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ENQUALAB 



Governo 

Extinto Ministério da 
Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços (MDIC) 

Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e 
Comunicações (MCTIC), 

• Debate nacional com especialistas sobre convergência e integração tecnológica, 
desenvolvimento de cadeias produtivas, requisitos e restrições de regulação e de 
infraestrutura e recursos humanos.  

• Estabeleceu um conjunto de ações de curto, médio e longo prazo, para a construção 
de uma Política Nacional de Manufatura Avançada.  

Força-Tarefa de Manufatura Avançada: 

2015 
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ESTRATÉGIA NACIONAL DE CT&I – 2016-2022 

Elaboração da “Estratégia Nacional para 

Manufatura Avançada”, considerando as 

tendências internacionais, os desafios e a 

discussão dos aspectos regulatórios, de 

infraestrutura (energia, transportes e 

telecomunicações, bem como padrões de 

transferência de dados e segurança), da difusão 

tecnológica, das competências (humanas e 

organizacionais) e das questões de mercado, 

entre outros. 
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300 especialistas envolvidos 

7 Workshops 
2016 2016 

+ 
1 Workshop de síntese 

São Paulo, agosto de 2016 
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• Resultado da visão de centenas de especialistas sobre os principais tópicos, 
consensos e dissensos, riscos e oportunidades; e 

• Propostas de projetos frente aos impactos do avanço da manufatura avançada.  

2016 
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2017 
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Indústrias Rural 

  

Saúde Cidades 

Plano de IoT – Ambientes 

Priorizados 



PROPOSTA DE CRIAÇÃO DA 

CÂMARA BRASILEIRA PARA 

INDÚSTRIA 4.0 

•  Criar uma estrutura de gestão e 

governança que permita agregar as 

principais instituições e órgãos públicos 

e privados 

 

• Ser efetiva em seu objetivo de integrar 

as iniciativas e prioridades conduzidas 

por essas instituições. 

2018 
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A CÂMARA 



A Câmara 

Câmara 
Brasileira da 

Indústria 
4.0 

Formalizada em 
3 de abril de 

2019 

Coordenação: 
Ministério da 

Ciência, 
Tecnologia, 
Inovações e 

Comunicações – 
MCTIC e 

Ministério da 
Economia – ME 

Instituições 
governamentais, 

acadêmicas e 
empresariais 

Conselho 
Superior, 
Secretaria 

Executiva e 
Grupos de 

Trabalho (GT) 



Temas 

Investimentos 
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Desenvolviment
o Tecnológico e 

Inovação 

 

 
Capital  

Humano 

 
Cadeias 

Produtivas e 
Desenvolviment

o de 
Fornecedores 

 
Regulação, 

Normalização 
Técnica e 

Infraestrutura e 
Investimentos 

Estrutura e Atribuições 

SEPEC (ME) e SE (MCTIC) 

CONSELHO SUPERIOR 
Governo, Setor Empresarial e Academia 

Formular diretrizes para integração e harmonização das iniciativas para o 
desenvolvimento da Indústria 4.0 no Brasil. 

Função 

 
Apresentar soluções técnicas à Agenda da Câmara. 
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Composição 
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Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação 
(Coordenação: MCTIC) 

 

Capital Humano 
(Coordenação: MCTIC) 

Cadeias Produtivas e 
Desenvolvimento de 
Fornecedores  
(Coordenação: ME) 

Regulação, Normalização 
Técnica e Infraestrutura   
(Coordenação: ME) 

1   ABDI 

2   ABIMAQ 

3   ABINEE 

4   ABIPTI 

5   ANPEI 

6   ANPROTEC 

7   BNDES 

8   CNI 

9   CONFAP 

10 EMBRAPII 

11 FINEP 

12 MCTIC 

13 ME 

14 P&D Brasil 

15 SENAI 

 
 
 

1   

ABRUEM 

2   ANDIFES 

3   CAPES 

4   CNI 

5   CNPq 

6   CONIF 

7   CRUB 

8   MCTIC 

9   ME 

10 MEC 

11 SENAI 

 

1   ABDI 

2   ABIMAQ 

3   ABINEE 

4   ABIQUIM 

5   ABIT 

6   Anfavea 

7   BNDES 

8   CNI 

9   FINEP 

10 MCTIC 

11 ME 

12 SEBRAE 

13 SENAI 

 

1   ABII 

2   ABIMAQ 

3   ABINEE 

4   ABNT 

5   ANATEL 

6   BNDES 

7   BRASSCOM 

8   CNI 

9   CNPq 

10 FINEP 

11 INMETRO 

12 MCTIC 

13 ME 

14 SinditeleBrasil 

15 SOFTEX 

MCTIC      ME       CNI       FINEP      CNPq      BNDES     ABDI      SEBRAE      EMBRAPII 

Membros 

 
 

 
 

CONSELHO SUPERIOR 

16 CNPq 

17 SEBRAE 

18 ABStrartups 

19 Abramat 

20 Abisemi 

21 GS1 Brasil 

22 ABIA 

23 BRASSCOM 

24 CAESenado 

 

 
 
 

12 ABDI 

13 ABES 

14 ABO2O 

15 AEA 

16 Eletros 

17 ABIA 

18 CAESenado 

 

 

 
 

14 ABES 

15 Abiplast 

16 Abisemi 

17 ABStrartups 

18 AEA 

19 Eletros 

20 Sindipeças 

21 GS1 Brasil 

22 ABIA 

23 CAESenado 

 

 

 

 

16 ABDI 

17 Abramat 

18 ABO2O 

19 VDI-Brasil 

20 MBC 

21 GS1 Brasil 

22 ABIA 

23CAESenado 

 

 



PLANO DE AÇÃO 



Plano de Ação 

PLANO DE AÇÃO DA 
CÂMARA BRASILEIRA 

DA INDÚSTRIA 4.0 

Objetivo:  

Ser um instrumento indutor do uso de conceitos e 
práticas relacionados à Indústria 4.0, visando o 
aumento da competitividade e produtividade das 
empresas brasileiras, contribuindo para inserção 
do Brasil nas cadeias globais de valores.  

Período: 2019 - 2022 

Deverá ser avaliado e revisado periodicamente 
considerando os resultados da implementação de 
suas ações e iniciativas e oportunidades de 
melhoria. Novas ações e iniciativas poderão ser 
incorporadas. 

  



Desafios:  

 Aumentar a competitividade e produtividade das 
empresas brasileiras; 

 Melhorar a inserção do Brasil nas cadeias globais de 
valor; 

 Introduzir o uso de tecnologias da Indústria 4.0 nas 
pequenas e médias empresas; 

 Garantir instrumentos para que soluções de empresas 
de base tecnológica, startups e integradoras possam 
ser ofertadas e disponibilizadas diretamente às 
empresas; 

 Assegurar estabilidade e volume de recursos a custo 
adequado para implementação de iniciativas para a 
Indústria 4.0;  

 Identificar e desenvolver soluções para a Indústria 4.0 
adequadas às empresas do parque produtivo 
brasileiro; e 

 Evitar a sobreposição de esforços de instituições 
públicas e privadas para solucionar necessidades e 
demandas da Indústria 4.0 no Brasil.  

PLANO DE AÇÃO DA 
CÂMARA BRASILEIRA 

DA INDÚSTRIA 4.0 

Plano de Ação 



AÇÕES E INICIATIVAS 



Ações e Iniciativas 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 

Identificar segmentos ou 
nichos com maior potencial 
para desenvolvimento 
tecnológico nacional 

- Identificar segmentos, 
tecnologias e oportunidades 
para desenvolvimento da 
Indústria 4.0 

- Estabelecer metodologia para 
identificar segmentos ou nichos 

Estimular a oferta de 
recursos para promover o 
desenvolvimento tecnológico 
voltado para a Indústria 4.0 

Estruturar redes de sistemas 
para o desenvolvimento e 
demonstração de tecnologias 
associadas à Indústria 4.0, 
aplicados a setor priorizados 

- Parcerias com bancos públicos, 
privados e agências de fomento 

- Apoios de crédito, subvenção e 
compras governamentais 

- “Cesta 4.0”: instrumentos 
adequados às características e 
realidade das empresas 

- Novas opções de fundos de 
investimento 

- Recursos do FUNTTEL para TIC 
na Indústria 4.0 

- Relacionar e classificar 
demonstradores nacionais de 
tecnologias 
- Identificar demonstradores 
internacionais de tecnologias  
(sensibilização, networking e 
benchmarking) 
- Identificar atores para 
demonstração de tecnologias 
test beds em escala industrial 

- Disseminar e replicar test beds 

- Promover a oferta e estimular 
a utilização de laboratórios 
multiusuários e abertos 



Promover a formação e 
requalificação de professores 
em competências e 
habilidades para Economia 
4.0 

- Realizar e disponibilizar 
mapeamentos de competências 
para atualizar docentes para a 
Economia 4.0 

- Ofertar cursos de 
aperfeiçoamento a exemplo do 
curso do SENAI: inspirar, 
transformar e aprender: a 
educação para a Indústria 4.0 

Promover a qualificação o 
aperfeiçoamento de 
profissionais para a 
Economia 4.0 

Estimular competências e 
habilidades educacionais para 
Economia 4.0 

- Realizar e disponibilizar 
mapeamento de competências 
de profissionais, de grupos de 
pesquisa e de iniciativas 
voltados para a Indústria 4.0 

- Ofertar e divulgar para a 
indústria cursos de iniciação, 
aperfeiçoamento, técnico e pós-
graduação presencial ou EAD 

- Utilizar Test Beds como locais 
de capacitação de profissionais 
da Indústria 4.0 

- Mapear competências e 
habilidades técnicas e sócio 
emocionais requeridas para 
Economia 4.0 no âmbito da 
educação básica, tecnológica e 
superior 

- Realizar levantamento de 
iniciativas para essa temática na 
educação básica, tecnológica e 
superior 

- Criar portfólio das capacitações 
existentes 

Ações e Iniciativas 

Capital Humano 



Fomentar o desenvolvimento 
de produtos e processos 
compartilhados entre 
startups e grandes empresas 

- Incentivar desafios 
tecnológicos voltados para a 
Indústria 4.0 visando a 
aproximação entre grandes, 
médias e pequenas empresas e 
startups 
- Direcionar chamadas para 
Indústria 4.0 a exemplo dos 
editais de inovação 

Apoiar a inserção de empresas na Indústria 4.0, em 
especial as MPME 

- Criar instituição afiliada ao Centro para 4ª Revolução Industrial do 
Fórum Econômico Mundial 

- Criar, fortalecer e divulgar linhas de financiamento de agências de 
fomento e bancos públicos para a adoção de soluções da Indústria 4.0 

- Desenvolver metodologia para aplicação de tecnologias habilitadoras via 
planos de digitalização para Indústria 4.0 no Programa Mais Produtivo 

Apoiar programas de 
desenvolvimento da cadeia 
de valor da Indústria 4.0 

- Apoiar programas de 
encadeamento produtivo para 
Indústria 4.0 

- Criar de rede de consultores credenciados para elaboração de planos 
empresarias estratégicos de digitalização com foco em MPME 

- Facilitar a aproximação de ofertantes de soluções e MPME para adoção 
de tecnologias da Indústria 4.0 

- Propiciar recursos do FUNTTEL para aquisição de TIC voltadas para 
Indústria 4.0 

- Estimular a utilização de ferramentas de verificação para apoiar a inserção 
e aumentar a maturidade das empresas no ambiente da Indústria 4.0. 

- Despertar o engajamento do pequeno e médio empresário para 
soluções da Indústria 4.0 

Ações e Iniciativas 

Cadeias Produtivas e Desenvolvimento de Fornecedores 



Promover o estabelecimento 
e difusão de regulamentos e 
normas técnicas relacionados 
à Indústria 4.0 

- Difundir para as empresas 
melhores práticas de proteção de 
dados (LGPD e legislação similares 
de outros países ou blocos) 

- Disseminar a cultura de Segurança 
da Informação 

Estimular a oferta de 
infraestruturas e ambientes 
tecnológicos apropriados 
para suporte da Indústria 4.0 

Promover o uso de 
instrumentos financeiros que 
habilitem pequenos 
provedores a obterem 
financiamento para 
construção de redes de acesso 

- Acompanhar a tramitação e 
aprovação do PLC 79/2016, PLC 
7656/2017 e ações correlatas 
que desoneram dispositivos de 
IoT 

- Aperfeiçoar e divulgar o 
observatório para Indústria 4.0 

- Identificar e divulgar para os 
pequenos provedores 
instrumentos financeiros 
existentes (FINEP e BNDES) 

- Articular a criação da Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados   

- Promover a adequação da 
legislação trabalhista sobre 
segurança de máquina e relações de 
homem máquina 

- Estimular a elaboração de normas 
técnicas para arquitetura, 
interoperabilidade e integração de 
TIC 

Ações e Iniciativas 

Regulação, Normalização Técnica e Infraestrutura 



Instituições Participantes da Elaboração do Plano de Ação 

Instituições 

ABDI AEA FINEP 

ABES ANFAVEA INMETRO 

ABII ANPEI MCTIC 

ABIMAQ ANPROTEC ME 

ABINEE BNDES MEC 

ABIPLAST BRASSCOM P&D Brasil 

ABIPTI CAPES SEBRAE 

ABIQUIM CNI SENAI 

ABISEMI CNPq SINDIPEÇAS 

ABIT CONFAP SINDITELEBRASIL 

ABNT CONIF VDI-Brasil 

ABRAMAT ELETROS 

ABStartups EMBRAPII 



www.mapeamento40.com.br 

Iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovação e Telecomunicações (MCTIC) e 

do Serviço Nacional de Aprendizagem Nacional 
(SENAI-DN) 
93 iniciativas cadastradas em todo o Brasil  

Linha de crédito para financiar projetos de Indústria 

4.0 nas áreas de internet das coisas, computação 

em nuvem, big data, segurança digital, manufatura 

digital, integração de sistemas, robótica avançada e 

inteligência artificial 

 

R$200 milhões de recursos disponível às empresas 

Resultados 



PRÓXIMOS PASSOS 



A implementação das ações e iniciativas serão de responsabilidade das instituições participantes 
dos grupos de trabalho, devendo cada grupo elaborar seu plano de implementação 

Cada ação e iniciativa poderá ter suas estratégias distintas de implementação 

Os grupos de trabalho farão reuniões periódicas para avaliar a implementação de suas 
ações e iniciativas. Novas ações e iniciativas poderão ser incorporadas 

Sensibilizar lideranças e formadores de opinião sobre a relevância do ensino e educação 
para a Indústria 4.0 

Buscar formas alternativas de geração de recursos para a implementação das ações previstas no 
Plano de Ação tais como Lei de Informática, Lei do Bem, Rota 2030, entre outros 

Implementação 



Divulgar ações e iniciativas do Plano de Ação para o público alvo das instituições que compõem a 
Câmara Indústria 4.0.  Identificar e mobilizar outros pontos focais 

Realizar ações de promoção e sensibilização para a Indústria 4.0 em eventos nacionais e 
internacionais, presenciais ou remotos 

Realizar rodadas de debates tecnológicos sobre temas para superação de desafios da 
Indústria 4.0 no Brasil 

Utilizar mídias digitais para divulgação da cultura, conceitos e casos de sucesso como 
efeito demonstrativo sobre tecnologias aplicadas na Indústria 4.0 para o público geral 

Utilizar espaços em eventos, como feiras e congressos nacionais ou internacionais, para 
demonstração de soluções da Indústria 4.0 

Divulgação 



sexec.camara40@mctic.gov.br  

mailto:sexec.camara40@mctic.gov.br

