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Resumo 

As empresas manufatureiras estão inseridas em um ambiente altamente competitivo e 

constantemente expostas a desafios como o surgimento de conceitos e tecnologias disruptivas. Nesse 

contexto, as organizações precisam operar com altos padrões de qualidade, produtividade e baixos custos 

para garantir a própria sobrevivência. Assim sendo, diversas abordagens voltadas à gestão produtiva foram 

desenvolvidas para apoiar as organizações a alcançarem tais objetivos, dentre as quais, pode-se destacar a 

já consolidada manufatura enxuta (ME) e a recente Indústria 4.0 (I4.0). A partir da adoção de tecnologias 

oriundas da I4.0, um novo modelo de gestão está se configurando. A I4.0 representa uma nova fase para a 

manufatura, oferecendo significativos avanços tecnológicos que permitem a integração em tempo real entre 

todos os participantes da cadeia de valor, tornando-a mais produtiva, inteligente e ágil. A ME, por sua vez, 

vem sendo amplamente usada e disseminada entre os mais diversos tipos de indústria, tendo como seus 

principais objetivos eliminar os desperdícios presentes no fluxo de valor, melhoria da qualidade e 

produtividade e produzir de acordo com a visão do cliente. No entanto, as organizações apresentam 

dificuldades para entenderem os princípios da I4.0 assim como para integrar suas tecnologias em seus 

atuais modelos de gestão tais como a ME. Além disso, não conseguem identificar oportunidades de 

implementação e melhorias capazes de solucionar problemas e proporcionar ganhos. Apesar da relevância 

do tema, existem poucos trabalhos relacionados à integração da I4.0 e suas tecnologias em empresas onde 

a ME e suas práticas enxutas foram implementadas. Nesse sentido, esta pesquisa busca contribuir com 

essa questão e tem por finalidade identificar como ocorre a integração entre a I4.0 e ME em empresas 

manufatureiras, de modo a possibilitar direcionamentos de melhoria e auxiliar as organizações que visam 

uma implementação concomitante em I4.0 e ME. 
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