para formação profissional nas áreas de IoT, Big Data and 

Analytics e Computação na Nuvem. 

Direcionamento no fomento à formação de perfis das PME visando à adoção de 

tecnologias base da Indústria 4.0. 

Governo 

Guia em disponibilização de recursos às PME para a adoção das tecnologias base. 

Guia de políticas públicas de fomento e formação profissional relativos à Indústria 

4.0. 

Economia 
A entrada das PME na Indústria 4.0 significa diminuição de custos e melhores 

oportunidades, melhorando faturamento, contribuindo com aumento do PIB. 

Sociedade 
Entrada das PME na Indústria 4.0 significa mais emprego, renda e diminuição de 

pobreza. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Apesar das contribuições da pesquisa, como as tecnologias de acesso e 

levantamento de perfis das PME, não é possível apontar qual das tecnologias deve 

receber prioridade de adoção, questão que não foi alvo desta pesquisa. Há 

limitações quanto à generalização dos resultados da pesquisa pelo fato de o survey 

ter sido aplicado apenas na área automobilística. Além disso, a condução do survey 

foi em conjunto com outra pesquisa interna da multinacional, portanto, a replicação 

futura do survey em outras áreas de negócios e outras localidades de forma 

independente é necessária para sua validação externa. A revisão da literatura foi 

baseada apenas pela busca no Scopus. Futuras pesquisas podem contribuir com 

maior robustez, ampliando a pesquisa e acrescentando mais fontes de buscas, como 

Google Acadêmico e Web of Science. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - LISTA DOS 116 ARTIGOS DE I4.0 X PME DA PESQUISA SCOPUS 

COM RESPECTIVAS CLASSIFICAÇÕES DO QUALIS 
 

Title Qualis 

1 A smart manufacturing adoption framework for SMEs A2 

2 Identification of critical success factors, risks and opportunities of Industry 4.0 in 

SMEs 

A2 

3 Intention on adoption of industry 4.0 technology among small and medium 

enterprises 

C 

4 Influence openness to experience, conscientiousness, extraversion, agreeableness, 

neuroticism on performance with self-efficacy as mediator 

B4 

5 The effects of strategic orientation on operational ambidexterity: A study of indian 

SMEs in the industry 4.0 era 

A1 

6 Industry 4.0 concepts within the czech sme manufacturing sector: An empirical 

assessment of critical success factors 

B1 

7 Problems with the implementation of industry 4.0 in enterprises from the SME sector A1 

8 Urban production – A socially sustainable factory concept to overcome 

shortcomings of qualified workers in smart SMEs 

A1 

9 HATS project for lean and smart global logistic: A shipping company case study ? 

10 Withstanding the effect of industry 4.0: The role of high-performance work system 

and management philosophy 

B2 

11 Digitalization of MSMEs in India in context to industry 4.0: Challenges and 

opportunities 

B4 

12 Business model innovation in small- and medium-sized enterprises: Strategies for 

industry 4.0 providers and users 

A2 

13 Adoption of digital technologies of smart manufacturing in SMEs A1 

14 Current and future Industry 4.0 capabilities for information and knowledge sharing: 

Case of two Swedish SMEs 

A2 

15 Dynamic capabilities in Italian leading SMEs adopting industry 4.0 A2 

16 Factors affecting the adoption of cloud of things: The case study of Indian small and 

medium enterprises 

B2 

17 Where the Rubber Meets the Road. Industry 4.0 among SMEs in the Automotive 

Sector 

? 

18 Challenges of Industry 4.0 technology adoption for SMEs: The case of Japan B1 

19 A predictive maintenance cost model for CNC SMEs in the era of industry 4.0 A2 

20 A method for applying Industry 4.0 in Small Enterprises B3 
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(continuação) 

 Title Qualis 

21 Pushing digital automation of configure-to-order services in small and medium 

enterprises of the construction equipment industry: A design science research 

approach 

A4 

22 Sustainable operations management for industry 4.0 and its social return B3 

23 Introducing VR technology for increasing the digitalization of SMEs B3 

24 A reference framework for the holistic evaluation of Industry 4.0 solutions for small- 

And medium-sized enterprises 

B3 

25 A survey on digitalization for SMEs in Brandenburg, Germany B3 

26 IndusTriE 4.0-Scouts Programme B3 

27 Production planning in the fourth industrial revolution: A literature review B3 

28 Retrofitting old CNC turning with an accelerometer at a remote location towards 

Industry 4.0 

? 

29 A self-aware and active-guiding training & assistant system for worker-centered 

intelligent manufacturing 

? 

30 Requirements and Barriers for Introducing Smart Manufacturing in Small and 

Medium-Sized Enterprises 

? 

31 Industry 4.0: Development of a multi-agent system for dynamic value stream 

mapping in SMEs 

A1 

32 Effects of manufacturing and non-manufacturing occupations on smart 

manufacturing technology acceptance – UTAUT2 model perspective 

? 

33 Comparative study of crossing the chasm in applying smart factory system for 

SMEs 

? 

34 (Smart CPS) Integrated application in intelligent production and logistics 

management: technical architectures concepts and business model analyses for the 

customised facial masks manufacturing 

A2 

35 Factors introducing Industry 4.0 to SMEs ? 

36 Industry 4.0: A solution towards technology challenges of sustainable business 

performance 

? 

37 A comprehensive framework for the analysis of Industry 4.0 value domains B1 

38 Standardizing innovation management: An opportunity for SMEs in the aerospace 

industry 

B1 

39 Value Creation by SMEs Participating in Global Value Chains under Industry 4.0 

Trend: Case Study of Textile Industry in Taiwan 

A2 

40 Open Asset Administration Shell for Industrial Systems ? 

41 A blockchain enabled Cyber-Physical System architecture for Industry 4.0 

manufacturing systems 

? 

42 Resilience of cyber-physical manufacturing control systems ? 
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(continuação) 

 Title Qualis 

43 Axiomatic design guidelines for the design of flexible and agile manufacturing and 

assembly systems for SMEs 

A2 

44 Drivers and barriers in using industry 4.0: A perspective of SMEs in Romania B1 

45 A hybrid methodology for validation of optimization solutions effects on 

manufacturing sustainability with time study and simulation approach for SMEs 

B1 

46 Framework and modelling of inclusive manufacturing system A2 

47 Development of a business model by introducing sustainable and tailor-made value 

proposition for SME clients 

B1 

48 Evaluating the factors that are affecting the implementation of industry 4.0 

technologies in manufacturing MSMEs, the case of Peru 

B1 

49 Ubiquitous knowledge empowers the Smart Factory: The impacts of a Service-

oriented Digital Twin on enterprises' performance 

A2 

50 Measurement of readiness levels for adoption of enterprise resource planning 

clouds in small medium enterprise with net ready model 

B2 

51 An approach to support Industry 4.0 adoption in SMEs using a core-metamodel A2 

52 Towards the industry 4.0 business model for small medium enterprises (SMES) 

business incubation: Pollution reduction perspectives 

? 

53 Empirical implementation of industry 4.0 model among Malaysian and Nigerian 

SMEs 

B2 

54 Understanding of e-commerce adoption in Malaysia and the mediation effects of 

perceived strategic value 

? 

55 Technology diffusion of Industry 4.0: An agent-based approach ? 

56 Revolution 4.0: Industry vs. agriculture in a future development for SMEs B1 

57 Development of German manufacturing SMEs: Two regions - two different ways 

[Két régió - két eltéro út: A német feldolgozóipari kisés középvállalatok fejlodése] 

? 

58 Next generation integrated smart manufacturing based on big data analytics, 

reinforced learning, and optimal routes planning methods 

A2 

59 Smarttool++ – Test and extension of an intel-ligent tool. [Smarttool++ Test und 

erweiterung eines intelligenten werkzeugs] 

? 

60 Tool wear monitoring of a retrofitted CNC milling machine using artificial neural 

networks 

? 

61 The role of high-performance people management practices in industry 4.0: The 

case of medium-sized Spanish firms 

A4 

62 Luminaire digital design flow with multi-domain digital twins of LEDs A1 

63 Analysis of the difficulties of SMEs in industry 4.0 applications by analytical 

hierarchy process and analytical network process 

B1 

64 Considering Industry 4.0 aspects in the supply chain for an SME A3 



102 

 

 
(continuação) 

 Title Qualis 

65 Business model innovation of industry 4.0 solution providers towards customer 

process innovation 

B1 

66 Implementation of sustainable manufacturing practices in Indian manufacturing 

companies 

A1 

67 A critical review of smart manufacturing & Industry 4.0 maturity models: Implications 

for small and medium-sized enterprises (SMEs) 

A1 

68 Sustainable Industrial Value Creation in SMEs: A Comparison between Industry 4.0 

and Made in China 2025 

A1 

69 An empirical investigation of the relationship between overall equipment efficiency 

(OEE) and manufacturing sustainability in industry 4.0 with time study approach 

B1 

70 Concept of SME business model for industry 4.0 environment ? 

71 Initiating predictive maintenance for a conveyor motor in a bottling plant using 

industry 4.0 concepts 

A2 

72 Fortune favors the prepared: How SMEs approach business model innovations in 

Industry 4.0 

A1 

73 An internet of things-based monitoring system for shop-floor control B1 

74 The way to the industry 4.0 roadmap [Der weg zur industrie 4.0-roadmap: 

Spezielles vorgehen für den mittelstand] 

? 

75 Intelligence quotient ? 

76 The industrial management of SMEs in the era of Industry 4.0 A2 

77 An approach to support I4.0 adoption in SMEs: a core-metamodel and applications B3 

78 Challenges of Industry 4.0 for Production Enterprises Functioning Within Cyber 

Industry Networks 

? 

79 Smart hybrid manufacturing control using cloud computing and the internet-of-things ? 

80 How SMEs develop ICT-based capabilities in response to their environment: Past 

evidence and implications for the uptake of the new ICT paradigm 

A1 

81 A brief discussion on the trends of habilitating technologies for Industry 4.0 and 

Smart manufacturing 

? 

82 Methods and Materials for Smart Manufacturing: Additive Manufacturing, Internet of 

Things, Flexible Sensors and Soft Robotics 

? 

83 Prospective design of smart manufacturing: An Italian pilot case study ? 

84 Ubiquitous Life Cycle Assessment (U-LCA): A Proposed Concept for Environmental 

and Social Impact Assessment of Industry 4.0 

? 

85 Scheduling research contributions to Smart manufacturing ? 

86 A software-defined framework for the integrated management of smart 

manufacturing systems 

? 

87 Lessons from social network analysis to Industry 4.0 ? 



103 

 

 
(continuação) 

 Title Qualis 

88 A complementary Cyber-Human Systems framework for Industry 4.0 Cyber-

Physical Systems 

? 

89 Industry sector analysis for the application of additive manufacturing in smart and 

distributed manufacturing systems 

? 

90 A fog computing industrial cyber-physical system for embedded low-latency 

machine learning Industry 4.0 applications 

? 

91 Industry 4.0 – Towards fabrication of mass-personalized parts on glass by Spark 

Assisted Chemical Engraving (SACE) 

? 

92 Modularized assembly system: A digital innovation hub for the Swedish Smart 

Industry 

? 

93 Research directions for an open unit manufacturing process repository: A 

collaborative vision 

? 

94 Requirements for a Human-Centered Condition Monitoring in Modular Production 

Environments 

B3 

95 Investigation of the feasibility of using microphone arrays in monitoring machining 

conditions 

? 

96 Online monitoring of a micro-EDM machine: Machining diagnosis on the cloud 

based on discharge currents and voltages 

? 

97 Cloud robotics in Smart Manufacturing Environments: Challenges and 

countermeasures 

A2 

98 Industry 4.0 business model innovation for SMEs - Nine-field matrix and 

morphological analysis for the identification and the design of information-based 

Industry 4.0 business models for SMEs [Industrie-4.0-Geschäftsmodellinnovation für 

KMU: Neun-Felder-Matrix und morphologische Analyse zur Ableitung und 

Gestaltung von informationsbasierten Industrie-4.0-Geschäftsmodellen für KMU] 

? 

99 Labs network industry 4.0 e. v. is a partner of the german plattform industrie 4.0 

[Smarte kunststoff-bauteile für automotive innovation und industrie 4.0] 

? 

100 Industry 4.0 and the New Simulation Modelling Paradigm ? 

101 Rapid prototyping and industry 4.0 - A transportable industry 4.0 demonstrator of a 

smart factory for SMEs [Rapid Prototyping und Industrie 4.0: Ein I4.0-Demonstrator 

zur Darstellung einer Smart Factory für KMU] 

? 

102 Applications’ Integration and Operation Platform to Support Smart Manufacturing by 

Small and Medium-sized Enterprises 

B5 

103 Developing and Harnessing the Potential of SMEs for Eco-efficient Flexible 

Production 

B5 

104 Towards industry 4.0 in corporate energy management C 
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(conclusão) 

 Title Qualis 

105 The Digital Twin: Demonstrating the Potential of Real Time Data Acquisition in 

Production Systems 

B5 

106 A study on cps-based mold information management system for smart factory B3 

107 The AAU Smart Production Laboratory for Teaching and Research in Emerging 

Digital Manufacturing Technologies 

B5 

108 Lean Information and Communication Tool to Connect Shop and Top Floor in Small 

and Medium-sized Enterprises 

B5 

109 Smart factory for SMEs - designing a holistic production system by industry 4.0 

vision in small and medium enterprises (SMEs) [Smart factory für den mittelstand: 

Gestaltung eines ganzheitlichen produktionssystems nach der industrie 4.0 vision in 

kleinen und mittelständischen unternehmen (KMU)] 

? 

110 Empowerment and Implementation Strategies for Industry 4.0 [Befähigungs- und 

einführungsstrategien für industrie 4.0: Vorstellung eines reifegradbasierten 

ansatzes zur implementierung von industrie 4.0] 

? 

111 Three stage maturity model in SME’s towards industry 4.0 A3 

112 Computer-Integrated Manufacturing, Cyber-Physical Systems and Cloud 

Manufacturing - Concepts and relationships 

? 

113 Industrial revolution - Industry 4.0: Are German manufacturing SMEs the first victims 

of this revolution? 

A3 

114 Sustainable business models and structures for industry 4.0 ? 

115 A Cyber-Physical Systems architecture for Industry 4.0-based manufacturing 

systems 

? 

116 Hype meets SMEs: Relevance of Industry 4.0 for small and medium-sized 

enterprises [Hype trifft Mittelstand: Relevanz von Industrie 4.0 für kleine und 

mittelständische Unternehmen] 

? 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO DO SURVEY 

 

                               Mapa de questões da pesquisa de levantamento  

 

 

 

 

 
Gestão Estratégia Recurso Mercado Inovação 

IoT (Q1)  
Questão(Q1A) 

 
Questão(Q1B) 

 
Questão(Q1C) 

 
Questão(Q1D) 

 
Questão(Q1E) 

Computação 

na Nuvem 

(Q2) 

 
Questão(Q2A) 

 
Questão(Q2B) 

 
Questão(Q2C) 

 
Questão(Q2D) 

 
Questão(Q2E) 

Big Data  

and 

Analytics 

(Q3) 

 
Questão(Q3A) 

 
Questão(Q3B) 

 
Questão(Q3C) 

 
Questão(Q3D) 

 
Questão(Q3E) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Questionário utilizado no survey  

 

Questões iniciais 

 

1. Qual a localização da empresa (estado)? 

2. Qual ano de fundação da empresa?  

3. Qual o cargo do respondente deste questionário na empresa? 

      ( ) Líder de equipe ( ) Supervisor ( ) Gerente ( ) Diretor ( ) Presidente 

4. Em qual desses grupos funcionais você acredita que o seu departamento melhor 

se encaixa? 

(    ) Engenharia do produto / Desenvolvimento 

(    ) Manufatura/Qualidade 

(    ) Planejamento/Logística 

(    ) Administrativo (Compras, Finanças, Recursos Humanos etc.) 

(    ) Serviços/Pós vendas 

5. Qual o número de funcionários na empresa? 

           (  ) até 19        (  ) de 20 a 99    (  ) de 100 a 499   (  ) acima de 500 

Variáveis 
de 

Tecnologia 

Variáveis Características das PME 
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6.   Qual o faturamento médio anual da empresa em reais? 

           (  ) até 360 mil   

           (  ) de 360 mil a 4,8 milhões 

           (  ) de 4,8 milhões a 300 milhões  

           (  ) acima de 300 milhões  

 

Responda as perguntas abaixo utilizando a sua percepção de 0 (fraco) a 5 

(excelente). Onde aplicável, utilize os seguintes índices como referência: 

 

0 = Desconheço o tema ou nenhum grau de implementação  

1 - Ações em planejamento ou ações piloto iniciadas  

2 - Implementações parciais sem resultado mensurável  

3 - Ações implementadas e gerando resultados   

4 - Implementação avançada/sistêmica, com retorno mensurável  

5 - Referência quanto à aplicação do tema 

 

7. Na sua percepção, qual o nível de envolvimento, apoio e conhecimento das 

lideranças da empresa com relação ao tema Indústria 4.0 (Presidência, Direção e 

Gerencias)? 

          (    ) 0         (    ) 1       (    ) 2        (    ) 3        (    ) 4        (    ) 5 

8. A alta administração considera os aspectos da Indústria 4.0 para o seu 

planejamento estratégico e disponibiliza recursos para realização de ações de 

melhoria contínua e transformação digital? 

        (    ) 0         (    ) 1       (    ) 2        (    ) 3        (    ) 4        (    ) 5 

 

A seguir, escolha apenas uma das cinco alternativas em cada questão. 

 

Questões relativas à adoção da tecnologia base IoT da Indústria 4.0 nas PME  

 

IoT ou Internet das Coisas é a integração entre sensores e computação no ambiente 

de comunicação através de Internet sem fio que conecta as pessoas e as coisas em 

qualquer lugar, qualquer hora e a qualquer um.   
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Questão da variável de tecnologia IoT 

 

Q1.      Em relação a adoção da tecnologia de Internet das Coisas, quais as 

intenções da sua empresa? 

 

           (  ) possibilidade nula de adotar. 

           (  ) tem poucas chances de adotar. 

           (  ) tem alguma chance de adotar. 

           (  ) tem grandes possibilidades de adotar. 

           (  ) já temos Internet das Coisas.   

 

Questões sobre variáveis das características das PME em relação à IoT 

 

Q1A.   Os seus concorrentes adotaram a Internet das Coisas. O que sua empresa 

faria? 

           (  ) as decisões da empresa não são afetadas. 

           (  ) pouco nos estimula a adotar a Internet das Coisas. 

           (  ) faz a empresa pensar na possibilidade de adotar a tecnologia. 

           (  ) força a empresa a adotar também. 

           (  ) já temos a tecnologia, estamos iguais ou a frente da concorrência. 

 

Q1B. Sobre a adoção da Internet das Coisas, como seria a estratégia da sua 

empresa? 

           (  ) as decisões são tomadas na hora, sem planejamento ou estratégia. 

           (  ) esta decisão requer pouca estratégia. 

           (  ) precisa de um pouco mais de planejamento. 

           (  ) exige uma boa estratégia e planejamento antes da adoção. 

           (  ) necessita de alto grau de planejamento estratégico. 

 

Q1C. Para aplicar a tecnologia de Internet das Coisas, quanto aos recursos 

financeiros, qual seria a situação da sua empresa? 

 

            (  ) além de cobrir os custos, falta dinheiro para aplicar em outras áreas. 
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            (  ) há poucos recursos disponíveis para aplicar na tecnologia. 

            (  ) temos parte dos recursos para utilizar na aplicação da tecnologia. 

            (  ) possuímos recursos suficientes para adoção desta tecnologia. 

            (  ) temos bastante recursos para aplicar a tecnologia, mais do que 

necessários. 

 

Q1D.    Se sua empresa tiver uma quantidade de clientes maior, qual seria a 

influência deste fato sobre adoção da tecnologia de Internet das Coisas? 

             (  ) quanto mais clientes, menos queremos adotar a Internet das Coisas. 

             (  ) a quantidade de clientes não influencia na decisão.   

             (  ) influencia um pouco para adotarmos a Internet das Coisas. 

             (  ) possui um peso razoável para decidir aplicarmos a Internet das Coisas. 

             (  ) torna certa a decisão da adoção da tecnologia. 

 

Q1E.  Em termos de inovação da tecnologia de Internet das Coisas, qual o 

posicionamento da sua empresa?  

             (  ) somos empresa tradicional, não consideramos tecnologia como inovação. 

             (  ) seguimos o mercado, o que os outros fazem adotamos também. 

             (  ) a tecnologia traz algumas mudanças, melhorias e um pouco de 

vantagem frente a concorrência. 

             (  ) impacto razoável nos processos, na eficiência e nos destaca no mercado.   

             (  ) somos adeptos da inovação, mesmo com riscos queremos estar sempre 

à frente com a última tecnologia disponível.   

 

Questões relativas à adoção da tecnologia base Cloud Computing da Indústria 

4.0 nas PME  

 

Computação na Nuvem, ou Cloud Computing, é um conjunto de recursos e serviços 

rápidos e elásticos, com autoatendimento sob demanda. Possui amplo acesso à 

rede, além da portabilidade ao permitir usar qualquer tipo de dispositivo conectado à 

Internet, como telefones celulares ou tablets, acessando de qualquer local do mundo.   

 

Questão da variável de tecnologia Cloud Computing 
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Q2 Em relação a adoção da tecnologia de Computação na Nuvem, quais as 

intenções da sua empresa? 

 

           (  ) possibilidade nula de adotar. 

           (  ) tem poucas chances de adotar. 

           (  ) tem alguma chance de adotar. 

           (  ) tem grandes possibilidades de adotar. 

           (  ) já utilizamos Computação na Nuvem.   

 

Questões sobre variáveis das características das PME em relação à Cloud 

Computing 

 

Q2A. Quanto à contratação dos serviços de Computação na Nuvem, qual foi ou qual 

seria o processo decisório? 

           (  ) o sócio diretor ou o responsável decide tudo sozinho. 

           (  ) o responsável só pergunta o que não sabe, porém decide sozinho. 

           (  ) o responsável pede auxílio tanto na parte técnica quanto no processo 

decisório. 

           (  ) um pequeno grupo é designado para o processo técnico e decisório. 

           (  ) a decisão é amplamente discutida com todos envolvidos e segue todos os 

protocolos pré-estabelecidos para aprovação. 

 

Q2B. Em relação a contratação das tecnologias da Computação na Nuvem, como 

afetaria a estratégia da sua empresa? 

           (  ) rápida mudança de estratégia; mudou tecnologia, mudou estratégia. 

           (  ) a estratégia acompanha as mudanças da tecnologia, mas requer transição.  

           (  ) todas as adaptações necessárias são feitas, mas a estratégia não sofre 

grandes mudanças. 

           (  ) apenas alterações pontuais são feitas na estratégia para o uso da nova 

tecnologia. 

           (  ) a estratégia permanece inalterada, só há adoção das tecnologias que se 

encaixam com a estratégia da empresa. 
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Q2C. Quanto aos recursos de mão de obra para adoção de Computação na Nuvem, 

qual seria a situação da sua empresa? 

            (  ) não há mão de obra capacitada ou disponível para adoção desta 

tecnologia. 

            (  ) há pouca mão de obra disponível, porém sem capacitação para aplicar a 

tecnologia. 

            (  ) há pouca mão de obra capacitada, mas indisponível para aplicação da 

tecnologia. 

            (  ) possuímos pouca mão de obra capacitada e disponível para adoção 

desta tecnologia. 

            (   ) temos mão de obra abundante e capacitada para aplicar a tecnologia. 

 

Q2D. Se sua empresa atuasse em mais mercados, como isso influenciaria na 

adoção das tecnologias de Computação na Nuvem? 

             ( ) quanto mais mercados em que atuamos, menos precisamos de 

Computação da Nuvem.  

             (  ) não há influência sobre adoção da tecnologia.   

             (  ) influencia pouco para adotarmos a Computação na Nuvem. 

             (  ) passa a influenciar bastante sobre a adoção da Computação na Nuvem. 

             (  ) a adoção da tecnologia seria imprescindível. 

 

Q2E. Qual o grau de inovação da Computação na Nuvem considerado pela sua 

empresa?  

             (    ) nenhum, é apenas uma ferramenta útil. 

             (    ) pequeno, pois o acesso é fácil e traz poucas mudanças para empresa. 

             (  ) médio; traz algumas mudanças e melhorias além de manter nossa 

competitividade.  

             (    ) alto; diminui os custos, melhora a eficiência nos processos, a margem 

de lucro e aumenta nossa competitividade.   

             (  ) muito alto; combina a estratégia da empresa e nos torna altamente 

inovadores.  
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Questões relativas à adoção da tecnologia base Big Data & Analytics da 

Indústria 4.0 nas PME 

 

Gerenciamento, armazenamento de dados de alta tecnologia, capacidade de análise 

e tecnologias visuais fazem parte da Big Data and Analytics. O seu uso permite que 

a empresa possa prospectar mercados e clientes em potencial, assim como 

monitorar a aceitação do seu produto e serviço, incrementando vantagem 

competitiva. 

 

Questão da variável de tecnologia Big Data and Analytics 

Q3. Quanto à adoção da tecnologia de Big Data and Analytics, quais são as 

pretensões da sua empresa? 

           (  ) chance nenhuma de adotar. 

           (  ) há pouca probabilidade na adoção. 

           (  ) tem alguma possibilidade de adotar. 

           (  ) é muito provável que adotemos. 

           (  ) somos usuários de Big Data and Analytics.   

 

Questões sobre variáveis das características das PME em relação a Big Data 

and Analytics 

Q3A. Muitos usam Big Data and Analytics. Como é (ou seria) a utilização na sua 

empresa? 

           (  ) pouco compreendemos sobre ela, então não a utilizamos. 

           (  ) fazemos os mesmos tipos de análise dos outros para não ficarmos para 

trás. 

           (  ) procuramos fazer um pouco diferente para ganhar distinção no mercado. 

           (  ) estratégia assertiva na sua aplicação; aumento de vantagem competitiva. 

           ( ) grande retorno em acréscimo de clientes, novos mercados e grau de 

satisfação. 

 

Q3B. Supondo que a prospecção da Big Data and Analytics trouxe muitos novos 

clientes, mercados e produtos, como isso impacta a sua empresa? 
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           (  ) contratamos supervisores e gerentes e aumentamos também o pessoal 

operacional. 

           (  ) colocamos supervisores e gerentes, para melhorar o controle e eficiência.  

           (  ) só precisamos de um supervisor e mais gente operacional. 

           (  ) basta aumentarmos contingente operacional.  

           (  ) sem necessidade de aumento de contingente, basta implementar hora 

extra. 

 

Q3C. Para aplicar a tecnologia de Big Data and Analytics, quanto aos recursos 

financeiros, como seria o seu investimento? 

            (  ) não temos recursos para investir.  

            (  ) muito pequeno; quase não há recursos para investimentos. 

            (  ) pequeno; temos apenas parte dos recursos necessários. 

            (  ) médio; possuímos recursos suficientes para adoção desta tecnologia. 

            (  ) grande; temos bastante recursos para aplicar a tecnologia. 

 

Q3D. Um dos benefícios de Big Data and Analytics é justamente promover a 

prospecção de novos mercados e clientes, como isso influencia na decisão de 

adoção dessa tecnologia pela sua empresa? 

             (  ) indiferente. 

             (  ) pouca influência.  

             (  ) alguma influência. 

             (  ) grande influência. 

             (  ) garante a adoção da tecnologia. 

 

Q3E. Qual a possibilidade da sua empresa adotar Big Data and Analytics por ela ser 

uma das tecnologias base da Indústria 4.0?  

             (  ) não somos adeptos de inovação, portanto possibilidade nula de adoção. 

             (  ) pequena; consideramos que a tecnologia pode trazer pouca inovação à 

empresa. 

             (  ) média; consideramos que a tecnologia pode trazer algumas inovações à 

empresa.          

             (  ) alta; a tecnologia trará grandes inovações para empresa.   
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             (  ) altíssima; somos altamente inovadores e queremos sempre manter esse 

status.  
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APÊNDICE C - RESULTADOS DO COEFICIENTE ALFA DE CRONBACH 

 
Confiabilidade IoT 

 
   Resumo de processamento do caso IoT 

N % 

Casos Válido 70 88,6 

Excluídos
a
 9 11,4 

Total 79 100,0 

    a. Exclusão de lista com base em todas as variáveis do procedimento 

 

   Estatísticas de confiabilidade IoT 

 

 

 

Alfa de 

Cronbach 

 

Alfa de 

Cronbach com 

base em itens 

padronizados 

 
 
 
 

N de itens 

,720 ,712 9 

 
   Estatísticas de item IoT 

Média Erro Desvio N 

SIZE 2,4286 ,73369 70 

MANSP 3,0286 1,21550 70 

I4STR 2,9500 1,28579 70 

IOTI0 3,2286 ,93517 70 

IOTPL 3,0143 1,04247 70 

IOTST 3,8571 ,80372 70 

IOTMO 2,7714 ,81953 70 

IOTMK 3,1000 ,99491 70 

IOTIN 3,6286 ,96566 70 

 
Matriz de correlações entre itens IoT 

SIZE MANSP I4STR IOTI0 IOTPL IOTST IOTMO IOTMK 

SIZE 1,000 ,100 ,184 ,109 -,065 -,018 ,165 -,060 

MANSP ,100 1,000 ,710 ,351 ,194 -,070 ,225 ,058 

I4STR ,184 ,710 1,000 ,450 ,022 -,042 ,347 ,123 

IOTI0 ,109 ,351 ,450 1,000 ,532 ,140 ,466 ,224 

IOTPL -,065 ,194 ,022 ,532 1,000 ,124 ,360 ,292 

IOTST -,018 -,070 -,042 ,140 ,124 1,000 ,258 ,054 

IOTMO ,165 ,225 ,347 ,466 ,360 ,258 1,000 ,082 

IOTMK -,060 ,058 ,123 ,224 ,292 ,054 ,082 1,000 

IOTIN ,167 ,231 ,341 ,673 ,336 ,267 ,386 ,054 
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Matriz de correlações entre itens IoT 
 IOTIN 

SIZE ,167 

MANSP ,231 

I4STR ,341 

IOTI0 ,673 

IOTPL ,336 

IOTST ,267 

IOTMO ,386 

IOTMK ,054 

IOTIN 1,000 

 
 

Estatísticas de item de resumo IoT 

 
Média 

 
Mínimo 

 
Máximo 

 
Intervalo 

Máximo / 

Mínimo 

 
Variância 

Médias de item 3,112 2,429 3,857 1,429 1,588 ,183 

Variâncias de item ,986 ,538 1,653 1,115 3,071 ,141 

 

 

Estatísticas de item de resumo I 

 

 

 

 
Estatísticas de item-total IoT 

Média de escala se o item 

for excluído 

Variância de 

escala se o item 

for excluído 

 
Correlação de 

item total 

corrigida 

 
Correlação 

múltipla ao 

quadrado 

Alfa de 

Cronbach se o 

item for excluído 

SIZE 25,5786 23,171 ,128 ,080 ,732 

MANSP 24,9786 18,452 ,448 ,561 ,685 

I4STR 25,0571 17,446 ,513 ,659 ,670 

IOTI0 24,7786 18,113 ,707 ,641 ,638 

IOTPL 24,9929 19,931 ,386 ,474 ,697 

IOTST 24,1500 22,952 ,132 ,149 ,733 

IOTMO 25,2357 20,150 ,515 ,346 ,678 

IOTMK 24,9071 21,908 ,184 ,144 ,732 

IOTIN 24,3786 19,032 ,552 ,507 ,666 

 
 
 
 

  
N de itens 

Médias de item 9 

Variâncias de item 9 
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Confiabilidade Computação na Nuvem 

 
   Resumo de processamento do caso Computação na Nuvem 

N % 

Casos Válido 70 88,6 

Excluídos
a
 9 11,4 

Total 79 100,0 

   a. Exclusão de lista com base em todas as variáveis do procedimento. 

 
   Estatísticas de confiabilidade Computação na Nuvem 

 
 
 
Alfa de 

Cronbach 

 
Alfa de 

Cronbach com 

base em itens 

padronizados 

 
 
 
 

N de itens 

,716 ,705 8 

 

Estatísticas de item Computação na Nuvem 

Média Erro Desvio N 

SIZE 2,4286 ,73369 70 

MANSP 3,0286 1,21550 70 

I4STR 2,9500 1,28579 70 

CLCI0 3,8357 1,02406 70 

CLCPL 3,8357 1,20000 70 

CLCST 3,5286 1,09969 70 

CLCMO 3,5429 1,17567 70 

CCLIN 3,0000 ,97802 70 

 
Matriz de correlações entre itens Computação na Nuvem 

SIZE MANSP I4STR CLCI0 CLCPL CLCST CLCMO CCLIN 

SIZE 1,000 ,100 ,184 -,001 ,163 ,056 ,130 -,101 

MANSP ,100 1,000 ,710 ,144 ,147 ,184 ,303 ,158 

I4STR ,184 ,710 1,000 ,181 -,010 ,188 ,220 ,265 

CLCI0 -,001 ,144 ,181 1,000 ,373 ,200 ,647 ,420 

CLCPL ,163 ,147 -,010 ,373 1,000 ,171 ,501 ,278 

CLCST ,056 ,184 ,188 ,200 ,171 1,000 ,223 ,162 

CLCMO ,130 ,303 ,220 ,647 ,501 ,223 1,000 ,441 

CCLIN -,101 ,158 ,265 ,420 ,278 ,162 ,441 1,000 

 
 
 
 



117 

 

 

   Estatísticas de item de resumo Computação na Nuvem 

 
Média 

 
Mínimo 

 
Máximo 

 
Intervalo 

Máximo / 

Mínimo 

 
Variância 

Médias de item 3,269 2,429 3,836 1,407 1,579 ,246 

Variâncias de item 1,213 ,538 1,653 1,115 3,071 ,127 

   

    Estatísticas de item de resumo Computação na Nuvem 

  
N de itens 

Médias de item 8 

Variâncias de item 8 

 

Estatísticas de item-total Computação na Nuvem 

Média de escala se o 

item for excluído 

Variância de 

escala se o item 

for excluído 

Correlação de 

item total 

corrigida 

Correlação 

múltipla ao 

quadrado 

Alfa de 

Cronbach se o 

item for excluído 

SIZE 23,7214 24,439 ,135 ,140 ,729 

MANSP 23,1214 19,561 ,458 ,566 ,676 

I4STR 23,2000 19,430 ,430 ,593 ,683 

CLCI0 22,3143 20,313 ,498 ,463 ,669 

CLCPL 22,3143 20,400 ,380 ,326 ,694 

CLCST 22,6214 21,808 ,286 ,084 ,712 

CLCMO 22,6071 18,260 ,629 ,561 ,635 

CCLIN 23,1500 21,249 ,416 ,313 ,686 

 
 

Confiabilidade Big Data and Analytics 

   Resumo de processamento do caso Big Data and Analytics 

N % 

Casos Válido 70 88,6 

Excluídos
a
 9 11,4 

Total 79 100,0 

   a. Exclusão de lista com base em todas as variáveis do procedimento. 

 

   Estatísticas de confiabilidade Big Data and Analytics 

 
 
 
Alfa de 

Cronbach 

 
Alfa de 

Cronbach com 

base em itens 

padronizados 

 
 
 
 

N de itens 

,788 ,793 9 
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Estatísticas de item Big Data and Analytics 

Média Erro Desvio N 

SIZE 2,4286 ,73369 70 

MANSP 3,0286 1,21550 70 

I4STR 2,9500 1,28579 70 

BDAI0 2,8500 ,87373 70 

BDAPL 2,6357 1,23336 70 

BDAST 3,1357 1,10965 70 

BDAMO 2,8357 1,00261 70 

BDAMK 3,0357 ,96430 70 

BDAIN 3,1143 ,79021 70 

 
 
Matriz de correlações entre itens Big Data and Analytics 

SIZE MANSP I4STR BDAI0 BDAPL BDAST BDAMO BDAMK 

SIZE 1,000 ,100 ,184 ,136 ,015 ,221 ,028 -,012 

MANSP ,100 1,000 ,710 ,134 ,384 ,067 ,046 ,290 

I4STR ,184 ,710 1,000 ,154 ,409 ,117 ,016 ,311 

BDAI0 ,136 ,134 ,154 1,000 ,682 ,223 ,625 ,643 

BDAPL ,015 ,384 ,409 ,682 1,000 ,227 ,431 ,693 

BDAST ,221 ,067 ,117 ,223 ,227 1,000 ,115 ,144 

BDAMO ,028 ,046 ,016 ,625 ,431 ,115 1,000 ,493 

BDAMK -,012 ,290 ,311 ,643 ,693 ,144 ,493 1,000 

BDAIN -,111 ,359 ,291 ,676 ,653 ,114 ,536 ,622 

 
   Matriz de correlações entre itens Big Data and Analytics 

 BDAIN 

SIZE -,111 

MANSP ,359 

I4STR ,291 

BDAI0 ,676 

BDAPL ,653 

BDAST ,114 

BDAMO ,536 

BDAMK ,622 

BDAIN 1,000 

 

Estatísticas de item de resumo Big Data and Analytics 

 
Média 

 
Mínimo 

 
Máximo 

 
Intervalo 

Máximo / 

Mínimo 

 
Variância 

Médias de item 2,890 2,429 3,136 ,707 1,291 ,055 

Variâncias de item 1,083 ,538 1,653 1,115 3,071 ,167 
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   Estatísticas de item de resumo Big Data and Analytics 
  

N. de itens 

Médias de item 9 

Variâncias de item 9 

 

   Estatísticas de item-total Big Data and Analytics 

Média de escala se o item 

for excluído 

Variância de 

escala se o item 

for excluído 

Correlação de 

item total 

corrigida 

Correlação 

múltipla ao 

quadrado 

Alfa de 

Cronbach se o 

item for excluído 

SIZE 23,5857 31,043 ,120 ,200 ,804 

MANSP 22,9857 25,594 ,447 ,549 ,774 

I4STR 23,0643 24,963 ,463 ,556 ,772 

BDAI0 23,1643 25,983 ,653 ,693 ,748 

BDAPL 23,3786 22,489 ,731 ,653 ,725 

BDAST 22,8786 28,641 ,227 ,106 ,803 

BDAMO 23,1786 27,145 ,423 ,443 ,775 

BDAMK 22,9786 25,257 ,658 ,570 ,744 

BDAIN 22,9000 26,584 ,657 ,626 ,751 
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