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O impacto das leis 
de incentivo na 
Indústria 4.0

O conceito de 
Indústria 4.0 tem 
sido cada vez mais 
debatido dentro das 
organizações

Apesar de o termo ser 
originalmente criado 
para fabricação, a 

aplicação vai muito além 
das indústrias. Adotar novas 
tecnologias relacionadas à 
tendência da Indústria 4.0 
contribui para a otimização 
e automatização de proces-
sos de negócios, além de 
prever problemas futuros 
e aumentar a produtividade 
das empresas.

Hoje existem mecanismos 
de fomento público para 
alavancar investimentos 
na Indústria 4.0. As leis de 
incentivo fiscal, como a Lei 
do Bem, têm sido funda-
mentais para alavancar a 
competitividade das empre-
sas brasileiras, funcionando 
como instrumento impor-
tante para impulsionar os 
projetos de P&D e inovação 
tecnológica. 

Os financiamentos inte-
grados ao regime Ex-Tarifá-
rio - concessão tarifária que 
reduz a alíquota de imposto 
de importação de bens 
de capital (BK), bens de 
informática e te telecomu-
nicações (BIT) sem similar 
nacional, também possibili-
tam a aquisição de maqui-
nários e novas tecnologias. 
Já o recente Inovacred 4.0 
foi desenvolvido para ofe-
recer financiamento para 
os projetos de digitalização 
que abarquem a utilização 
em linhas de produção, de 
serviços de implantação de 
tecnologias habilitadoras da 
Indústria 4.0.

As empresas que investem 
em inovação assumem um 
papel de governo, portanto, 
podem utilizar recursos pú-
blicos de financiamentos re-
embolsáveis à PD&IT (como 
FINEP, BNDES, BRDE), de 
forma integrada com incen-
tivos fiscais (tais como Lei 
do Bem, Lei de Informática, 
Rota 2030, Ex-Tarifário), 
como estratégia para ala-
vancar os investimentos 
na Indústria 4.0 e reduzir 
o custo efetivo total neste 
tipo de investimento. Isso 
permite a preservação dos 
recursos próprios para alo-
cação em suas operações.

O investimento é impera-
tivo para impulsionar a com-
petitividade, seja em bens 
de capital, novos processos, 
novos modelos de produção 
e de gestão, e também em 
recursos humanos. Nos úl-
timos dois anos, as linhas de 
financiamento direcionadas 
à Indústria 4.0 ganharam 
força, facilitando o inves-
timento na área de bens 
de capital e de processo, 
e tornando mais acessível 
este processo às empresas 
e empreendedores.

Ainda existem muitos 
desafios na cadeia produtiva 
para que as empresas, de 
fato, adotem tecnologias 
relacionadas à Indústria 
4.0, mas o principal gargalo 

é a falta de conhecimento 
de mercado. A instabili-
dade dos últimos anos no 
Brasil gerou incerteza e 
insegurança no ambiente 
industrial. Além disso, a 
falta de informação sobre 
as possibilidades de inves-
timento tecnológico acaba 
engessando o setor. 

Este cenário reflete di-
retamente no despreparo 
de muitas organizações 
para evoluir produtos e 
processos para conseguir 
atender seus clientes mais 
rapidamente, de maneira 
intuitiva e customizada. Por 
isso, é essencial desmisti-
ficar o conceito de 4.0, os 
benefícios de sua metodo-
logia, para que as empresas 
compreendam que se trata 
de uma jornada benéfica à 
sociedade como um todo, ou 
seja, empregados, clientes e 
empresários. 

A tendência do 4.0 veio 
para transformar a indústria 
para que fique cada vez mais 
eficiente e conceituada, 
ganhando competitividade 
inclusive com empresas 
estrangeiras. Apesar dos 
passos cautelosos da in-
dústria brasileira na adoção 
de tecnologias destrutivas 
baseadas no conceito de 
Indústria 4.0, já existe um 
movimento do mercado 
para aderir à tendência. 

Para isso, é necessário 
adaptar-se ao novo perfil de 
consumo e, principalmente, 
de consumidor, que está 
cada vez mais informado, 
exigente e espera produtos 
e serviços customizados, 
além de uma experiência 
diferenciada. Se antes a 
indústria prezava pela pa-
dronização, agora precisa 
repensar seus processos 
para manter-se competitiva.

Aderir à Indústria 4.0 
significa aumentar a efici-
ência operacional, reduzir 
custos, flexibilizar linhas de 
produção, diminuir prazos 
de lançamento de produtos, 
além de criar produtos e 
serviços digitais como no-
vos modelos de negócio. O 
conceito nasceu justamen-
te da necessidade dessas 
inovações serem cada vez 
mais rápidas e flexíveis. A 
flexibilização vem de en-
contro às necessidades dos 
clientes e, a Indústria 4.0, a 
internet industrial e todas 
as áreas relacionadas ao 
4.0 trazem esses benefícios 
simultaneamente. 

 A utilização de incentivos 
fiscais e financiamentos per-
mite que as empresas reali-
zem investimentos que vão 
impactar a produtividade e 
a geração de valor agregado 
para a economia brasileira. 
A inovação é um importante 
pilar do crescimento eco-
nômico e social de um país 
e esse tipo de iniciativa é 
fundamental para fomen-
tar o desenvolvimento das 
empresas, otimizando a 
produtividade e competi-
tividade do setor para um 
crescimento sustentável .

(*) - É Coordenador de Novos 
Negócios do FI Group.

Kelvis Tadim (*)
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Think IT anuncia nova divisão de Healthcare

@A Think IT, empresa brasileira de produtos e soluções em out-
sourcing de TI, anuncia o lançamento da Divisão de Healthcare, 

unidade de negócios dedicada ao atendimento de clientes da área 
de saúde, como operadoras de planos e hospitais. O “embrião” da 
nova unidade começou a ser gerado em 2012, quando a Think foi 
contratada para atender uma das unidades do Grupo Unimed, com a 
venda de infraestrutura de TI. O trabalho cresceu e exigiu a presença 
de uma equipe dedicada in house. No ano passado, a companhia fez 
a consolidação do projeto, para um ambiente totalmente otimizado, 
com gerenciamento online e 100% de disponibilidade. “Essa vivência 
aprofundada do segmento de saúde nos deu autoridade junto ao setor 
para desenvolvermos soluções inovadoras de TI para a área de Heal-
thcare, tornando-nos uma referência junto aos principais players do 
setor”, explica Antônio Cruz, diretor executivo da Divisão Healthcare.

Nova linha de acessórios para consoles e PC

@O ano de 2020 
promete muito 

gameplay com alto 
desempenho para 
usuários dos pro-
dutos da HyperX, a 
divisão de games da 
Kingston Technology. 
Durante a CES, prin-
cipal feira de tecno-
logia do mundo, que 
começa hoje (7) e vai 
até 10 de janeiro em 
Las Vegas/EUA, a HyperX apresentará várias novidades, como o headset 
wireless Cloud Flight S, o teclado mecânico Alloy Origins RGB com 
switches HyperX Aqua, o mouse Pulsefire Raid, o mousepad FURY Ultra 
RGB e as novas capacidades de memórias FURY DDR4 para desktops 
e Impact DDR4 para notebooks. Além disso, a HyperX mostrará em 
primeira mão duas estações de recarga de bateria ChargePlay Clutch, 
uma voltada para Nintendo Switch e seus controles Joy-ConTM e outra 
para dispositivos móveis.
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Transformação Digital: cinco 
tendências para este ano

Rodrigo Granja (*)

A tecnologia segue crescendo 
exponencialmente, de modo 
que, ano após ano, espera-se 

que as empresas se posicionem de 
forma cada vez mais disruptiva. Seja 
através da implementação de soluções 
que otimizem os processos cotidianos, 
meios que auxiliem o relacionamento 
com o consumidor ou ferramentas que 
ofereçam maior segurança na análise 
de dados, a verdade é que a transfor-
mação digital veio para ficar, e quem 
duvida desta afirmação, coloca em 
risco toda a estrutura de seus negócios. 

Para se ter uma ideia, de acordo com 
um estudo realizado pelo Gartner, a 
expectativa de investimentos e gastos 
com TI para 2020 terá crescimento 
de 3,7% em relação às projeções 
para este ano, alcançando cerca de 
US$ 3,88 trilhões. Desta maneira, a 
tendência é que as aplicações em IA, 
IoT, Big Data e Analytics aumentem, 
proporcionando melhoras, tanto na 
capacidade de decisão e gestão quanto 
no desenvolvimento de novos produtos 
e serviços. 

Diante deste contexto, para que as 
companhias consigam acompanhar o 
ritmo da transformação digital, é essen-
cial estarem atentas aos movimentos de 
inovação e às tendências tecnológicas 
dos próximos anos. Pensando nisso, 
listo a seguir as 5 principais tendências 
que transformarão o setor empresarial 
no próximo ano: 

Influência do Analytics:
Não há dúvidas de que a informação 

é, há cada dia, mais essencial para 
a competitividade e o bom posicio-
namento empresarial. À vista disso, 
soluções de Analytics têm um gran-
de potencial, obtendo e analisando 
dados. Afinal, seguir a intuição ou 
tomar decisões sem qualquer base 
analítica não são mais opções viáveis 
para qualquer segmento corporativo. 
O futuro está nos dados e eles, com 
toda certeza, guiarão a empresa, iden-
tificando problemas, oportunidades 
e soluções.

Machine learning e Inteligência 
Artificial auxiliando na obtenção 
de dados:

Para a obtenção de dados cada vez 
mais assertivos à empresa, além do 
investimento em Analytics, é preci-
so buscar por soluções de machine 
learning e IA. Isso porque a junção 
dos três conceitos possibilitará velo-
cidade, escalabilidade e conforto na 
análise de dados. Deste modo, dados 
complexos serão analisados em uma 
fração do tempo que um ser humano 
levaria dias para concluir, visto que 
algoritmos de machine learning e IA 
são extremamente eficientes nesse 
processo.

O potencial do 5G:
Grandes empresas de telecomuni-

cação já estão trabalhando para que 
dispositivos 5G estejam no mercado 
nos próximos anos. Sendo assim, 
além da otimização na velocidade de 
aparelhos, este conceito possibilitará 
avanços que impulsionarão, aliado ao 
crescimento da Internet das Coisas 
(IoT), cidades e carros inteligentes, 
por exemplo.

Experiência do cliente:
O sucesso da transformação digital 

está ligado diretamente às experiên-
cias do consumidor. Assim sendo, a 
tendência é que no próximo ano as 
empresas – de todos os segmentos 
da economia global – impulsionem 
investimentos em UX (User Experien-
ce) e CX (Customer Experience) na 
mesma medida que soluções de IA ou 
Analytics, por exemplo. O consumidor 
está no comando agora e entender isso 
é urgente.

Privacidade digital:
Mesmo que o investimento na aná-

lise de dados seja uma das principais 
tendências para 2020, é preciso que as 
organizações garantam a privacidade 
de dados pessoais de clientes e usuários 
(medida já estabelecida na Europa e 
nos EUA). Com a chegada da Lei Geral 
de Proteção de Dados no Brasil, que 
está prevista para entrar em vigor já 
no ano que vem, o posicionamento e a 
competitividade também serão ancora-
dos na capacidade de cada organização 
de atuar de forma responsável pela 
proteção dos dados.

Bônus: o papel da transformação 
digital na busca por um mundo 
mais sustentável

De acordo com um relatório realizado 
pela empresa americana Equinix, a 
sustentabilidade será uma iniciativa 
das empresas de excelência. Pensando 
nisso, podemos esperar que nos próxi-
mos anos a transformação digital passe 
a movimentar a economia mundial em 
direção a uma base progressivamente 
sustentável. 

Isso porque, com a conscientização 
e o engajamento em questões que afe-
tam o planeta cada vez mais presente 
entre a população, é possível que as 
organizações priorizem por soluções 
inovadoras que possibilitem a preven-
ção e a sustentabilidade ambiental.

(*) É Innovation Partner na LogiThink, empresa a 
serviço da reinvenção da tecnologia. A companhia 

é o novo nome do braço tecnológico do Grupo 
b2finance, que atua com Auditoria e Outsourcing 

e é associada à KRESTON, uma das maiores 
autoridades do mundo no assunto. Com mais de 10 

mil projetos implantados e um portfólio de peso, a 
empresa visa ser a melhor parceira em Tecnologia e 

Transformação Digital.

Com a chegada de um novo ano, é essencial que as empresas estejam atentas a todos os movimentos 
inovadores e às tendências tecnológicas que podem otimizar ainda mais seus negócios

Shosp

TeamViewer apresenta solução Pilot com 
Realidade Aumentada

@A empresa ale-
mã TeamViewer, 

líder global em solu-
ções seguras de co-
nectividade remota, 
estará na CES 2020, 
onde apresentará o 
TeamViewer Pilot, a 
mais rápida, segura 
e intuitiva tecnolo-
gia do mercado para 
assistência remota 
alimentada por Realidade Aumentada (RA). A TeamViewer estará 
no Booth 1466 na Consumer Electronics Show (CES), até 10 de 
janeiro, em Las Vegas, Estados Unidos. O novo TeamViewer Pilot 
permite que até leigos possam ajudar seus amigos e familiares com 
problemas cotidianos relacionados a computadores, impressoras e 
outros gadgets domésticos usando suporte remoto alimentado por 
Realidade Aumentada.

Grupo ApliDigital inicia distribuição de 
soluções de Segurança 

@O Grupo ApliDigital, distribuidora de valor agregado em TI, acaba 
de anunciar a distribuição das soluções da BackBox, especializada 

em automação de backup e disaster recovery. Segundo Larry Waller, 
da BackBox, a solução suporta mais de 170 fabricantes, incluindo os 
principais players do mercado. “Nossa tecnologia é capaz de geren-
ciar tudo aquilo que está conectado na rede de maneira automática, 
orquestrada e inteligente, garantindo que dados e configurações não 
se percam em caso de falha humana, desastre natural ou incidente 
tecnológico, tornando seu negócio muito mais eficiente". O uso é 
prático e simples. Basta fazer o download do aplicativo móvel Tea-
mViewer Pilot, disponível no Google Play ou na App Store, em seus 
computadores, tablets ou smartphones, aguardar a autenticação e a 
concessão de acesso e pronto! (https://www.teamviewer.com/pt-br).
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