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Credenciamento Máquinas 4.0 // Caracterização

No Cadastro, Característica
Especial:“Máquina

4.0”

Máquinas, Equipamentos e Sistema Industriais aderentes
as definições de

“Manufatura Avançada” e “Internet

Credenciamento

previstas no Regulamento de
de
Fornecedores
e
Serviços

das

Coisas”,

Tecnológicos no CFI do Sistema BNDES

Critérios de habilitação ao credenciamento
permanecem os mesmos

Credenciamento de Máquinas 4.0 // Caracterização

Tecnologia

MÁquinaS, equipamentos
e Sistemas industriais

» Conectividade
» Aplicativos – decisão ou intervenção
» Sensores
» Tempo real
» Gestão de Dados

Computação na Nuvem

Robótica

Transporte Autônomo
Realidade Aumentada

Inteligência Artificial
Monitoramento de Desempenho

Manufatura Aditiva

Manufatura Híbrida
Data analytics

Manutenção Preditiva

Comunicação máquina
a máquina

Credenciamento de Máquinas 4.0 // Caracterização

Principais

Pontos!

1

O Fabricante deverá apresentar as
características “4.0” do produto no material
de caracterização do bem, na ocasião de seu
credenciamento.

2

Haverá possibilidade de solicitação de
“Reenquadramento”, encaminhando carta
que ressalte as características “4.0” do
produto

3

O BNDES avaliará a caracterização tendo como
parâmetros as definições mencionadas, assim
como as características observadas no bem
credenciado.

Reenquadramento

Reenquadramento// Tela ao selecionar “Meus Produtos”

Reenquadramento/ Documentos complementares

BNDES Serviços 4.0// Escopo

SERVIÇOS
TECNOLÓGICOS
Conceito
Aplicação de recursos humanos,
combinados aos tecnológicos,
prestados de forma pontual ou
contínua, para criação, modificação
ou melhoria do produto ou do
processo do demandante do
serviço,
conforme
categorias
aceitas pelo Sistema BNDES.

Pra que serve ?
Aquisição de Serviços Tecnológicos
previamente credenciados no CFI do
BNDES

Objetivos
✓ Modernização da estrutura produtiva com foco em
digitalização e tecnologias industriais de preparo
ou implantação da Manufatura Avançada;
✓ Estimular o processo de digitalização de MPMEs;
✓ Geração de escala para o conjunto de prestadores
de serviços tecnológicos, tais como, ICTs, Institutos
Tecnológicos. integradoras e fornecedores de
soluções de IoT e 4.0 em geral

BNDES Serviços 4.0// Escopo

Vo c ê P re c i s a
Saber !
Como será o feito
Credenciamento?
Seguirá o mesmo processo
do credenciamento de
Máquinas e Equipamentos

Qual o principal foco
no Credenciamento ?
Avaliar: (i) o escopo do serviço
oferecido frente as definições
relacionadas no Regulamento,
bem como (ii) a capacidade de
fornecimento da empresa
credenciada

O BNDES proverá auxílio
com o objetivo de
modularizar os serviços com
base em alguns parâmetros,
tais quais:
✓
✓
✓
✓

Faixa de preço
Perfil do cliente
Escopo da solução
Porte do projeto

BNDES Serviços 4.0 // Credenciamento
Tanto a Empresa como Serviços deverão ser credenciados no CFI

Exigências!

1

2

Para as Empresas:
✓ Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)
✓ Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
✓ Comprovação de pelo menos 3 prestação de
serviços anteriores
✓ Logo da empresa e representação visual do
serviço prestado (para portal)

Para o Serviço a ser Prestado:
✓ Código NBS
✓ Informações técnicas
✓ Preenchimento do Formulário Auxiliar de
Credenciamento (FAC)

BNDES Serviços 4.0 // Credenciáveis

1 Manufatura Enxuta

2 Digitalização
3 IoT
4 Manufatura Avançada
5 Desenvolvimento de Novos Produtos e Processos
6 Tecnologias Industriais Básicas
7 Eficiência Energética e Redução de Resíduos

BNDES Serviços 4.0 // Descrições

Manufatura

enxuta
Definição

Serviços para aplicação de conceitos e ferramentas
lean para aumento efetivo da produtividade em
etapas dos processos produtivos e logísticos.
Inclui a capacitação de equipes de trabalho da
empresa contratante associada à implementação
dos conceito e ferramentas de lean, mas não
isoladamente.
Âmbito do Programa Brasil Mais Produtivo.

BNDES Serviços 4.0 // Descrições

Digitalização
Definição
Serviço discreto ou de prestação continuada que empregam a
transformação ao ambiente digital, devendo prever o redesenho de
processos de produção, do desenvolvimento de produtos e/ou modelos
de negócios empresariais e da administração pública.
A transformação ao ambiente digital abrange:
✓ implementação (inclui projeto) de plano de digitalização,
✓ sensorização,
✓ aquisição de software para tratamento de dados,
✓ novos métodos analíticos de tratamento de dados (descritivo,
preditivo e prescritivo)
Obs: venda ou licenciamento de software isoladamente não será credenciável.

BNDES Serviços 4.0 // Descrições

Internet das

Coisas (IoT)
Definição

Implementação ou prestação continuada de serviços que
viabilizem a interconexão entre objetos - físicos ou virtuais,
com capacidade de computação distribuída e organizados
em redes.
A solução credenciada deve compreender: projeto,
integração de equipamentos e componentes para
conectividade, programação para coleta e analise dos dados,
software e serviços correlatos à implantação.

BNDES Serviços 4.0 // Descrições

Manufatura

Avançada
Definição
Soluções que contribuam para reconfiguração de sistemas
industriais, visando torná-los mais eficientes e/ou flexíveis, com
disponibilização
de
informações
para
os
gestores,
compreendendo para isso a integração de Tecnologias da
Informação e Comunicações com Equipamento.
As soluções devem conter ao menos um dos seguintes
elementos: robótica; transportes autônomos; inteligência
artificial; computação na nuvem; manutenção preditiva,
monitoramento de desempenho, realidade aumentada;
comunicação máquina a máquina; manufatura híbrida e
manufatura aditiva.

BNDES Serviços 4.0 // Descrições

Desenvolvimento Tecnológico

N o v o s P ro d u t o s e P ro c e s s o s
Definição

Serviços voltados, para os seguintes grupos tecnológicos:
✓ Tecnologia Bioquímica;
✓ Tecnologias em Processamento de Materiais;
✓ Tecnologias Eletrônicas e Digitais;
✓ Tecnologias de Materiais e Estruturas.

BNDES Serviços 4.0 // Descrições

Tecnologias Industriais

Básicas

Definição
Serviços pontuais que não geram modificação no produto ou no
processo da empresa contratante do serviço, mas que são
essenciais para a geração e aprimoramento de produtos,
processos e serviços que se destacam pela qualidade e/ou por
constituírem inovação no mercado.
Os serviços credenciados podem compreender: (i) serviços de
normalização técnica (norma e regulamentos); (ii) serviços de
testes e ensaios; (iii) serviços de metrologia (científica e
industrial); (iv) serviços de instrumentação e serviços de
prototipagem.

BNDES Serviços 4.0 // Descrições

Eficiência Produtiva e

Energética
Definição
Serviços que visam a redução de custos, com a otimização do
consumo de insumos, notadamente energéticos e hídricos.
Os serviços devem apresentar sugestões de viabilidade técnicoeconômica de implantação, incluindo as especificações técnicas
de eventuais equipamentos, materiais, serviços e as
implantações propriamente ditas, além do gerenciamento do
projeto
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