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Boletim da Inovação 

Pacote de incentivos para a indústria 4.0 

prevê mais de R$ 10 bilhões em crédito 
 
         O governo federal anunciou no dia 14 de 

Março, no Fórum Econômico Mundial, em 
São Paulo, um conjunto de medidas para 
estimular a chamada “indústria 4.0″, incluindo 
a disponibilidade imediata de linhas de 
crédito de mais de R$ 10 bilhões do BNDES, 
Finep e Banco da Amazônia (BASA). 
Segundo o ministro da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços, Marcos Jorge de Lima, o 

objetivo é incentivar a modernização do 
parque industrial brasileiro e projetos de 
inovação e adoção ou geração de novas 
tecnologias como internet das coisas, 
inteligência artificial, automação, “big data” 
e conectividade.   
        Somente a Finep (Financiadora de 
Estudos e Projetos), que é ligada ao Ministério 
da Tecnologia, afirma ter R$ 7,2 bilhões 
disponíveis para empréstimos no ano. 
        Já o BNDES prevê desembolsos de R$ 5 
bilhões em 3 anos para projetos de inovação. 

Para 2018, a previsão é que os empréstimos 
alcancem R$ 1 bilhão, o que representará o 
dobro do valor destinado para projetos deste 
tipo em 2017. Para as linhas destinadas à 
inovação, a taxa de juros anual no BNDES 
será reduzida de 1,7% para 0,9% (+spread), e 
terão prazos mais alongados. No Banco da 
Amazônia, serão disponibilizados R$ 1,1 bilhão 
 
        
 

para a indústria 4.0, com foco na 
modernização do parque tecnológico da 

Zona Franca de Manaus. 
        Batizado de Agenda Brasil 4.0, o pacote 
quer estimular também uma maior 
aproximação entre indústrias e startups, e irá 
destinar R$ 30 milhões até 2019 para até 100 
novos projetos, além de R$ 20 milhões para 20 
projetos de desenvolvimento de ambientes 
para testes de soluções que possam ser 
aplicadas no processo produtivo, as 
chamadas “fábricas do futuro”.  
        A indústria 4.0 é chamada assim pois 

é considerada como a 4ª revolução 
industrial e se caracteriza por um 
conjunto de tecnologias que permitem a 
fusão do mundo físico, digital e biológico 
aos processos produtivos. 

 
Fonte: G1 
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    A Via Nutri Alimentos junto ao IEL/AL 

realizou como parte da consultoria em 

Gestão da Inovação, um evento de 

ideação. O evento teve como objetivo 

despertar a criatividade e o surgimento de 

novas ideias entre seus colaboradores. 

 

    Além de incentivar o surgimento de 

novas ideias,  a consultoria propõe a 

criação e implementação canais de 

sugestão de ideias com potencial de 

inovação, articulação com instituições de 

P&D e outras empresas para o surgimento 

de novas ideias e desenvolvimento de 

projetos, e a criação de modelo adaptado 

a cada realidade, para priorização de 

ideias de inovação. 

 

 

“Com 35 anos de atuação no  

mercado  e uma grande resistência à  

mudanças, a consultoria em Gestão da  

Inovação veio mudar a cultura da 

Leomóveis  e quebrar a rotina que 

impede o crescimento da empresa.  

Pensávamos em colher os resultados a 

médio e longo prazo, mas as ideias tem 

surgido e estão se transformando em 

projetos de inovação. O colaborador  

tem ganhado a partir das 

implementações no seu dia a dia, com a  

premiação e a empresa com impacto  

direto no financeiro.” 

 

Diretor Administrativo,  

Sóstenes Leite. 

Depoimento das empresas 
participantes do projeto 

Projeto de Gestão da Inovação 
para Micro e Pequenas Empresas Industriais 


