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A Confederação Nacional da Indústria (CNI) 

divulgou os resultados de uma pesquisa inédita, 
revelando que, no Brasil, os pedidos de 
patentes de tecnologias da Indústria 
4.0 cresceram 11 vezes na última década. 
 
De acordo com a CNI, em 2008 foram 
realizados 1.202 depósitos de patentes de 
invenções ligadas à quarta revolução 
industrial, representando 5% do total de 
pedidos no ano. Em 2017, foram depositadas 
14.634 patentes de novas tecnologias, ou 57% 
das 25.658 solicitadas. 
 

Para a identificação das tecnologias, a CNI 
dividiu as soluções relacionadas à Indústria 4.0 
em três grupos: 
 
Tecnologias centrais: que permitem transformar 
produtos em dispositivos inteligentes 
conectados à internet, incluindo hardware, 
software e ferramentas de conectividade; 
 
Tecnologias habilitadoras: complementares às 
centrais, como inovações em análise de 
dados, inteligência artificial, sistemas de 
segurança, entre outros; 

 

PEDIDOS DE PATENTES DA INDÚSTRIA 4.0 

DISPARAM NO BRASIL 
Tecnologias de aplicação: destinadas aos 
usuários finais, como soluções pessoais, 
residenciais e industriais para facilitar o dia a 
dia. 
 
Conforme apontado no relatório, no total 
foram depositadas 35.196 patentes em 10 
anos, com destaque a partir de 2015, quando 
o número começou a crescer de forma 
importante. Para João Emílio Gonçalves, 
gerente-executivo de Política Industrial da CNI, 
o aumento reflete a tendência mundial já 
observada em outros estudos: “Para se 
tornarem líderes nessa corrida tecnológica, as 
empresas têm investido cada vez mais em 
pesquisa e desenvolvimento de tecnologias 
habilitadoras da indústria 4.0”, explica o 
executivo. 
 
Apesar do crescimento de patentes, para 

acompanhar os principais países e empresas 
líderes mundiais, o Brasil deve acelerar a 
implementação de tecnologias da Indústria 
4.0. Gonçalves afirma que, para além do 
desenvolvimento de novas soluções, o Brasil 
tem o desafio de adotá-las rapidamente para 
reduzir a disparidade de produtividade em 
relação aos competidores internacionais. 

Fonte: CIO  
Disponível em: encurtador.com.br/quHO2  
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CLASSIFICA 200 IDEIAS INOVADORAS EM ALAGOAS  
 

 

Alagoas ficou em 2º lugar no Brasil em 

ideias inovadoras submetidas no 

Programa Centelha com 1234 propostas e 

no ultimo dia 20, foi lançada a lista 

preliminar com as 200 ideias aprovadas 

na Fase 1.  

 

Para obter o financiamento, os projetos 

serão submetidos à nova avaliação na 

Fase 2, que consiste em um Projeto de 

Empreendimento, onde os candidatos 

deverão estabelecer a equipe, o produto, 

a tecnologia, mercado, capital e gestão 

da sua ideia.  

 

Lançado em outubro de 2019, o 

Programa Centelha pretende estimular a 

criação de empreendimentos inovadores 

e disseminar a cultura empreendedora 

em Alagoas. 

 

 
 
Contato pelos telefones: (82) 2121-3079 e 2121-3085  

ou através do e-mail do nucleodeinovacao@ielal.com.br 

PROGRAMA 

 

Os projetos aprovados receberão até 

R$57,1 mil em subvenção econômica, 

bolsa de R$2 mil por seis meses para o 

coordenador do projeto, além de 

capacitações e suporte para o 

desenvolvimento do seu negócio 

inovador. 

 

Os candidatos terão até o dia 30 de 

janeiro para interposição de recursos 

administrativos e o resultado final da Fase 

1 será divulgado no dia 05 de fevereiro.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://programacentelha.com.br/al/ 

Utilize o QR Code para 
visualizar a lista de aprovados 

ou para mais informações, 
acesse: 

TEVE SUA IDEIA APROVADA E NÃO SABE COMO DAR 
CONTINUIDADE AO PROGRAMA?  

 
Entre em contato com o IEL, nós podemos lhe ajudar!  


