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Inovação para alavancar a 
competitividade

Elemento propulsor do dinamismo e da competitividade, 
a inovação continua a representar um desafio no Bra-
sil, que ainda carece de conscientização quanto a sua 
importância como principal caminho para a competitivi-
dade. O brasileiro é criativo, mas ainda não temos uma 
metodologia para levar esta criatividade para o proces-
so de inovação. Avançamos neste sentido, porém falta 
muito. Devemos criar ou investir mais nas já existentes 
formas de incentivo à inovação, educar e dar créditos 
para quem inova, definindo claramente onde e o que 
incentivar para formar uma identidade. Neste esforço, 
como agente de estímulo da competitividade no plano 
nacional, o MBC tem trabalhado suas próximas ações, 
no que tange à inovação, em consonância com as ini-
ciativas do Governo Federal - como norteadores nesse 
caminho estão o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Cientifico e Tecnológico (FNDCT) e o Plano de Ação 
(2007 – 2010) – Ciência, Tecnologia e Inovação para o 
Desenvolvimento Nacional. 

O Movimento Brasil 
Competitivo e o 
compromisso com a 
inovação

A inovação tem sido uma preocupação constante do 
MBC, que, nos últimos anos, dedica grande parte de 
suas ações e projetos ao desenvolvimento de uma subs-
tancial cultura de inovação no Brasil. Em 2008, com o 
objetivo de difundir a cultura do design, realizar-se-á a 
II Bienal Brasileira de Design (Brasília/DF), sucessora da 
edição 2006, a qual teve grande repercussão em São 
Paulo/SP. Em processo de execução, a Iniciativa Nacio-
nal de Inovação irá elevar a competitividade nacional, 
assim como o projeto Mobilizar para Inovar, que junta 
esforços com os programas estaduais de qualidade. 
Ainda, entre os projetos de destaque do MBC, estão os 
Seminários de Inovação (2007), realizados em 10 esta-
dos brasileiros de todas as regiões do País. Ações como 
essas demonstram o comprometimento do MBC com a 
inovação, percebida como fator-chave para o desenvol-
vimento econômico do Brasil.

Elcio anibal de Lucca
PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO MBC

José Fernando Mattos
DIRETOR-PRESIDENTE DO MBC
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aPRESEnTaÇÃO

Este Manual tem como objetivo apoiar os atuais empre-
sários e futuros empreendedores nos seus esforços em 
busca da inovação em seus negócios, apresentando os 
principais instrumentos de fomento à inovação disponí-
veis hoje no País.

O Manual está dividido em quatro partes:

Na primeira parte explica-se brevemente o que é a ino-
vação, porque é importante inovar e quais são os princi-
pais aspectos relacionados à gestão da inovação.

Na segunda parte são descritos os diferentes instru-
mentos de apoio à inovação existentes em âmbito na-
cional e quais são as condições e procedimentos para 
obter esses apoios.

Na terceira parte são apresentados os instrumentos de 
apoio à inovação nos seguintes estados: Bahia, Ceará, 
Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, 
Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e São Paulo.

Tanto no âmbito nacional quanto no âmbito dos esta-
dos, os instrumentos de apoio são divididos em dois 
grupos:

a) Apoio Financeiro;

b) Apoio Técnico – Gerencial.

Por último, na quarta parte, apresenta-se um glossário 
dos termos mais frequentemente utilizados ao se tratar 
de inovação, da sua importância e dos seus mecanis-
mos de apoio. 

Por não se tratar de documento acadêmico, a base de 
conceitos e os descritivos dos próprios problemas a se-
rem enfrentados pelas empresas visam sobretudo au-
xiliar a adoção de estratégias inovativas.  Para melhor 
cumprir esta finalidade, certamente este manual pode 
receber e incorporar sugestões e aperfeiçoamentos 
contínuos, que ampliem sua eficácia a favor das em-
presas. 

As instituições mobilizadas na realização deste docu-
mento muito apreciariam receber de todos os que vie-
rem a lê-lo, as observações e sugestões que visem seu 
aperfeiçoamento.
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PaRTE i

a inOVaÇÃO EMPRESaRiaL
O QUE é inOVaÇÃO?

Fala-se muito em inovação nos últimos tempos. Mas, o 
que é exatamente inovar? Em que consiste a inovação e 
para que serve? Quem e como se pode inovar? Eis algu-
mas perguntas que são importantes responder para que 
as nossas empresas possam trilhar este novo caminho 
na busca de uma maior competitividade.

A inovação no meio empresarial é a exploração de no-
vas idéias para melhorar os negócios, criando vanta-
gens competitivas e gerando sucesso no mercado. Ela 
pode ser realizada pela empresa, individualmente ou em 
parceria com outras instituições ou também adaptando 
idéias de outras empresas nacionais e estrangeiras.

O Manual de Oslo, elaborado pela Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico – OCDE, 
na sua terceira edição, define a inovação como a im-
plementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 
significativamente melhorado, ou um processo, ou um 
novo método de marketing, ou um novo método orga-
nizacional nas práticas de negócios, na organização do 
local de trabalho ou nas relações externas.

De acordo com esta definição, a inovação não está res-
trita às grandes empresas nem às empresas de tecnolo-

gia avançada. Todas as empresas podem inovar desde 
que procurem pôr em prática idéias e métodos diferen-
tes, que resultem em novos produtos e processos ino-
vadores.

A inovação é essencial para que a empresa continue a 
ser competitiva num mercado cada vez mais dinâmi-
co, exigente e globalizado. Mesmo as micro, peque-
nas e médias empresas, que não estão voltadas para 
o mercado exterior, enfrentam hoje a concorrência de 
empresas de outros países, cujos produtos e serviços 
invadem o mercado nacional.

TiPOS DE inOVaÇÃO

Tendo em vista as diversas possibilidades de inovar no 
dia-a-dia empresarial, é importante exemplificar cada 
uma destas possibilidades. Apesar da inovação incorrer 
em custos, não inovar pode significar perdas significa-
tivas. 

Sempre de acordo com esta definição, podem existir di-
versos tipos de inovação nas empresas:

inovação em Produtos (bens ou serviços) – quando há 
mudança no que se faz, ou seja, desenvolvimento de 
novos produtos, os quais antes não existiam, ou melho-
ramento significativo de produtos já existentes, atenden-
do melhor às necessidades do mercado. Exemplo: o te-
lefone celular em comparação ao telefone fixo, a venda 
por internet em comparação à venda direta na loja.

inovação em Processos – quando há mudança no como 
se faz, aprimorando ou desenvolvendo novas formas de 
fabricação ou de distribuição de bens e novos meios de 
prestação de serviços. Exemplo: processo de aprovei-
tamento de resíduos de produtos usados e devolvidos 
pelo cliente, para fabricação do mesmo produto total-
mente novo (logística reversa).

Fala-se em inovação tecnológica quando a inovação é 
resultado da aplicação de conhecimentos obtidos atra-
vés da pesquisa científica aplicada a produtos ou pro-
cessos de produção, com novas funcionalidades e efe-
tivos ganhos de qualidade ou produtividade, resultando 
em maior competitividade.
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inovação Organizacional – quando são adotados ou 
desenvolvidos novos métodos de organização e gestão, 
seja no local de trabalho, seja nas relações da empresa 
com o mercado, fornecedores ou distribuidores. Exem-
plo: os métodos e técnicas de organização do ambiente 
de trabalho e de gestão da produção chamadas de “pro-
dução enxuta”.

inovação em Marketing ou Modelos de negócio 
– quando são adotados ou desenvolvidos novos mé-
todos de marketing e comercialização, com mudanças 
significativas na concepção do produto, no design ou 
na sua embalagem, no posicionamento do produto no 
mercado, em sua promoção ou na fixação de preços. 
Exemplo: venda de água de coco em copos, em carri-
nhos com perfuradora do fruto.

Dessa forma, a inovação pode estar no tipo de produto 
vendido, no desenho do mesmo, na forma de comer-
cializar bens e serviços, nas técnicas de marketing uti-
lizadas, no relacionamento e nos serviços prestados 
aos clientes, na forma de organização do trabalho e nos 
métodos de gestão da organização.

As inovações mesmo as muito simples, podem envolver 
algum dispêndio de recurso financeiro ou, pelo menos, 
a mobilização de recursos humanos e organizacionais. 
Assim, por exigirem algum custo ou dispêndio impli-
cam, como toda aplicação econômica, algum risco de 
não retorno de dispêndio investido. Uma análise dos 
possíveis retornos dos processos de inovação é sempre 
recomendável. 

Entretanto, as condições objetivas atuais dos mercados 
brasileiros e globais indicam, para todos os setores em-
presariais, que cada vez mais as inovações se consti-
tuem na forma competitiva dominante.

Em suma, as empresas atualmente estão em uma fase 
de competições nos mercados em que o maior risco 
dos processos inovativos é, certamente, não fazê-los e, 
tardiamente descobrir que perderam mercados para em-
presas mais inovadoras. Este manual visa auxiliar as em-
presas que pretendem evitar esta ultima conseqüência.

inTEnSiDaDE E aBRanGÊncia Da inOVaÇÃO

Como a abrangência e intensidade da inovação são va-
riáveis, é importante mostrar quais são essas variações 
possíveis. Enquanto no quesito intensidade a inovação 
pode ser incremental, radical ou revolucionária; no que-
sito abrangência ela pode ser para a empresa, para o 
mercado ou para o mundo.

Da mesma forma em que a inovação pode dar-se em 
diversos aspectos do negócio, a sua intensidade e a sua 
abrangência em relação ao mercado podem ser maiores 
ou menores.

Assim, por exemplo pode-se falar de:

inovação incremental – Quando existe melhoria no que 
se faz e/ou aperfeiçoamento do modo como se faz, por 
acrescentar novos materiais, ou desenhos ou embala-
gens que tornam mais práticos produtos ou processos 
já anteriormente existentes, ou ainda acrescentando uti-
lidades diferenciadas ou melhoras evidentes que os tor-
nam mais desejados pelos seus clientes/consumidores 
e portanto mais competitivos.

inovação radical – quando as novas idéias resultam em 
produtos ou processos totalmente novos, que antes não 
existiam no mercado.
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Costuma-se também distinguir a inovação revolucioná-
ria – quando os novos produtos têm um impacto tão 
grande sobre o sistema produtivo que podem tornar 
obsoletas as bases tecnológicas existentes, criar novos 
mercados e até alterar o comportamento da sociedade. 
Pode-se citar como exemplos de inovação tecnológica 
revolucionária a televisão e telefonia celular, os compu-
tadores pessoais e a internet.

Por outro lado, no referente à abrangência ou alcance da 
inovação, a mesma pode acontecer ,

inovação para a empresa – quando a novidade imple-
mentada está limitada ao âmbito da empresa, mesmo 
que as mudanças á existam em outras empresas ou 
instituições, ou ainda que utilize conhecimentos técni-
cos já dominados e difundidos em outros lugares ou 
empresas.

inovação para o mercado - quando a empresa é a pri-
meira a introduzir a inovação no seu mercado,seja esse 
regional ou setorial.

inovação para o mundo – quando os resultados das 
mudanças são introduzidos pela primeira vez em todos 
os mercados, nacionais e internacionais, no mundo 
todo, ou seja, não eram praticadas por outras empresas 
no país ou no exterior.

a iMPORTÂncia DE inOVaR

Inovar é fundamental para que as empresas e as econo-
mias possam ser mais competitivas face à concorrência 
de outros países, como a China, que invadem o mundo 

com produtos mais baratos.  O que fazer face à reali-
dade da economia globalizada?  Como concorrer para 
além dos esforços em redução de custos e aumento da 
qualidade?

Os chineses chegaram!

Conhecida como Dragão Adormecido em décadas pas-
sadas, a China despertou e apresentou um crescimento 
econômico acelerado nas últimas décadas. Atualmente, 
consolidada como potencia mundial e contando com 
mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, a capaci-
dade de expansão de sua economia é impressionante. 
Desde 1980 seu Produto Interno Bruto vem crescendo 
cerca de 10% ao ano, atingindo a marca de USD 1,4 
trilhão em 2006.

Intensificando relações comerciais com países de todo 
o mundo, o mercado chinês é extremamente competi-
tivo, capaz de produzir em escala global, a baixo custo 
e com crescentes padrões tecnológicos. Os empresá-
rios brasileiros sabem disto, principalmente em setores 
como têxtil, calçados e eletro-eletrônico, entre outros.

No caso do Brasil, apesar do crescimento do comércio 
exterior em alguns setores, a economia enfrenta dificul-
dades para diversificar suas exportações. Fortemente 
concentradas em produtos primários, como soja e mi-
nério de ferro, o grande desafio brasileiro é passar a 
produzir e exportar produtos de maior valor agregado, 
com mais conhecimento incorporado e, portanto, mais 
competitivos.

como competir?

Para ser competitivas, as empresas tradicionalmente 
se preocupavam com dois fatores principais: preços e 
qualidade. Reduzir custos para abaixar preços, princi-
palmente no tocante à mão de obra, sempre foi uma 
estratégia para tentar ganhar dos concorrentes. Outro 
caminho tradicional tem sido o aumento da qualidade: 
se não era possível ganhar no preço, se oferecia melhor 
qualidade.

Hoje, esses fatores não são mais suficientes. A redução 
de custos tem limites, sejam decorrentes da cadeia de 
fornecedores, sejam pelo que permite a legislação tra-
balhista, no caso da mão de obra. Além disso, a maior 
informação dos consumidores tem generalizado as 
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exigências de qualidade. O barato ruim não atrai mais 
ninguém.

Além disso, a decisão de compra está, cada vez mais, 
motivada não somente pela relação entre o preço e qua-
lidade, mas também pela forma em que bens e serviços 
atendem às necessidades do consumidor, necessidades 
essas cada vez mais diferenciadas.

E aqui é onde entra a capacidade de inovar como 
elemento de competitividade: não basta apenas fazer 
bem, é preciso também fazer diferente!

A inovação e o aumento da competitividade estão, 
dessa forma, diretamente associadas ao desempenho 
financeiro e ao sucesso da empresa. A diferenciação de 
produtos é essencial para a sobrevivência do negócio.

cRianDO cOnDiÇÕES PaRa inOVaR

Não basta estar ciente da importância da inovação, é 
necessário que sejam desenvolvidos ambientes ade-
quados, dentro e fora das empresas, para que as mes-
mas possam inovar.  É preciso que se criem condições, 
institucionais, legais e de condições de trabalho para  a 
inovação. 

Muitas boas idéias têm origem fora da atividade de 
produção, tais como: simples conversas informais, ob-
servação de procedimentos, comentários sobre uso de 
determinadas tecnologias, opiniões de clientes, análise 
da concorrência e análise do mercado. Contudo, para 
que as novas e boas idéias possam ser aproveitadas 
e transformadas em inovações comercialmente bem 

sucedidas, é preciso que estas possam emergir nas or-
ganizações.

Aspectos tais como: a tolerância, o direito de errar, a  
confiança, a capacidade de adaptação a mudanças, a 
possibilidade de assumir riscos, o comprometimento, a 
criatividade, a liderança, o trabalho em equipe, a auto-
estima, o reconhecimento do talento, o exame atento 
das necessidades de mercado, fazem parte das condi-
ções para inovar.

As empresas não poderão ser inovadoras e competitivas 
se não estimularem a criatividade e comprometimento 
de seus colaboradores, que são definitivamente a sua 
maior fonte de inovação. Em um ambiente favorável, as 
idéias novas fluem de diversas origens, sendo canaliza-
das e aproveitadas na criação de novos produtos, pro-
cessos e soluções.

a EMPRESa cOMO aMBiEnTE inOVaTiVO

Práticas favoráveis à inovação devem ser implementa-
das nas empresas. Tais como: difusão de informações, 
qualificação da mão-de-obra e reconhecimento do es-
forço coletivo. Além disso, é preciso ter consciência do 
que é um ambiente inovador e qual a sua importância 
para as empresas. 

A inovação raramente acontece por acaso, independen-
te do ambiente. Por outro lado, não existem modelos 
ideais para inovar em uma empresa, pois o que é bom 
para uma empresa pode não ser, da mesma maneira ou 
intensidade, para outra.

O que existem são boas práticas, favoráveis à inovação. 
Elas podem ser resumidas em três grupos:

• Difusão de informações: ter uma comunicação 
aberta e constante, que possibilite a liberdade de 
expressão e a geração e o acúmulo de idéias.

• Qualificação da mão-de-obra: investir na capa-
citação constante de seu pessoal, tanto em suas 
áreas de conhecimento quanto em outras com-
plementares.

• Reconhecimento do esforço coletivo: incentivar 
e premiar novas idéias, mesmo quando não te-
nham resultados comerciais imediatos.
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As empresas mais inovativas são aquelas que conse-
guem aliar esses três pontos, criando um ambiente pro-
pício ao aperfeiçoamento contínuo, que fortaleça suas 
vantagens competitivas e possibilite o surgimento de 
novas idéias.

O ambiente inovador é um ambiente interativo, de apren-
dizado permanente e de busca constante por fazer me-
lhor e diferente.

Por isto a importância das empresas inovarem também 
em tecnologias de gestão, ou seja, em modos de orga-
nização e gerência do ambiente de trabalho que permi-
tam a manifestação e o uso produtivo das capacidades 
criativas dos seus colaboradores.

OS TRaBaLhaDORES E a inOVaÇÃO

Além da relação existente entre criatividade e inovação 
é fundamental entender a importância, para o processo 
de inovação,  do trabalho em equipe e da troca de ex-
periências.

criatividade e inovação

A criatividade é um atributo que está na base do pensa-
mento humano; todos a possuem sem exceção, mesmo 
que em alguns este talento permaneça apenas latente, 
porém para todos pode ser liberado e/ou estendido atra-
vés de metodologias específicas. São essências para 
o desenvolvimento e competitividade de uma empresa. 
Contudo, assim como a inovação, a criatividade sem 
direção é pouco produtiva.

O processo criativo exige mente aberta e receptiva ao 

novo. Para cada problema sempre há mais de uma so-
lução. Do ponto de vista da competitividade, a melhor 
solução e a mais criativa, a que faz com que possa se 
atender de maneira diferente a necessidade do cliente.

As pessoas criativas são aquelas que estão constante-
mente buscando novas maneiras de resolver os novos e 
os velhos problemas. A pessoa criativa não se contenta 
com saber o que deve ser feito; ela se pergunta sempre 
como fazer melhor e diferente.

Mas, se o pensamento criativo é a base de uma idéia 
inovadora, para se traduzir em competitividade, essas 
idéias têm que apresentar resultados comerciais. Inovar 
não é somente ter idéias diferentes, mas ter idéias dife-
rentes que sejam viáveis do ponto de vista do mercado. 
Não adianta inventar soluções que ninguém compra.

Quanto mais idéias sejam geradas, mais provável será 
achar uma que seja realmente viável e inovadora. Por 
isto, é importante que a empresa ofereça condições e 
estimule os seus colaboradores para responder algu-
mas perguntas:

• Posso fazer minhas atividades de forma diferen-
te?

• Posso fazer mais sem comprometer a qualida-
de?

• Como poderia agregar valor ao que eu faço?

• Que outros produtos poderiam ser criados a partir 
do que já existe?

Troca de experiências e aprendizagem coletiva

A noção de um gênio solitário não existe na prática. 
Ninguém inventa nada sozinho, mas aproveitando o co-
nhecimento existente e produzido por outros. Para que 
a inovação seja um processo permanente, é preciso tra-
balho de equipe. È necessário um ambiente onde o fluxo 
de informações entre as pessoas seja constante.

Também é necessário que a troca de experiências e o 
aprendizado coletivo aconteçam em todos e entre todos 
os níveis da empresa, desde o presidente ao estagiário.

Assim a empresa poderá analisar um mesmo tema sob 
várias perspectivas, que certamente contribuirão para 
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que não se repitam velhas fórmulas e sejam geradas 
novas idéias.

As pessoas inovadoras são aquelas que olham para 
fora dos muros da empresa, conseguem enxergar no-
vas oportunidades de negocio e ajudam a empresa a 
direcionar suas ações para aquele potencial nicho de 
mercado.

GESTÃO Da inOVaÇÃO na EMPRESa

Para que uma empresa continue competitiva em seu 
mercado é preciso que a atitude de inovar possa ser 
implementada nas diversas áreas funcionais da orga-
nização e não somente em um departamento ou seção 
específica. 

Uma empresa é fundada quando se percebe uma de-
manda por determinado produto em uma região. Pas-
sado certo tempo, se a empresa tem sucesso, atrairá 
a presença de concorrentes, o que pode levar a uma 
saturação de mercado. Para que a empresa continue no 
mercado com índices iguais ou melhores do que em seu 
inicio, é necessário agregar valor a seus produtos.

Por isto é necessário inovar, sempre. Entretanto, a ino-
vação não deve ser encarada como um fim em si mes-
mo, mas sim como um meio. Ela não é um projeto nem 
um departamento, é uma atitude e um pensamento sis-
temático que permeia todas as atividades da empresa.

Abaixo são relacionadas algumas áreas empresariais 
nas quais é possível inovar.

• Marketing – novas formas de comunicação, no-
vos segmentos de mercado;

• Pesquisa e desenvolvimento – novos produtos, 
bens ou serviços;

• comercial – escuta dos clientes, percepção de 
suas necessidades;

• Logística – novas embalagens, nova organização, 
nova distribuição;

• compras – novos fornecedores, nova tabela de 
preços;

• Produção – mais qualidade, dentro dos prazos;

• Gerencial – novos métodos e ferramentas de 
gestão;

• Recursos humanos – novas formas e fontes de 
recrutamentos, profissionais de novas áreas, no-
vas formas de remuneração e de motivação.

OBSTÁcULOS PaRa a inOVaÇÃO

O que dificulta a inovação?  Quais são os principais fa-
tores que constituem obstáculos para a inovação nas 
empresas, tanto no âmbito interno quanto no externo?  
Essas são também perguntas fundamentais que mere-
cem ser respondidas. 

Diversos estudos coincidem apontar que, tanto nas em-
presas inovadoras quanto nas não-inovadoras, a inova-
ção pode ser inibida por uma serie de aspectos, tanto 
internos quanto externos à empresa.

Entre os obstáculos internos à empresa, destacam-se 
três:

• a cultura empresarial, seja por uma experiência 
negativa de projeto anterior, por pouca disposi-
ção a inovar se a empresa sobrevive no mercado, 
por receio de mudar processos e produtos que 
trazem resultados ou por resistência a projetos 
que não apresentem resultados imediatos;

• a limitação de fundos, ou seja, poucos recursos 
destinados a novos projetos; e 

• a gestão de pessoal, ou seja, crítica a iniciativas 
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que não tiveram sucesso e a falta de incentivo às 
novas idéias.

Entre os obstáculos externos, aqueles que são apon-
tados com mais freqüência são os de caráter econô-
mico: altos custos, principalmente quando se trata de 
uma inovação de produto que envolve investimento em 
tecnologia, riscos econômicos e escassez de fontes de 
financiamento, principalmente entre as empresas que 
nunca inovaram.

Tradicionalmente, as inovações em produtos e proces-
sos têm sido objeto de mais apoio por parte dos órgãos 
de fomento no Brasil. Esse quadro, no entanto, tende a 
mudar, na medida em que, cada vez mais, percebe-se a 
importância das inovações em marketing, modelos or-
ganizacionais e tecnologias de gestão.

PROTEÇÃO DaS inOVaÇÕES

VIsta a importância de inovar, é muito importante tam-
bém saber como proteger os resultados desse proces-
so, para assim garantir que o esforço despendido não 
seja indevidamente aproveitado pelos concorrentes. 

A melhor forma de proteger a inovação é o registro da 
mesma. Direitos autorais, marcas e patentes são os ins-
trumentos que permitem proteger idéias novas traduzi-
das em produtos comercializáveis.

A patente é uma concessão cedida pelo governo, que ga-
rante ao titular a propriedade de explorar comercialmente 
sua criação, e assim evita que terceiros copiem ou comer-
cializem determinado produto sem autorização previa.

O patenteamento também permite ao empresário, atra-
vés da concessão de licenças de uso, ter um retorno 
dos custos investidos no desenvolvimento da inovação, 
se consolidando em um importante instrumento para o 
aumento da rentabilidade de um produto.

No Brasil, quem se ocupa do registro de direitos, marcas 
e patentes é o Instituto Nacional da Propriedade Intelec-
tual (INPI), organismo do Governo Federal, vinculado ao 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior. Todavia em todos os Estados vêm sendo cria-
dos grupos ou núcleos de orientação, apoio e proteção 
à propriedade intelectual, assim como em universidades 
e institutos de tecnologia.

O SUcESSO DaS EMPRESaS QUE inOVaM

Os processos de inovação têm benefícios e resultados 
diretos e indiretos para as empresas. Por isso, em vá-
rios países têm sido implementados programas de go-
verno e outras iniciativas para incentivar a inovação nas 
empresas. Da mesma forma, no Brasil, há um esforço 
considerável de apoio e incentivo às empresas inova-
doras. 

Experiências de todo o mundo coincidem em que aque-
las empresas que inovam são também as que mais ex-
portam, e as mais bem sucedidas. Um estudo realizado 
em 2005 no Brasil pelo Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA) mostrou que as empresas inovadoras 
têm maior produtividade, pagam melhores salários e ex-
portam mais, garantindo sua sobrevivência e liderança 
na economia do conhecimento1. Segundo este estudo, a 
inovação contribui não somente para a melhoria da qua-
lidade dos produtos, mas também reduz custos, amplia 
a participação das empresas no mercado e permite abrir 
novos mercados.

Contudo não são somente as grandes e médias empre-
sas que se beneficiam da atividade de inovação. Peque-
nas empresas de base tecnológica que inovam crescem 
em média 20% ao ano, sendo que a maior parte dessas 
empresas tem faturamento anual inferior a R$ 10 mi-
lhões, mas geram 28,5 mil empregos e uma riqueza que 

1 De Negri, A.; Salerno M.S., organizadores. Inovações, padrões tecnológi-
cos e desempenho das firmas industriais brasileiras. Brasília: IPEA, 2005.
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representa aproximadamente 0,2% do PIB nacional2.

No caso dos novos e pequenos negócios, os resulta-
dos nacionais de uma pesquisa mundial sobre empre-
endedorismo3 mostram que, no Brasil, para os novos 
empreendedores cujas iniciativas empresariais aconte-
cem em torno ou de um produto novo, ou de tecnologia 
nova ou de baixa concorrência (que representam 47% 
do total) as expectativas de exportação e de geração de 
empregos são significativamente maiores que para os 
que iniciam um negócio com produtos ou tecnologias 
conhecidos ou de baixa concorrência.

alguns Exemplos internacionais

O Japão, a Suíça, os Estados Unidos, a Suécia e a Fin-
lândia ocupam os cinco primeiros lugares de um ranking 
mundial da inovação publicado em 2007 por uma con-
sultoria inglesa4. Entre os 82 países, o primeiro país la-
tino americano considerado é a Argentina, que aparece 
no 38º lugar.

De fato, criar novas empresas inovadoras e estimular 
a inovação naquelas já existentes, principalmente de 
pequeno e médio porte, constitui uma prioridade para 
os países integrantes da União Européia, que mantém 
diversos programas e projetos de apoio à pesquisa e à 

2 Inovar para existir. In: Revista Expressão – Anuário Inovação Ano 16 No. 
146 / 2006. Florianópolis: Ed. Expressão, 2006.

3 Global Entrepreneurship Monitor – GEM. 2006 Empreendedorismo no 
Brasil. Curitiba: IBQP – SEBRAE, 2006.

4 “Innovation: Transforming the way business creates” (Inovação: Trans-
formando o modo como a empresa cria). The Economist Intelligence Unit, 
Maio 2007.

inovação nas MPE5. No Japão, a iniciativa do governo 
de criar centros tecnológicos que oferecem suporte de 
pesquisa, treinamento e ensaios – os chamados koh-
setsuhi - está na base da modernização das MPE desse 
país. Nos EUA, além dos programas governamentais de 
apoio financeiro à inovação nas pequenas e médias em-
presas, a assistência direta com serviços de apoio téc-
nico ao processo de produção, treinamento de pessoal, 
comercialização e uso de tecnologias de informação 
tem contribuído de maneira importante para o cresci-
mento das MPE inovadoras.

Na América Latina, o Chile tem se destacado entre os 
países que, inovando em processos, conseguiram au-
mentar a competitividade dos seus produtos tradicio-
nais no comércio internacional. Além dos programas 
de apoio financeiro do governo, têm sido fundamental o 
papel da Fundação Chile, ONG de pesquisa e desenvol-
vimento com a missão de introduzir inovações e desen-
volver capital humano em setores-chave da economia 
nacional, em aliança com redes de conhecimento locais 
e globais.

E o Brasil ?

O Brasil é parte de um importante grupo de países 
emergentes chamado de BRIC (Brasil, Rússia, Índia e 
China) que, no conjunto, representam aproximadamente 
40% da população mundial, 10% do PIB e do comércio 
mundial e 33% das reservas financeiras do planeta. A 
previsão é que daqui a 40 anos esse grupo de países 
esteja entre as 7 maiores economias do mundo.

BRic Percentual

População mundial 40%

PIB mundial 10%

Comércio mundial 10%

Reservas financeiras mundial 33%

Entretanto, o Brasil é o último dos BRIC em vários as-
pectos importantes, tais como: crescimento econômico 
e investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Nos 
próximos 4 anos a China e a índia devem ultrapassar o 

5 “Strengthening R&D in Europe’s SME backbone”. Research, Funding: Eu-
rope. April, 2004. Citado por Arruda,M.; Vermulm, R; Hollanda,S. Inovação 
Tecnológica no Brasil. São Paulo, ANPEI, 2006.
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Brasil no ranking mundial de inovação.

O Governo lançou em 2003 a Política Industrial, Tec-
nológica e de Comércio Exterior (PITCE), que consiste 
num conjunto articulado de medidas para aumentar a 
eficiência e a competitividade da indústria nacional, com 
foco na inovação. Coordenada pela Agencia Brasileira 
de Desenvolvimento Industrial (ABDI), esta política bus-
ca integrar as ações governamentais ao setor produtivo, 
a comunidade científica e tecnológica e aos trabalha-
dores.

É no contexto da PITCE que uma série de medidas es-
tão sendo tomadas para estimular e apoiar iniciativas de 
inovação, desenvolvimento tecnológico, modernização 
industrial e aumento da capacidade produtiva, com ên-
fase em alguns setores considerados prioritários: semi-
condutores, software, bens de capital, fármacos e me-
dicamentos. Além destes setores, a PITCE também des-
taca algumas áreas consideradas portadoras de futuro, 
tais como: biotecnologia, nanotecnologia e biomassa.

Entretanto, essas prioridades não significam que a ação 
do governo no apoio à inovação se restrinja a esses se-
tores e áreas, nem exclusivamente à indústria. Varias 
outras medidas estão sendo tomadas no sentido de es-
timular as empresas brasileiras a inovar. Leis federais e 
estaduais, instrumentos e programas de apoio financei-
ro e mecanismos de apoio técnico e gerencial têm sido 
colocados à disposição das empresas.

De modo autônomo ou por indução governamental, di-
versas universidades e centros de pesquisa e desenvol-
vimento tecnológicos estão desenvolvendo programas 
de apoio e estímulo a empresas inovadoras.

Ainda vários outros tipos de organismos – como por 
exemplo o MBC – Movimento Brasil Competitivo, os 
SEBRAEs – Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pe-
quenas Empresas, os SENAIs – Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial, os IELs – Instituto Euvaldo 
Lodi, entre tantos outros, desenvolvem programas de 
incentivo de apoio à inovação nas empresas.

O acesso a fontes de financiamento à inovação no 
País

Apesar das iniciativas do governo nacional, os mecanis-
mos de apoio à inovação ainda são pouco conhecidos 

pelas empresas ou são de difícil acesso.

Segundo sondagem realizada no mês de maio de 2007 
pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
(FIESP), a média de conhecimento das empresas pau-
listas sobre os instrumentos existentes para financiar a 
inovação é de menos de 15%. 

Batizado de “Necessidade de Inovação na Indústria Pau-
lista 2007”, o estudo mostra que quanto maior o tama-
nho da empresa, maior o percentual de conhecimento. 
Cerca de 9% das microempresas sabem da existência 
dessas fontes, índice igual a 13% para as pequenas, 
20% para as médias e 23% para as grandes.

Tamanho da Empresa Percentual de conhecimento

Micro 9%

Pequenas 13%

Médias 20%

Grandes 23%

Os dados evidenciam ainda que para 50% das empresas 
o maior obstáculo para inovar é o alto custo dos equi-
pamentos, seguido da escassez de recursos próprios 
(46%) e da dificuldade para adquirir financiamento pu-
blico (38%). 

Obstáculos para inovar Percentual

Custo dos equipamentos 50%

Escassez de recursos próprios 46%

Dificuldade de obter financiamento 38%

A segunda parte deste Manual procura justamente infor-
mar as empresas sobre as diversas fontes e instrumen-
tos de apoio à inovação existentes no País, tanto no âm-
bito do governo federal quanto dos governos estaduais.
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PaRTE ii

inSTRUMEnTOS naciOnaiS DE aPOiO À inOVaÇÃO

1 aPOiO FinancEiRO

1.1 incEnTiVOS FiScaiS

Diversos países, entre eles todos os desenvolvidos, uti-
lizam incentivos fiscais para estimular as empresas a 
investir em pesquisa e inovação. Por meio de sistemas 
de compensação ao investimento realizado pelas em-
presas, os incentivos modificam o custo e o risco de 
novos projetos, tornando-os suficientemente atrativos 
para as empresas.

No Brasil, em âmbito nacional, existem três leis princi-
pais de incentivos à inovação nas empresas, detalhadas 
a continuação.

1.1.1 LEi DE inFORMÁTica (11.077/04)

www.planalto.gov.br/ccivil/_ato2004-2006/2004/Lei/
L11077.htm

A Nova Lei da Informática, promulgada em 2004 e que 
tem como precursoras leis de 1991 e 2001, oferece às 
empresas a possibilidade de redução no recolhimento 
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Com 
validade até 2019, a Lei 11.077/04 exige como contra-
partida o investimento de 5% do faturamento bruto obti-
do em atividades de Pesquisa e Desenvolvimento.

condições de inclusão e Benefícios

O desconto do imposto recai apenas em produtos de 
informática e automação que atendam às exigências 
do Processo Produtivo Básico (PPB), o qual determina 
as etapas mínimas da produção a serem realizadas no 
Brasil. 

Estas condições são diferenciadas de acordo com a re-
gião do país, conforme apresentado a seguir:

Regiões norte, nordeste e centro-Oeste

Período Desconto do imposto

Até 2014 pelo menos 4,35%

Em 2015 pelo menos 4,1%

De 2016 a 2019 pelo menos 3,85%

Benefícios: Redução de iPi

a) Para microcomputadores portáteis e unidades de pro-
cessamento digitais de pequena capacidade baseadas 
em microprocessadores de valor até R$ 11.000,00.

Período Desconto do imposto

Até 2014 Isento

Em 2015 Redução de 95%

De 2016 a 2019 Redução de 85%

b) Para demais equipamentos, máquinas, aparelhos e 
instrumentos, inclusive de automação industrial e de 
processamento de dados.

Período Desconto do imposto

Até 2014 Redução de 95%

Em 2015 Redução de 90%

De 2016 a 2019 Redução de 85%

Regiões Sul ou Sudeste

Período Desconto do imposto

Até 2014 pelo menos 4%

Em 2015 pelo menos 3,75%

De 2016 a 2019 pelo menos 3,5%

Benefícios: Redução de iPi

a) para Microcomputadores portáteis e unidades de pro-
cessamento digitais de pequena capacidade baseadas 
em microprocessadores de valor até R$ 11.000,00.

Período Desconto do imposto

Até 2014 Redução de 95%

Em 2015 Redução de 90%

De 2016 a 2019 Redução de 70%
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b) para bens incluídos na categoria de bens de infor-
mática e automação (relacionados no artigo 16A da Lei 
8.248).

Período Desconto do imposto

Até 2014 Redução de 95%

Em 2015 Redução de 90%

De 2016 a 2019 Redução de 70%

c) para demais equipamentos, máquinas, aparelhos e 
instrumentos, inclusive de automação industrial e de 
processamento de dados

Período Desconto do imposto

Até 2014 Redução de 80%

Em 2015 Redução de 75%

De 2016 a 2019 Redução de 70%

como Solicitar?

Para ter o direito ao tributo, a empresa precisa de uma 
habilitação, ou seja, técnicos do MCT e do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) 
que vão avaliar se o produto atende aos requisitos mí-
nimos apontados pelo PPB e se o desenvolvimento do 
mesmo pode ser considerado, de fato, nacional.

Para a empresa que já tem um produto anterior apro-
vado, a regulamentação propõe um procedimento mais 
simples. Assim, caso a empresa queira aprimorar um 
produto já incentivado, não passará por todo o processo 
de análise para usufruir dos benefícios.

1.1.2 LEi DE incEnTiVOS À inOVaÇÃO TEcnOLÓGica 
(11.196/05)

www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/
Lei/L11196.htm

O capítulo III da Lei 11.196/05, que versa sobre os in-
centivos à inovação, foi regulamentado pelo Decreto 
5798/2006 e modificado pela Lei n.º 11.487, de julho 
de 2007. Além de incentivos fiscais à inovação, a Lei 
também institui o Regime Especial de Tributação para a 
Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da 
Informação – REPES, o Regime Especial de Aquisição 
de Bens de Capital para Empresas Exportadoras – RE-
CAP e o Programa de Inclusão Digital. 

As deduções são calculadas a partir dos investimentos 
em pesquisa e inovação tecnológicas feitos pelas em-
presas, conforme definição abaixo:

“Considera-se inovação tecnológica a concepção de 
novo produto ou processo de fabricação, bem como a 
agregação de novas funcionalidades ou características 
ao produto ou processo que implique melhorias incre-
mentais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, 
resultando maior competitividade no mercado”.

Um dos principais avanços promovidos por esta lei é o 
fato de que sua aplicação é automática, ou seja, não é 
necessária nenhuma aprovação prévia de agências go-
vernamentais.

Benefícios

Os benefícios ofertados à inovação constituem-se em 
deduções percentuais sobre os seguintes impostos e 
contribuições: IRRF, IRPJ e CSLL.

Outros incentivos

• Redução de 50% do iPi incidente sobre: equi-
pamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, 
bem como os acessórios sobressalentes e ferra-
mentas que acompanhem esses bens, 

• Depreciação acelerada: para efeito de apuração 
do IRPJ a depreciação será mensurada pela apli-
cação da taxa de depreciação multiplicada por 
dois.
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• amortização acelerada: para efeito de apura-
ção do IRPJ será mensurada mediante dedução 
como custo ou despesa operacional dos custos 
relativos à aquisição de bens intangíveis.

Projetos que envolvem MPE

Poderão ainda ser deduzidos como despesas os valores 
transferidos a MPE destinados à execução de pesquisa 
tecnológica e de desenvolvimento de inovação tecno-
lógica.

condições de inserção

Os benefícios somente se aplicam às pessoas jurídicas 
sujeitas ao regime de tributação com base no lucro real 
(inserido pela Lei 11.487/2007).

como solicitar?

As empresas que investirem em pesquisa e inovação 
tecnológicas devem solicitar as deduções no momento 
do pagamento dos impostos. Os passos a serem segui-
dos são os seguintes:

• Alocar no projeto todos os custos e despesas ope-
racionais incorridos na execução do projeto de P&D, 
incluindo os pagamentos a instituições de pesquisa, a 
pesquisadores e a empresas envolvidas na sua conse-
cução;

• Relacionar os equipamentos, máquinas, aparelhos, 
instrumentos, acessórios, ferramentas, etc., utilizados 
para o projeto de P&D;

• Relacionar os custos relativos à aquisição de bens 
intangíveis (patentes, marcas, assistência técnica, estu-
dos, etc.) vinculados ao projeto de P&D;

• Computar os valores pagos, remetidos ao exterior a 
título de royalties, de assistência técnica ou científica e 
de serviços especializados.

1.1.3 LEi Da inOVaÇÃO (10.973/04)

www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/
Lei/L10.973.htm

Um dos principais pontos de referência da PITCE, a Lei 
da Inovação (10.973/04) estabelece a necessidade de 
medidas de incentivo à pesquisa cientifica e tecnológica 

no ambiente produtivo, com vistas à capacitação, ao al-
cance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento 
industrial do País.

Sancionada em 2005 pelo Decreto 5.563, a nova lei está 
organizada em torno de três eixos:

I – A constituição de ambientes propícios a parcerias en-
tre empresas, universidades e institutos tecnológicos;

II – O estímulo à participação de institutos de ciência e 
tecnologia no processo de inovação e 

III – O estímulo à inovação na empresa.

O Capitulo IV da Lei, que versa sobre o Estimulo à Inova-
ção nas Empresas, assinala que a União, as Instituições 
Cientificas e Tecnológicas e as Agências de Fomento 
deverão promover o desenvolvimento de produtos e 
processos inovadores em empresas nacionais.

Para isso, a Lei diz que deverão ser concedidos recursos 
financeiros, humanos, materiais ou de infra-estrutura 
destinados a apoiar atividades de pesquisa e desenvol-
vimento, para atender às prioridades da política indus-
trial e tecnológica nacional. Neste sentido, a Lei esta-
belece que as agências de fomento deverão promover, 
por meio de programas específicos, ações de estímulo 
à inovação nas micro e pequenas empresas, inclusive 
mediante extensão tecnológica realizada pelas ICT.

Para tanto, o Decreto 5.563/05 estabelece que as priori-
dades da PITCE serão definidas em conjunto pelo MCT e 
o MDIC e que a FINEP é o órgão responsável pelo repas-
se dos recursos às empresas por meio de programas e 
convocatórias específicas.

Ou seja, os instrumentos de apoio à inovação empre-
sarial previstos pela Lei de inovação são aqueles im-
plementados pela FinEP.

1.2 aPOiO FinancEiRO DiRETO

1.2.1 FinEP - Financiadora de Estudos e Projetos

www.finep.gov.br

Empresa pública vinculada ao Ministério de Ciência e 
Tecnologia, a FINEP é a principal agência de fomento à 
inovação tecnológica no país. Sua missão é promover 
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e financiar a inovação e a pesquisa científica e tecnoló-
gica, trabalhando em parceria com empresas, univer-
sidades, institutos tecnológicos, centros de pesquisa, 
organismos governamentais, agências multilaterais in-
ternacionais, investidores e entidades do terceiro setor.

Assim, sua cobertura abrange:

• Pesquisa Básica em Universidades;

• Pesquisa Aplicada em Centros e Institutos de Pesqui-
sa;

• Atividades de Inovação nas Empresas.

A FINEP atua em estreita articulação com o Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq). Entretanto, enquanto o CNPq apóia prioritaria-
mente pessoas físicas, por meio de bolsas e auxílios, a 
FINEP apóia ações em instituições públicas e privadas. 
Os financiamentos e ações da FINEP são voltados para 
as seguintes finalidades:

• ampliação do conhecimento e capacitação de recur-
sos humanos do Sistema Nacional de Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação;

• realização de atividades de pesquisa, desenvolvimento 
e inovação de produtos e processos;

• aumento da qualidade e do valor agregado de produ-
tos e serviços para o mercado nacional visando a me-
lhoria da qualidade de vida da população e a substituição 
competitiva de importações;

• incremento da competitividade de produtos, proces-
sos e serviços para o mercado internacional, visando o 
aumento das exportações;

• promoção da inclusão social e da redução das dispa-
ridades regionais;

• valorização da capacidade científica e tecnológica ins-
talada e dos recursos naturais do Brasil.

A FINEP estimula a inovação na empresa com o objetivo 
de aumentar a competitividade nos mercados nacional 
e internacional e de ampliar a capacidade de exportação 
e substituição de importações do País. Para tanto, a FI-
NEP utiliza linhas permanentes e programas especiais 

de financiamento.

a LinhaS PERManEnTES DE FinanciaMEnTO

Créditos concedidos a empresas que demonstrem ca-
pacidade de pagamento e condições para desenvolver 
projetos de inovação, disponíveis a qualquer época 
do ano. Os prazos de carência e amortização, assim 
como os encargos financeiros, variam de acordo com 
as características do projeto e da instituição tomadora 
de credito.

Vale lembrar que a FINEP financia apenas as etapas an-
teriores à produção, não apoiando investimentos para 
expansão da produção.

a.1 FinanciaMEnTO REEMBOLSÁVEL PaDRÃO

Operação mais tradicional da FINEP está orientada a pro-
jetos com foco na inovação de produto ou de processo, 
os quais contribuam para a melhoria da competitividade 
da organização.

São financiáveis todos os gastos da empresa na exe-
cução de um projeto de Pesquisa e Desenvolvimento, 
sejam despesas, investimentos ou custos.

As operações são praticadas com encargos financeiros 
formados pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), 
acrescidos de margem (spread) de 5% ao ano.

A FINEP financia até 80% do valor total do projeto nesta 
modalidade.
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a.2 FinanciaMEnTO REEMBOLSÁVEL cOM EQUaLi-
ZaÇÃO DE JUROS

As operações de crédito nesta modalidade são prati-
cadas com encargos financeiros reduzidos, com base 
na redução de 50% da Taxa de Juros de Longo Prazo 
(TJLP), acrescidos de margem (spread) entre 2% e 6% 
ao ano.

São considerados elegíveis apenas os projetos que se 
enquadrem nos programas prioritários da FINEP, e que 
atendam a uma das seguintes condições:

• aumento nas atividades de pesquisa e desenvolvimen-
to tecnológico;

• inovação com relevância regional ou inserida em ar-
ranjos produtivos locais;

• contribuição para a dinamização de cadeias produti-
vas;

• em parceria com Universidades e/ou Centros e Insti-
tutos de Pesquisa

a.3 FinanciaMEnTO REEMBOLSÁVEL cOM PaRTici-
PaÇÃO nOS RESULTaDOS

Crédito com condições de pagamento vinculadas aos 
resultados financeiros obtidos pela empresa, tratando-
se de um financiamento de risco.

Assim, caso a operação não tenha sucesso, a FINEP 
fica com parte do prejuízo resultante. Caso o projeto 
obtenha êxito, a FINEP recebe percentual da receita ope-
racional líquida.

como Solicitar?

Apresentar uma Consulta Prévia (CP), via formulário dis-
ponível no Portal da FINEP. O formulário é auto-explicati-
vo e deve conter informações básicas sobre a empresa 
interessada: sua atividade econômica, pessoa respon-
sável pela solicitação e sobre o projeto, como objeti-
vos, etapas, estimativas de gastos, de financiamento e 
garantias. A resposta da FINEP, definitiva ou solicitando 
novas informações, é realizada em aproximadamente 
30 dias.

Após a aprovação da Consulta Prévia, a empresa rece-

berá uma senha para acessar o formulário para apre-
sentação da Solicitação de Financiamento (SF).

Este formulário, a exemplo do anterior, está disponível 
no Portal da FINEP e deve ser instalado no computa-
dor. Neste formulário são detalhados mais dados sobre 
a empresa e o projeto, tais como planos de amortização 
da divida e projeções de fluxo de caixa.

Uma vez aprovada a Solicitação de Financiamento, a 
empresa receberá a Contrato de Financiamento, bem 
como a relação de documentos referentes ás garantias 
oferecidas. Assinado o contrato e enviados os docu-
mentos de garantia exigidos, a FINEP antecipa a libera-
ção da primeira parcela prevista no projeto.

B PROGRaMaS ESPEciaiS DE FinanciaMEnTO

B.1 PRÓ inOVaÇÃO

O Pró-Inovação é um programa de financiamento com 
encargos reduzidos para a realização de projetos de 
pesquisa, desenvolvimento e inovação nas empresas 
brasileiras.

Os limites de financiamento estão condicionados a ca-
pacidade de pagamento da empresa e ao conteúdo do 
projeto.

condições de Financiamento

As operações de crédito nesta modalidade são pratica-
das com encargos financeiros determinados conforme 
os seguintes requisitos:
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• Projetos que resultem em aumento de competitividade da empresa, no âmbito da atual Política Industrial, Tecnológica e 
de Comércio Exterior (PITCE);

• Projetos que resultem em aumento nas atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico (P&D) realizadas no país 
e cujos gastos em P&D sejam compatíveis com a dinâmica tecnológica dos setores em que atuam;

• Projetos de inovação que tenham relevância regional ou estejam inseridos em arranjos produtivos locais, objeto de 
programas do Ministério de Ciência e Tecnológica;

• Projetos que resultem em adensamento tecnológico e dinamização de cadeias produtivas;

• Projetos que sejam desenvolvidos em parceira com universidades, instituições de pesquisa e/ou outras empresas;

• Projetos que contemplem a criação ou expansão, em no mínimo 10%, das equipes de P&D, com a contratação de pes-
quisadores pós-graduados, com titulação de mestre ou doutor;

• Projetos cujas atividades estejam inseridas em segmento industrial priorizado como estratégico na PITCE: semiconduto-
res/microeletrônica, software, bens de capital, fármacos/medicamentos, biotecnologia, nanotecnologia, biomassa.

A FINEP financia até 90% do custo total do projeto. Os principais itens financiados são:

• equipe própria;

• contratação de pesquisadores e especialistas;

• aquisição de insumos e material de consumo;

• investimento em máquinas e equipamentos;

• outros custos e despesas envolvidos em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

como Solicitar?

Os procedimentos são os mesmos que no caso das linhas permanentes de financiamento.

B.2 JURO ZERO

O Programa Juro Zero foi criado com a finalidade de estimular o desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas 
inovadoras brasileiras nos aspectos gerenciais,

comerciais, de processo ou de produtos/serviços viabilizando o acesso ao crédito por parte destas empresas.

condições de Financiamento

O programa é operacionalizado pela FINEP em conjunto com Parceiros Estratégicos nos Estados onde está disponí-
vel, conforme relação a seguir:
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Parceiro Região de atuação Setores apoiados Data Limite para 
Submissão da Proposta

Núcleo de Gestão do Porto Digital 
www.portodigital.com.br Estado de Pernambuco Software (TIC) 12/03/2008

Federação das Indústrias de Minas 
Gerais – FIEMG 
www.fiemg.com.br

Estado de Minas Gerais
- Semicondutores 
(Mocroeletrônica)

- Software (TIC)

- Bens de Capital

- Fármacos e 
Medicamentos

Biotecnologia

Nanotecnologia

Biomassa

Outros (desde que 
caracterizada a inivação)

31/12/2007

Federação das Indústrias do Estado 
do Paraná – FIEPR 
www.fiepr.com.br

Estado do Paraná 31/12/2007

Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado da Bahia – FAPESB 
www.fapesb.ba.gov.br

Estado da Bahia 13/01/2008

Associação Catarinense de 
Empresas de Tecnologia – ACATE 
www.acate.com.br

Estado de Santa Catarina 22/02/2008

O programa oferece financiamentos que variam entre R$ 100 mil e R$ 900 mil, podendo ser pagas sem juros e em 
até cem (100) parcelas. São financiáveis todos os itens relativos aos novos investimentos constantes do Projeto/ 
Plano de Negócios da empresa, desde que estes itens estejam direta ou indiretamente vinculados às atividades de 
inovação tecnológica.

como Solicitar?

Preencher formulário eletrônico do programa, disponível em:

http://www.jurozero.finep.gov.br

Após preenchimento, o formulário será encaminhado eletronicamente ao respectivo Parceiro Estratégico, junto com 
uma série de documentos, para que possa ser realizada a pré-qualificação da proposta e a elaboração de um parecer 
técnico (até 15 dias).

Caso o parecer emitido pelo Parceiro Estratégico seja favorável, a empresa tem até 5 (cinco) dias para manifestar 
sua concordância.

B.3 SUBVEnÇÃO EcOnÔMica

Lançada em agosto de 2006, essa nova modalidade de apoio financeiro permite a aplicação de recursos públicos 
não-reembolsáveis diretamente em empresas, para compartilhar com elas os custos e riscos inerentes a atividades 
de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação.

O marco-regulatório que viabiliza a concessão de subvenção econômica foi estabelecido a partir da aprovação da 
Lei da Inovação (ver seção) e da Lei do Bem (ver seção).

condições de Financiamento

Existem dois tipos de subvenção econômica a empresas: uma relacionada à Lei da Inovação e outra relacionada à 
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chamada Lei do Bem.

• A subvenção da Lei da Inovação é destinada à cobertura das despesas de custeio das atividades de inova-
ção, incluindo pessoal, matérias primas, serviços de terceiros, patentes, e ainda despesas de conservação e 
adaptação de bens imóveis com destinação específica para inovação.

• A subvenção da Lei do Bem é destinada ao ressarcimento de parte do valor da remuneração de pesquisadores 
titulados como Mestres ou Doutores que venham a ser contratados pelas empresas.

como Solicitar?

Preenchimento de Formulário Eletrônico, que será analisado por especialistas da FINEP.

Uma vez aceita a proposta, a FINEP entra em contato com a empresa para o envio dos documentos necessários.

B.4 PaPPE

Programa destinado ao apoio a projetos de pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos, elaboração de 
planos de negócios e estudo de mercado, prioritariamente em empresas de base tecnológica, sob a responsabilidade 
de pesquisadores que atuem diretamente ou em cooperação com as mesmas.

O PAPPE é operacionalizado pela FINEP em parceria com as Fundações de Amparo à Pesquisa - FAP´s estaduais, 
com o objetivo de financiar atividades de Pesquisa e Desenvolvimento de produtos e processos inovadores empre-
endidos por pesquisadores que atuem diretamente ou em cooperação com empresas de base tecnológica.

condições de Financiamento

A operação deste Programa baseia-se no apoio direto ao pesquisador, associado a uma empresa já existente, ou em 
criação, pelo financiamento de seu projeto de pesquisa de criação de um novo produto ou processo. São apoiados, 
no âmbito deste Programa, projetos que estejam em fases que precedem a comercialização.

Dentro do escopo do PAPPE os itens financiáveis são preferencialmente:

• Custeio do pesquisador (auxílio ou bolsa);

• Material de consumo relacionado à atividade de pesquisa e serviços de terceiros;

• Serviços de consultoria para o projeto;

• Equipamentos e material permanente, excepcionalmente quando se mostrarem essenciais à sua execução.

como Solicitar?

Entrar em contato com as Fundações de Amparo à Pesquisa - FAP´s de cada Estado, nas quais estarão disponíveis 
os editais para as chamadas.

B.5 PDTi/PDTa

O Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial/Agropecuário (PDTI/PDTA) tem por objetivo a capacitação 
tecnológica das indústrias e da agropecuária brasileira, visando a geração de novos produtos, processos ou evidente 
aprimoramento de suas características.

O programa está orientado a empresas instaladas no País, isoladamente, em associações de empresas e em asso-



M a n u a l d e I n o v a ç ã o

2�

M o v i M e n t o  B r a s i l  C o M p e t i t i v o

ciações entre empresas e entidades de pesquisa, que 
para fins de desenvolvimento tecnológico, invistam em 
Pesquisa básica, Pesquisa dirigida, Desenvolvimento 
experimental ou Serviços de apoio técnico.

condições de Financiamento

As empresas executoras de PDTI ou PDTA poderão usu-
fruir os seguintes incentivos fiscais:

• Dedução, até o limite de 4% do Imposto de Renda 
– IR;

• Redução de 50% do Imposto sobre Produtos Industria-
lizados - IPI incidente sobre equipamentos, máquinas, 
aparelhos e instrumentos, bem como sobre os acessó-
rios, sobressalentes e ferramentas que, em quantidade 
normal, acompanhem esses bens, destinados à pesqui-
sa e ao desenvolvimento tecnológico;

• Depreciação acelerada, calculada pela aplicação da 
taxa de depreciação usualmente admitida, multiplicada 
por dois, sem prejuízo da depreciação normal, das má-
quinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos novos, 
destinados à utilização nas atividades de pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico industrial e agropecuário, 
para efeito de apuração do IR;

• Amortização acelerada, mediante dedução como custo 
ou despesa operacional, no período-base em que forem 
efetuados, dos dispêndios relativos à aquisição de bens 
intangíveis, vinculados exclusivamente às atividades de 
pesquisa e desenvolvimento tecnológico industrial e 
agropecuário, classificáveis no ativo diferido do benefici-
ário para efeito de apuração do IR;

• Crédito de 30% do IR retido na fonte e redução de 25% 
do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Se-
guro ou Relativas a Títulos e Valores Mobiliários - IOF;

• Dedução, pelas empresas industriais e agropecuárias 
de tecnologia de ponta ou de bens de capital não seria-
dos, como despesa operacional, da soma dos pagamen-
tos em moeda nacional ou estrangeira, efetuados a título  
de "royalties", de assistência técnica ou científica.

como Solicitar?

Preencher o formulário disposto no site

http://ftp.mct.gov.br/prog/empresa/pdti_pdta/Default.htm

Encaminhar o formulário preenchido à FINEP

1.2.2. BnDES - Banco nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social

www.bndes.gov.br

Empresa pública federal vinculada ao Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior –MDIC, 
o BNDES foi criado para promover o desenvolvimento 
econômico do País, financiando indústria, infra-estrutu-
ra e outros investimentos.

Empreendimentos e Projetos Financiáveis

• Implantação, ampliação, recuperação e moderniza-
ção;

• Inovação e desenvolvimento tecnológico;

• Produção, comercialização, importação e exportação 
de bens e serviços;

• Internacionalização de empresas de capital nacional 
(desde que associadas à promoção das exportações 
brasileiras);

• Reestruturação setorial/empresarial (sempre por meio 
de mecanismos de mercado de capitais, exceto nos pro-
jetos de empresas auto-gestionárias);

• Investimentos em infra-estrutura urbana e social;

• Investimentos sociais de empresas;

• Empreendimentos relacionados ao setor produtor de 
ferro gusa, condicionado a que a madeira e o carvão uti-
lizados como energético e matéria-prima no processo 
de produção das empresas sejam provenientes de re-
florestamento (comprovado através de Certificação de 
Cadeia de Custódia); e

• Empreendimentos nos setores de radiodifusão, jornais 
e periódicos, meios de comunicação e publicidade em 
geral, somente através de operações indiretas não-au-
tomáticas.

O banco atua por meio de linhas (permanentes) e pro-
gramas (com prazos de vigência) detalhados a conti-
nuação.
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a. LinhaS PERManEnTES DE FinanciaMEnTO

nOME OBJETiVO VaLOR aGEnTES cUSTOS inFORMaÇÕES

1.1
 FinaME

Produção e 
comercialização 
de máquinas e 
equipamentos 
novos, de fabricação 
nacional, e 
capital de giro na 
aquisição isolada 
de equipamentos 
nacionais novos

Sem 
Limite

Instituições 
Financeiras 
Credenciadas

Custo 
Financeiro + 
Remuneração 
do BNDES 
+ Taxa de 
Intermediação 
Financeira + 
Remuneração 
da Instituição 
Financeira 
Credenciada

http://www.bndes.gov.br/linhas/finame.asp

1.2 
FinEM

Realização de 
projetos de 
investimentos 
fixo e capital de 
giro associado, 
incluída a aquisição 
de máquinas e 
equipamentos 
novos, de fabricação 
nacional e 
credenciados pelo 
BNDES, bem como 
a importação de 
maquinários novos.

Superior 
a R$ 10 
milhões

Diretamente 
com o 
BNDES ou via 
Instituições 
Financeiras 
Credenciadas

Custo 
Financeiro + 
Remuneração 
do BNDES 
+ Taxa de 
intermediação 
financeira + 
Remuneração 
da Instituição 
Financeira 
Credenciada

http://www.bndes.gov.br/linhas/finem.asp

1.3
BnDES 
automático

Realização de 
projetos de 
investimentos 
com capital de 
giro associado, 
incluída a aquisição 
de equipamentos 
novos, de fabricação 
nacional e 
credenciados pelo 
BNDES, bem como 
a importação de 
maquinários novos, 
sem similar nacional

Até R$ 10 
milhões 
por 
empresa, 
a cada 12 
meses

Instituições 
Financeiras 
Credenciadas

Custo 
Financeiro + 
Remuneração 
do BNDES 
+ Taxa de 
Intermediação 
Financeira + 
Remuneração 
da Instituição 
Financeira 
Credenciada.

http://www.bndes.gov.br/linhas/bndesaut.asp

1.4
cartão 
BnDES

Crédito rotativo pré-
aprovado para MPES 
para aquisição 
de produtos 
credenciados no 
BNDES

Até R$ 
250 mil

Instituições 
Financeiras 
Credenciadas

Anuidade: 
definida pelo 
banco emissor. 
Taxa de Juros: 
definida em 
percentual 
ao mês. 
Amortização: 
12, 18, 24 ou 
36 prestações 
mensais

https://www.cartaobndes.gov.br
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como Solicitar?
a.1 FinaME: Dirija-se à instituição financeira creden-
ciada (escolher uma no site BNDES), com a especifica-
ção técnica (orçamento ou proposta técnico-comercial) 
do bem a ser financiado. A instituição informará qual a 
documentação necessária, analisará a possibilidade de 
concessão do crédito e negociará as garantias. Após 
aprovação pela instituição, a operação será encaminha-
da para homologação e posterior liberação dos recursos 
pelo BNDES.

a.2 FinEM: Encaminhar solicitação de apóio ao BNDES 
por meio de Carta-Consulta - preenchida segundo as 
orientações do Roteiro de Informações para Enquadra-
mento (site BNDES)- enviada pela empresa interessada 
ou por intermédio da instituição financeira credenciada 
escolhida.

a.3 BnDES aUTOMÁTicO: Dirija-se à instituição finan-
ceira credenciada de sua preferência, que informará qual 
a documentação necessária, analisará a possibilidade 
de concessão do crédito e negociará as garantias. Após 
aprovação pela instituição, a operação será encaminha-
da para homologação e posterior liberação dos recursos 
pelo BNDES.

a.4 caRTaO BnDES: É necessário solicitar o cartão 
através do site do BNDES (https://www.cartaobndes.
gov.br/cartaobndes/).

Além dessas linhas tradicionais de financiamento, que 
não estão especificamente orientadas para a inovação 
mas que também apóiam projetos inovadores nas em-
presas, o BNDES criou recentemente mais duas linhas 
especialmente voltadas para o apoio à inovação empre-
sarial:

a.5 inOVaÇÃO P,D&i

Finalidade: apoiar projetos diretamente relacionados a 
substanciais esforços de pesquisa, desenvolvimento 
tecnológico e inovação, voltados para novos produtos e 
processos, visando ao alcance de melhores posiciona-
mentos competitivos.

condições de Financiamento da linha inovação P,D&i

• Forma de Apoio: Direta.
• Taxa de Juros: Custo Financeiro + Taxa de Risco 

de Crédito
• Custo Financeiro: 4,5% ao ano.
• Taxa de Risco de Crédito: De até 1,8% a.a.
• Prazo: até 12 anos.
• Nível de Participação: até 100%.

Garantias: Fica dispensada a constituição de garantias 
reais em operações de financiamento de valor inferior 
a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), devendo, 
nesse caso, serem constituídas garantias pessoais.

como Solicitar?
As solicitações de apoio financeiro são encaminhadas 
ao BNDES por meio de Carta-Consulta - preenchida se-
gundo as orientações do Roteiro de Informações para 
Enquadramento - Apoio à Inovação, disponível no site 
do BNDES, enviada pela empresa interessada ou por 
intermédio da instituição financeira credenciada esco-
lhida.

a.6 inOVaÇÃO PRODUÇÃO

Tem a finalidade de financiar projetos de investimento 
em inovações incrementais em desenvolvimento de 
produtos e processos. Investimentos complementares 
diretamente associados à formação de capacitações e 
de ambientes inovadores e/ou criação, expansão e ade-
quação da capacidade para produção e comercialização 
dos resultados do processo de inovação.

condições de Financiamento

• Forma de Apoio: Direta e Indireta.
• Taxa de Juros
• Direto: Custo Financeiro + Taxa de risco de cré-

dito
• Indireto: Custo Financeiro + Taxa de intermedia-

ção financeira + Remuneração da Instituição Fi-
nanceira Credenciada Custo Financeiro: Taxa de 
Juros de Longo Prazo - TJLP.

• Taxa de Risco de Crédito: De até 1,8% a.a.
• Taxa de Intermediação Financeira: de 0,8% a.a.
• Prazo: até 10 anos.
• Nível de Participação: até 100%.

Garantias
Fica dispensada a constituição de garantias reais em 
operações de financiamento de valor inferior a R$ 
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10.000.000,00 (dez milhões de reais), devendo, nesse caso, ser constituídas garantias pessoais.

Observações:
As operações com micro, pequenas e médias empresas estarão isentas da taxa de intermediação financeira.

Remuneração da Instituição Financeira Credenciada (negociada entre a instituição financeira credenciada e o clien-
te): até 3% a.a.

Na modalidade direta o valor mínimo para financiamento é de R$ 400 mil.

como Solicitar?
As solicitações de apoio financeiro são encaminhadas ao BNDES por meio de Carta-Consulta - preenchida segundo 
as orientações do Roteiro de Informações para Enquadramento - Apoio à Inovação, enviada pela empresa interessa-
da ou por intermédio da instituição financeira credenciada escolhida.

B PROGRaMaS DE FinanciaMEnTO cOM PRaZOS DE ViGÊncia

B.1 PROSOFT – PROGRAMA PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA NACIONAL DE SOFTWARE E SERVIÇOS 
CORRELATOS

Criado com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da indústria nacional de software e serviços correlatos, 
o PROSOFT financia investimentos e planos de negócios, comercialização no mercado interno e exportações, por 
meio de três subprogramas.

como Solicitar?
O pedido de financiamento deverá ser formalizado mediante Consulta Prévia (site BNDES), que poderá ser apresen-
tada ao BNDES pelo interessado, diretamente ou por intermédio da instituição financeira credenciada.

B.1.1 PROSOFT Empresa

itens financiáveis:

• investimentos em máquinas e equipamentos novos produzidos no Brasil e credenciados no BNDES;
• despesas decorrentes da internalização de equipamentos importados, mesmo que a importação não tenha 

sido financiada pelo BNDES;
• gastos em capacitação gerencial e tecnológica, treinamento, certificação, pesquisa e desenvolvimento de 

novos produtos e serviços;
• gastos em comercialização, marketing e capital de giro, desde que associados ao projeto de investimento, 

com objetivo e prazos definidos;
• implantação e/ou expansão de atividades no exterior, nos casos de projetos estruturados onde se garanta a 

acumulação dos lucros em território nacional, e desde que associados à exportação de bens e serviços;
• operações de reestruturação (financeira e societária) de empresas brasileiras sob controle de capital nacional.

condições de Financiamento

• Valor dos Financiamentos: a partir de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais);
• Participação do BNDES: até 85% dos itens financiáveis;
• Taxa de Juros: Custo + Remuneração do BNDES, conforme tabela abaixo:
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Porte custo Financeiro Remuneração do BnDES

Micro, pequena e média empresa
TJLP (1)

1%

Grande empresa 3%

B.1.2 PROSOFT Comercialização

itens Financiáveis

• Licença total ou parcial dos direitos de propriedade intelectual de programas de computador nacionais desen-
volvidos por fornecedores credenciados junto ao BNDES e prestação de serviços correlatos;

• Aquisição total ou parcial dos direitos de propriedade intelectual de programas de computador nacionais de-
senvolvidos por fornecedores credenciados junto ao BNDES, e prestação de serviços correlatos.

condições de Financiamento

• Participação do BNDES: até 100% dos itens financiáveis.
• Taxa de Juros: Custo Financeiro + Remuneração do BNDES + Remuneração da Instituição Financeira Cre-

denciada, sendo:
• Custo Financeiro: Taxa de Juros de Longo Prazo-TJLP, fixada na data do protocolo da Ficha Resumo de Ope-

ração - FRO no BNDES, pelo valor naquele trimestre, permanecendo constante durante a vigência do contrato 
de financiamento.

• Remuneração do BNDES: 1% ao ano
• Remuneração da Instituição Financeira Credenciada: até 4% ao ano.
• Prazo Total: até 36 meses, incluída a carência de até 12 meses.

B.1.3 PROSOFT Exportação

O apoio pode cobrir dois tipos de necessidades das empresas exportadoras de software: dispêndios relacionados 
ao pré-embarque e ao pós-embarque.

itens Financiáveis

• Pré-Embarque: gastos incorridos pela empresa que lhe permitam exportar, tais como custos e investimentos 
relacionados ao produto a ser exportado;

• Pós-Embarque: refinanciamento ao cliente, mediante o desconto de títulos de crédito ou a cessão de direitos 
creditórios relativos à exportação (supplier credit) ou financiamento ao importador (buyer credit).

condições de Financiamento

Pré-Embarque

• Participação do BNDES: Até 100% do valor da exportação, excluída a Comissão de Agente Comercial e even-
tuais pré-pagamentos.

• Taxa de Juros: Custo Financeiro + Remuneração do BNDES + Remuneração da Instituição Financeira Cre-
denciada, conforme abaixo:
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Porte da Empresa Pré-embraque

Custo Financeiro
Micro, pequena e média empresa – MPME TJLP ou LIBOR + variação cambial

Grande empresa TJLP (1)

Remuneração do BNDES
Micro, pequena e média empresa – MPME 1% a.a.

Grande empresa 2% a.a.

Remuneração Agente Financeiro
Micro, pequena e média empresa – MPME Até 4% a.a. (se houver participação do FGPC)

Grande empresa Livremente negociado

Pós-Embarque

• Participação do BNDES: até 100%;
• Taxa de desconto: Libor correspondente ao prazo do financiamento + taxa de remuneração a ser definida na 

análise da operação;
• Outros encargos: os mesmos em vigor para o Programa Pós-embarque;
• Prazos Total: a ser definido na análise da operação

B.2 PROFARMA – PROGRAMA DE APOIO A CADEIA PRODUTIVA FARMACÊUTICA

O Profarma apóia investimentos no país de empresas da cadeia produtiva farmacêutica, incluindo intermediários quí-
micos e extratos vegetais, farmoquímicos e medicamentos para uso humano e outros produtos correlatos voltados 
para a saúde humana.

como Solicitar?

O pedido de financiamento deverá ser formalizado mediante Consulta Prévia (site BNDES), que poderá ser apresen-
tada ao BNDES pelo interessado diretamente ou por intermédio da instituição financeira credenciada.

B.2.1 PROFARMA Produção

itens Financiáveis

• Implantação, expansão e/ou modernização de capacidade produtiva;
• Aquisição de equipamentos novos nacionais e importados;
• Gastos de capacitação gerencial e treinamento;
• Aquisição de softwares nacionais;
• Aquisição externa de P,D&I;
• Despesas pré-operacionais;
• Capital de giro associado ao projeto de investimento;
• Despesas relacionadas à certificação internacional da empresa, de seus produtos, ou processos, bem como 

de registro em outros países de seus produtos já comercializados.

condições de Financiamento

• Participação do BNDES: até 90% dos itens financiáveis;
• Custo Financeiro + Remuneração do BNDES + Remuneração da Instituição Financeira Credenciada, sendo:

- Remuneração do BNDES: 1% ao ano para MPES e 3% ao ano para grandes;
- Remuneração da Instituição Financeira Credenciada: a negociar;
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- Prazo Total: até 07 anos, incluída a carência 
de até 03 anos.

B.2.2 PROFARMA P,D&I

itens Financiáveis

• Investimento em infra-estrutura de pesquisa e 
desenvolvimento necessários ao desenvolvimen-
to de inovações tecnológicas, compreendendo: 
obras civis, montagem e instalação, aquisição de 
móveis e utensílios, implantação de planta piloto, 
aquisição de simuladores de processo, aquisição 
de equipamentos novos para pesquisa e desen-
volvimento, nacionais ou importados;

• Despesas de internalização;
• Aquisição de material e matéria-prima utilizados 

nas atividades de pesquisa e desenvolvimento;
• Treinamento e capacitação tecnológica;
• Contratação de serviços de terceiros e de consul-

toria externa;
• Despesas de viagens;
• Despesas de pessoal (equipe própria da Empre-

sa);
• Despesas com assuntos regulatórios; e
• Despesas de introdução das inovações no merca-

do, limitadas a 30% do valor total financiado.

condições de Financiamento

• Participação do BNDES: até 90% dos itens finan-
ciáveis;

• Custo Financeiro + Remuneração do BNDES, 
sendo:

- Remuneração do BNDES: até 4,5% ao ano.
- Prazo Total: até 12 anos.

B.2.3 PROFARMA Fortalecimento das Empresas Nacio-
nais

itens Financiáveis

• Despesas com a incorporação, fusão ou aquisição de 
empresas da cadeia produtiva farmacêutica, condicio-
nando qualquer redução no número total de empregos 
à implantação de medidas mitigadoras dos efeitos do 
desemprego, por parte da empresa adquirente ou da 
empresa resultante da fusão, a critério do BNDES.

condições de Financiamento

• Participação do BNDES: até 75% dos itens finan-
ciáveis;

• Custo Financeiro + Remuneração do BNDES, 
sendo:

- Remuneração do BNDES: até 3% ao ano.
- Prazo Total: até 10 anos.

B.3 PROCOMP – PROGRAMA DE COMPETITIVIDADE 
DAS EMPRESAS DO SETOR INDUSTRIAL

O programa tem como objetivo promover a competiti-
vidade das empresas do setor industrial, apoiando em-
presas da indústria extrativa, de transformação e cons-
trução com faturamento bruto de até R$ 300 milhões 
por ano.

itens Financiáveis

Capital de giro em valor máximo equivalente ao valor do 
investimento realizado nos últimos 3 anos, tanto em ati-
vos fixos, voltados para a implantação, expansão e mo-
dernização da capacidade produtiva, quanto em ativos 
intangíveis (marca, design, desenvolvimento de produ-
tos decorrentes de inovação, depósito de patentes, etc), 
limitado a 10% da receita operacional bruta do último 
exercício fiscal.

condições de Financiamento

• Até 36 meses, incluídos até 18 meses de carên-
cia;

• Taxa de Juros para o apoio direto: Custo Financei-
ro + Remuneração do BNDES (de 3,0% a 4,5% 
a.a)+ Taxa de risco de crédito (de 0,8% a 1,8% 
a.a);

• Para o apoio indireto: Custo Financeiro + Remu-
neração do BNDES (3,0% a.a) + Taxa de inter-
mediação financeira (0,8% a.a) + Remuneração 
da Instituição Financeira Credenciada (até 4,5% 
a.a).

como Solicitar?

As solicitações de apoio são encaminhadas ao BNDES 
por meio de Carta-Consulta (site BNDES), enviada pela 
empresa interessada ou por intermédio da instituição fi-
nanceira credenciada escolhida.
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B.4 MODERMAQ – PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO 
DO PARQUE INDUSTRIAL NACIONAL

O programa tem por objetivo financiar a aquisição de 
máquinas e equipamentos novos, de fabricação nacio-
nal e credenciados no BNDES, com vistas a moderni-
zação do parque industrial nacional e a dinamização do 
setor de bens de capitais.

condições de Financiamento

• Participação do BNDES de até 90%;
• Até 60 meses, incluídos até 6 meses de carên-

cia;
• As operações serão realizadas, exclusivamente 

por meio das instituições financeiras credencia-
das (Site BNDES).

como Solicitar?

Dirija-se à instituição financeira credenciada, com a 
especificação técnica (orçamento ou proposta técni-
co-comercial) do bem a ser financiado. A instituição 
informará qual a documentação necessária, analisará a 
possibilidade de concessão do crédito e negociará as 
garantias. Após aprovação pela instituição, a operação 
será encaminhada para homologação e posterior libera-
ção dos recursos pelo BNDES.

B.5 FUNTEC – FUNDO TECNOLÓGICO

O FUNTEC destina-se a apoiar financeiramente projetos 
que objetivam estimular o desenvolvimento tecnológico 
e a inovação de interesse estratégico para o País.

Os projetos passíveis de apoio financeiro deverão ser 
direcionados para:

• Energias renováveis provenientes da biomassa;
• Semicondutores, softwares e soluções biotecno-

lógicas;
• Medicamentos e insumos para doenças negli-

genciadas e fármacos obtidos por biotecnologia 
avançada; e

• Outras questões selecionadas.

O FUNTEC pode ser utilizado para empresas desde que 
em parceria com Instituições Tecnológicas ou Institui-
ções de Apoio a Pesquisa, com vistas ao desenvolvi-
mento tecnológico.

itens Financiáveis

• Aquisição de equipamentos novos de pesquisa, 
produzidos no país, necessários à realização do 
projeto de P, D & I;

• Aquisição de equipamentos novos de pesquisa, 
importados, quando não houver similar produzi-
do no país, necessários à realização do projeto 
de P, D & I;

• Aquisição de software desenvolvido com tecnolo-
gia nacional ou, quando não houver similar nacio-
nal, com tecnologia de procedência estrangeira, 
necessário à realização do projeto de P, D & I;

• Despesas de internação relacionadas a projeto de 
P, D & I;

• Investimentos em obras, instalações físicas e in-
fra-estrutura necessária à realização do projeto 
de P, D & I;

• Aquisição de material de consumo e permanente 
utilizados no projeto de P, D & I;

• Despesas com salários de equipe própria de P, D 
& I, quando permitido pela legislação;

• Despesas com treinamento e capacitação tecno-
lógica relacionadas ao projeto de P, D & I;

• Despesas com viagens relacionadas ao projeto 
de P, D & I;

• Despesas com contratação de ensaios, testes, 
certificações, dentre outros, no país e no exterior 
relacionadas ao projeto de P, D & I;

• Despesas com contratação de serviços técnicos, 
especializados e consultoria externa, relaciona-
das ao projeto de P, D & I, limitadas a 30% do 
valor do apoio ao projeto; e

• Despesas pré-operacionais e outras necessárias 
à introdução de inovação tecnológicas provenien-
tes do projetos de P, D & I no mercado, limitadas 
a 30% do valor do apoio ao projeto.

condições de Financiamento

• Apoio direto não-reembolsável, de até 90% do custo 
do projeto.

como Solicitar?
Encaminhar solicitação de apóio ao BNDES. Os pedidos 
deverão contemplar os seguintes itens:

• identificação e qualificação do postulante e de de-
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mais entidades envolvidas no projeto;
• descrição do projeto quanto a: (i) natureza e jus-

tificativa da pesquisa, (ii) conseqüências tecno-
lógicas esperadas, (iii) instalações disponíveis 
para a execução e necessidade de sua comple-
mentação;

• quadro de Usos e Fontes do projeto assim como 
o seu detalhamento trimestral;

• orçamento discriminado do projeto, indicando a 
natureza e composição das despesas;

• plantas de obras civis e especificação de mate-
riais e equipamentos a serem adquiridos;

• comprovação da capacidade do beneficiário para 
o desenvolvimento do projeto proposto;

• apresentação de contratos de transferência de 
tecnologia e outros ligados à operação proposta;

• definição dos futuros detentores da propriedade 
intelectual, bem como o estabelecimento da for-
ma de remuneração pela mesma;

• demonstração da viabilidade mercadológica das 
inovações tecnológicas ou seu impacto na com-
petitividade da empresa; e

• outros aspectos relevantes em conformidade com 
as peculiaridades de cada projeto

1.2.3 BB - BancO DO BRaSiL

www.bb.com.br

O Banco do Brasil conta com duas linhas de financia-
mento para empresas, especialmente micro e peque-
nas, que contemplam atividades de inovação.

A FCO EMPRESARIAL

Linha de crédito para os estados do Centro-Oeste (DF, 
GO, MT e MS), cuja finalidade é financiar os bens e ser-
viços necessários à importação, ampliação, moderniza-
ção e reformas.

Os financiamentos podem ser utilizados pelos produto-
res rurais e empresas (pessoas física e jurídica), que 
exerçam atividades nos setores industrial, agroindustrial, 
agropecuário, mineral, turismo e comércio e serviços.

Os recursos estão disponíveis em quatro programas

A.1 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Financiamento de todos os bens e serviços necessários 
à implantação, ampliação, modernização, adequação 
ambiental, ou relocalização de empreendimentos indus-
triais e agroindustriais, com ou sem capital de giro as-
sociado, mediante abertura de crédito fixo.

A.2 INFRA-ESTRUTURA ECONÔMICA

Financiamento de todos os bens e serviços necessários 
à implantação, ampliação, modernização e reforma de 
infra-estrutura econômica, mediante abertura de crédito 
fixo, exclusivamente para empreendimentos não gover-
namentais nos setores de:

• Energia;
• Transporte;
• Armazenagem;
• Abastecimento de água;
• Esgotamento sanitário;
• Usinas de compostagem/aterros sanitários;
• Instalação de gasoduto;
• Produção de gás;
• Distribuição de gás canalizado;
• Atividades integradas de logística de armazena-

gem, transporte, comunicação e energia.

A.3 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO REGIONAL

Financiamento de todos os bens e serviços necessários 
à implantação, ampliação e modernização de empreen-
dimentos turísticos, com ou sem capital de giro asso-
ciado, mediante abertura de crédito fixo.

A.4 DESENVOLVIMENTO DOS SETORES COMERCIAL E 
DE SERVIÇOS

Financiamento de todos os bens e serviços necessários 
à implantação, ampliação, modernização ou relocaliza-
ção de empreendimentos dos setores comercial e de 
serviços, com ou sem capital de giro associado, me-
diante abertura de crédito fixo.

condições de Financiamento
Limite máximo de R$ 4,8 milhões. Prazo de pagamento 
de até 12 anos. (período de carência até 3 anos). Juros 
de 6% a.a a 14% a.a

como Solicitar?
Entrar em contato com agências do Banco do Brasil do 
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Centro-Oeste

B. PROGER URBANO EMPRESARIAL

Linhas de crédito para ampliação, modernização ou implantação de empresas, financiando investimentos para em-
presas com faturamento bruto anual de até R$ 5 milhões.

condições de Financiamento
Financiamento de até 80% do valor do projeto, limitado a R$ 400 mil; Prazo para pagamento de até 72 meses (perí-
odo de carência até 12 meses); Juros de 5,15% a.a. mais Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)

como Solicitar?
Entrar em contato com agências do Banco do Brasil. É possível encontrar um simulador do programa no do Banco

1.2.4 SEBRaE

Serviço Brasileiro de apoio às Micros e Pequenas Empresas

www.sebrae.com.br

O Sebrae é uma agência de fomento em âmbito nacional, fundamentalmente orientada para o desenvolvimento 
sustentável das empresas de micro e pequeno porte. Conta com agências Estaduais, promove cursos de capacita-
ção, facilita o acesso a serviços financeiros, estimula a cooperação entre empresas e organiza feiras e rodadas de 
negócios, entre outras atividades.

Por não ser uma instituição financeira, o Sebrae não repassa dinheiro ás empresas. Entretanto, por meio de convê-
nios com bancos e agentes financeiros, divulga informações sobre linhas de crédito, presta acessória na elaboração 
de projetos de viabilidade-econômica e também se desempenha como avalista.

As linhas de apóio do Sebrae para conseguir garantias junto às instituições bancárias são explicadas a continua-
ção.

A FAMPE – FUNDO DE AVAL ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

O FAMPE tem a função exclusiva de complementar as garantias exigidas pelo banco. Ou seja, não substitui totalmen-
te a necessidade de outras garantias, nem pode ser utilizado se o cliente já apresenta todas as garantias exigidas 
pelo banco.

condições de Financiamento

Podem obter aval do SEBRAE às micro e pequenas empresas pertencentes aos setores industrial (inclusive agroin-
dústria), comercial e de serviços, de acordo com a receita anual:

• Micro empresa: receita anual bruta de até R$ 433.755,14;
• Pequena empresa: receita anual bruta superior a R$ 433.755,14 e até R$ 2.133.222,00;
• Micro e pequenas empresas exportadoras: receita anual bruta de até R$ 1.200.000,00 e R$10.500.00,00, 

respectivamente. 
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Finalidade fo financiamento
Percentual da 

garantia sobre o valor 
do financiamento

Valor máximo da 
garantia do FaMPE

Prazo máximo da 
garantia do FaMPE

Adquisição de máquinas, equipamentos, 
instalações, veículos utilitários e obras civis 
necessárias à implantação, modernização, 
ampliação ou relocalização da empresa, inclusive o 
capital de giro associado.

Até 50% R$ 80.000,00 96 meses

Capital de giro puro Até 50% R$ 30.000,00 24 meses

Exportação, na fase pré embarque. Até 80% R$ 300.000,00 24 meses

Desenvolvimento tecnológico e inovação. Até 80% R$ 300.000,00 96 meses

Investimento fixo ou investimento com capital de 
giro associado a micro e pequena empresa que 
detenha, no mínimo, 12 meses de faturamento 
consecutivo e que integre grupos de empresa, tais 
como aglomerados, cadeias e arranjos produtivos, 
reconhecidos pelo SEBRAE.

Até 80% R$ 80.000,00 96 meses

Agentes Financeiros autorizados a operar com o aval do Sebrae:

• Banco da Amazônia
• Banco do Brasil
• Caixa Econômica Federal
• Agencia de Fomento de Goiás

como Solicitar?
O processo para obtenção de financiamento e do aval é o mesmo de um pedido de empréstimo comum. Os interes-
sados devem dirigir-se a uma agência dos bancos credenciados, a qual fará a operacionalização do empréstimo e 
do aval.

A concessão do aval está condicionada apenas aos dados cadastrais da empresa e aos aspectos técnicos do pro-
jeto. O Sebrae pode auxiliar a empresa, por meio de consultorias, a formular o projeto, de maneira a demonstrar de 
forma consistente sua viabilidade técnica, econômica e financeira.

1.3 caPiTaL DE RiScO

O Capital de Risco consiste no investimento temporário de fundos, gerenciados por bancos ou por empresas espe-
cializadas, em empresas nascentes ou emergentes com evidente potencial de desenvolvimento.

Por meio da compra de ações ou debêntures conversíveis em ações, os fundos obtêm participação acionária direta 
no capital social da empresa. Com isto, eles procuram alcançar a rentabilidade do capital acima das alternativas 
disponíveis no mercado financeiro

1.3.1 BnDES

A. CRIATEC

Objetivo
Fundo de Investimento com a finalidade de capitalizar as micro e pequenas empresas inovadoras e de lhes prover 
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um adequado apoio gerencial.

Público
Micro e Pequenas Empresas, com faturamento líquido 
de até R$ 6 milhões no último exercício.

condições do Financiamento

Teto do Investimento com aporte máximo de R$ 1,5 
milhões por empresa. Informações sobre Taxa de Ad-
ministração e Taxa de Performance disponíveis no site: 
http://www.bndes.gov.br/programas/outros/criatec.asp

como Solicitar?
As solicitações para a participação no processo seleti-
vo deverão ser encaminhadas pela empresa interessada 
ao BNDES por meio de Carta-Consulta - preenchida se-
gundo as orientações do Roteiro de Informações para 
Enquadramento do CRIATEC.

Está sendo construído um portal do CRIATEC, com pre-
visão de lançamento para início de 2008.

B. FUNDO DE INVESTIMENTOS MÚTUOS FECHADOS

Objetivo
Estimular o empreendedorismo, o desenvolvimento de 
empresas inovadoras e a cultura do capital de risco no 
Brasil.

Público-alvo
Médias e Grandes Empresas

condições do Financiamento
Teto do Investimento com aporte máximo de R$ 20 mi-
lhões por empresa, limitando-se a participação máxima 
de 30% do capital futuro.

Informações sobre Taxa de Administração e Taxa de 
Performance disponíveis no site: http://www.bndes.gov.
br/mercado/fundos_investimento.asp

como Solicitar?
As solicitações são encaminhadas ao BNDES por meio 
de Carta-Consulta - preenchida segundo as orientações 
do Roteiro de Informações para Enquadramento de Fun-
dos, disponível no site, enviada pela empresa interes-
sada.

C. SUBSCRIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Objetivo
O BNDES pode participar, como subscritor de valores 
mobiliários, em empresas de capital aberto, em emis-
são pública ou privada ou em empresas que, no curto 
ou médio prazo, possam ingressar no mercado de ca-
pitais, em emissão privada. São Considerados Valores 
Mobiliários:

• ações;
• debêntures simples;
• debêntures conversíveis ou permutáveis por 

ações;
• bônus de subscrição;
• opções e demais produtos derivativos;e
• cotas de fundos de investimento de direitos cre-

ditórios - FIDC

As participações acionárias decorrentes da subscrição 
de ações ou da conversão de debêntures serão limitadas 
a 1/3 do capital total da empresa; no caso de empresas 
de base tecnológica, esse limite poderá alcançar 40%.

Público-alvo

Médias e Grandes Empresas

como Solicitar?

As solicitações são encaminhadas ao BNDES por meio 
de Carta-Consulta - preenchida segundo as orientações 
do Roteiro de Informações para Enquadramento de Fun-
dos, disponível no site do BNDES, enviada pela empresa 
interessada.

1.3.2 FinEP

a FÓRUM BRaSiL caPiTaL DE RiScO

www.capitalderisco.gov.br

A FINEP apóia ações de Capital de Risco através do Pro-
grama Fórum Brasil Capital de Risco, que consiste na 
promoção de encontros entre empreendedores de pro-
jetos tecnologicamente inovadores e potenciais inves-
tidores de risco. Os encontros são realizados por meio 
de rodadas de negócios anuais, chamadas de Venture 
Fórum, nos quais os empreendedores apresentam seus 
projetos a uma platéia de investidores.
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como Solicitar?

• Cadastrar seu negócio no Cadastro de Empreen-
dedores do Portal Capital de Risco: http://www.
capitalderisco.gov.br/fm/cadastro_empreende-
dores.asp;

• A FINEP fará uma pre-avaliação de sua proposta 
e, caso aprovada, entrará em contato com sua 
empresa, para convidar-lhe a uma apresentação 
presencial de seu projeto;

• Caso o projeto seja aceito, a empresa fará um 
treinamento com profissionais da FINEP;

• Caso o projeto seja aprovado no treinamento, será 
apresentado no Venture Fórum.

1.3.3 SEBRaE

Através do Programa de Capital de Risco (PCR), o Se-
brae será quotista de Fundos Mútuos de Investimentos 
em Empresas Emergentes (FMIEE), que se destinem à 
capitalização das micro e pequenas empresas - princi-
palmente as de base tecnológica e as exportadoras.

O Fundo Mútuo de Investimento em Empresas Emer-
gentes (FMIEE), constituído sob a forma de condomínio 
fechado, constitui-se na comunhão de recursos desti-
nados à aplicação em carteira diversificada de valores 
mobiliários de emissão de empresas emergentes (com 
faturamento liquido anual igual ou inferior a R$ 30 mi-
lhões).

condições de Participação

• os fundos destinam, no mínimo, o equivalente à 
participação do Sebrae para a capitalização das 
MPE;

• a participação do Sebrae nos FMIEE seja de no 
máximo 1/3 do patrimônio total dos fundos;

• os FMIEE participem, preferencialmente, de forma 
minoritária no capital social das empresas.

como Solicitar?
Entrar em contato com a administradora do fundo de 
sua preferência.

FUnDOS DE caPiTaL DE RiScO cOM aPOiO DO SE-
BRaE

RS-TEc

Descrição: fundo mútuo de investimento em empresas 
emergentes de base tecnológica sob a forma de condo-
mínio fechado, com prazo de duração improrrogável de 
dez anos.
Público: empresas emergentes de base tecnológica 
com faturamento líquido anual inferior a R$ 15 milhões
Estado: Rio Grande do Sul
Patrimônio: R$ 12 milhões
administração: CRP Companhia de Participações
http://www.crp.com.br

Sc-TEc
Descrição: fundo mútuo de investimento em empresas 
emergentes de base tecnológica sob a forma de condo-
mínio fechado, com prazo de duração improrrogável de 
dez anos.
Público: empresas emergentes de base tecnológica 
com faturamento líquido anual inferior a R$ 15 milhões
Estado: Santa Catarina e Paraná
Patrimônio: R$ 9 milhões
administração: CRP Companhia de Participações
http://www.crp.com.br

SP-TEc
Descrição: fundo mútuo de investimento em empresas 
emergentes de base tecnológica sob a forma de con-
domínio fechado, com prazo de duração de dez anos 
prorrogável uma única vez por cinco anos.
Publico: empresas emergentes de base tecnológica 
com faturamento líquido anual inferior a R$ 20 milhões
Estado: São Paulo
Patrimônio: R$ 24 milhões
administração: SP Administração de Fundos

REiF - Returning Entrepreneur investment Fund
Descrição: fundo mútuo de investimento em empresas 
emergentes sob a forma de condomínio fechado, com 
prazo de duração de dez anos prorrogável uma única 
vez por até dois anos.
Público: empresas emergentes com faturamento líquido 
anual inferior a R$ 10 milhões
Patrimônio: R$ 22 milhões
administração: DGF Administrador
http://www.dgf.com.br

MVP TEch FUnD
Descrição: fundo mútuo de investimento em empresas 
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emergentes de base tecnológica sob a forma de con-
domínio fechado, com prazo de duração de cinco anos 
prorrogável uma única vez por até três anos.
Público: empresas emergentes de base tecnológica dos 
setores de software e serviços para telecomunicações, 
com faturamento líquido anual inferior a R$ 15 milhões
Estado: Rio de Janeiro
Patrimônio: R$ 23 milhões
administração: MVP Administrador
http://www.mvpweb.com.br

FUnDOTEc
Descrição: fundo mútuo de investimento em empresas 
emergentes de base tecnológica sob a forma de condo-
mínio fechado, com prazo de duração improrrogável de 
dez anos.
Público: empresas emergentes de base tecnológica dos 
setores de software e serviços para telecomunicações, 
com faturamento líquido anual inferior a R$ 12 milhões
Estado: Minas Gerais
Patrimônio: R$ 29 milhões
administração: FIR Capital
http://www.fircapital.com

RiO BRaVO nORDESTE
Descrição: fundo mútuo de investimento em empresas 
emergentes sob a forma de condomínio fechado, com 
prazo de duração de seis anos prorrogável uma vez por 
até quatro anos.
Público: empresas emergentes com elevado potencial 
de crescimento, rentabilidade e administração eficiente 
e idônea.
Estado: Região Nordeste
Patrimônio: R$ 18 milhões
administração: Rio Bravo Nordeste
http://www.riobravo.com.br

STRaTUS Vc
Descrição: fundo mútuo de investimento em empresas 
emergentes sob a forma de condomínio fechado, com 
prazo de duração de seis anos prorrogável uma vez por 
até quatro anos.
Público: empresas emergentes com elevado potencial 
de crescimento, rentabilidade e administração eficiente 
e idônea.
Patrimônio: R$ 23 milhões
administração: STRATUS

http://www.stratusbr.com

1.3.4 OUTROS FUnDOS DE caPiTaL DE RiScO

Entre os vários fundos privados de capital de risco exis-
tentes no país, destacamos aqueles que investem no 
estágio inicial de empresas de base tecnológica.

VOTORanTiM VEnTURES
Áreas de Interesse Prioritárias: Ciências da Vida e Tele-
comunicações. http://www.votorantimventures.com.br

cRP cOMPanhia DE PaRTiciPaÇÕES
Áreas de Interesse: Tecnologias da Informação, Biotec-
nologia, Química Fina, Mecânica de Precisão, Novos 
Materiais. http://www.crp.com.br

EccELERa
Áreas de Interesse Prioritárias: Tecnologias da Informa-
ção e Telecomunicações. http://www.eccelera.com.br

STRaTUS
Áreas de Interesse Prioritárias: Tecnologia Aplicada, No-
vos Materiais, Tecnologias Ambientais e Biotecnologia. 
http://www.stratusbr.com

FiR caPiTaL
Áreas de Interesse: Tecnologias da Informação e Biotec-
nologia. http://www.fircapital.com

MVP – MERcaTTO VEnTURE PaRTnERS
Áreas de Interesse: Tecnologias da Informação e Biotec-
nologia. http://www.mvpweb.com.br

RiO BRaVO inVESTiMEnTOS
Áreas de Interesse: Ciências da Vida, Tecnologias da 
Informação, Meio- Ambiente e Infra-Estrutura. http://
www.riobravo.com.br

GP TEcnOLOGia
Áreas de Interesse: Tecnologias, Energia, Petróleo e 
Gás. http://www.gp.com.br

DGF
Áreas de Interesse: Tecnologias da Informação, Biotec-
nologia e Infra-Estrutura. http://www.dgf.com.br

Os diversos fundos de capital de risco encontram-se as-
sociados na ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAPITAL DE 
RISCO 21 3970-2432, Rio de Janeiro/RJ. http://www.
abcr-venture.com.br
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1.4 BOLSaS PaRa REcURSOS hUManOS

RhaE - inOVaÇÃO

Programa de Capacitação de Recursos Humanos para 
Atividades Estratégicas.

O Programa RHAE foi criado em 1987, com o objetivo 
de apoiar projetos de inovação, através da inserção de 
recursos humanos em atividades de pesquisa e desen-
volvimento nas empresas.

Inicialmente gerenciado pelo Ministério da Ciência e 
Tecnologia - MCT, o Programa é gerido pelo CNPq des-
de 1997, passando por diversas mudanças até sua atual 
configuração como RHAE-Inovação.

características das Bolsas
O programa consiste na concessão de bolsas a empre-
sas para:

• empregar especialistas envolvidos em projetos de 
desenvolvimento tecnológico;

• enviar especialistas para treinamento no país e 
no exterior;

• possibilitar a participação de especialistas nacio-
nais e estrangeiros em projetos de pesquisa.

As bolsas podem ser de:

• Curta Duração – até 3 meses;
• Longa Duração – até 36 meses.

A incorporação não obriga a empresa a contratar o pro-
fissional após o término do contrato. As áreas de apóio 
são definidas a cada edital.

condições de apoio

• Vinculação da proposta ao planejamento da em-
presa;

• Disponibilidade de Infra-Estrutura e de recursos 
financeiros para a execução do projeto;

• Comprovação da experiência da empresa no de-
senvolvimento de projetos tecnológicos no setor 
considerado;

• Comprovação da competência da equipe técnica 
envolvida na execução do projeto.

como Solicitar?
A solicitação deve ser feita em resposta aos editais pu-
blicados no site do CNPq
http://www.cnpq.br

2 aPOiO TécnicO-GEREnciaL

2.1 McT - MiniSTéRiO Da ciÊncia E TEcnOLOGia

2.1.1 FUnDOS SETORiaiS

Os Fundos Setoriais de Ciência e Tecnologia, criados 
a partir de 1999, são instrumentos de financiamento 
de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação 
no País. Há 16 Fundos Setoriais, sendo 14 relativos a 
setores específicos e dois transversais. Destes, um é 
voltado à interação universidadeempresa (FVA – Fundo 
Verde-Amarelo).

Os Fundos Setoriais destacam-se entre os instrumentos 
de incentivo a inovação mantidos pelo MCT por seu po-
tencial de utilização pelas MPEs, em projetos de coope-
ração com universidades e institutos de pesquisa sem 
fins lucrativos.

Recursos
Os recursos dos Fundos são oriundos de contribuições 
incidentes sobre o resultado da exploração de recursos 
naturais pertencentes à União, parcelas do Imposto 
sobre Produtos Industrializados de certos setores e de 
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 
(CIDE) incidente sobre os valores que remuneram o uso 
ou aquisição de conhecimentos tecnológicos/transfe-
rência de tecnologia do exterior.

itens Financiáveis:

• Projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico;

• Bolsas de estudos para capacitação de recursos hu-
manos;

• Avaliação de tecnologias;

• Estudo de necessidades tecnológicas;

• Custeio de diárias e passagens;

• Investimento em obras civis, instalações e equipamen-
tos.
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As empresas participantes de projetos beneficiados 
pelos Fundos Setoriais não recebem recursos. Ao con-
trário, elas devem investir uma contrapartida financeira 
no projeto. Em compensação, essas empresas são be-
neficiadas com a transferência dos resultados gerados 
e a redução dos custos de P&D, já que contam com o 
aporte de universidades e institutos de pesquisa.

como obter recursos?
A participação se dá por meio da submissão de propos-
tas de apoio financeiro, em resposta a uma convocação. 
Esta convocação pode ser realizada de três maneiras: 
edital público, carta-convite ou encomenda.

2.1.2 Pni - PROGRaMa naciOnaL DE aPOiO a incU-
BaDORaS DE EMPRESaS

O PNI tem por objetivo fomentar o surgimento e a con-
solidação de incubadoras de empresas (tecnológicas, 
mistas e tradicionais) e parques tecnológicos.

Desta forma, busca acelerar o crescimento de MPEs, 
bem como elevar o conteúdo tecnológico de seus pro-
dutos e serviços. O PNI destaca, portanto, a incubadora 
como agente nucleador do processo de geração e con-
solidação de micro e pequenas empresas.

2.1.3 PROGRaMa DE aPOiO TEcnOLÓGicO À EXPOR-
TaÇÃO - PROGEX

O PROGEX tem como finalidade prestar assistência tec-
nológica às micros e pequenas empresas que queiram 
se tornar exportadoras ou àquelas que já exportam e 
desejam melhorar seu desempenho nos mercados ex-
ternos.

Público-alvo
MPE dos Estados do Amazonas, Ceará, Pernambuco, 
Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

itens Financiáveis
O PROGEX apóia a adaptação de produto ao mercado 
externo quanto a:

• Melhoria da qualidade e do processo produtivo;

• Redução de custos;

• Atendimento às normas técnicas;

• Superação de barreiras técnicas;

• Design;

• Embalagens.

Operacionalização
O apoio tecnológico para cada produto é feito em duas 
etapas:

1) Estudo da Viabilidade Técnica.
Profissionais de uma Entidade Tecnológica do estado 
(instituições de pesquisa tecnológica) visitam a empre-
sa e fazem o primeiro diagnóstico. Dele constam aná-
lises do produto e do processo produtivo, identificação 
dos principais problemas técnicos a serem resolvidos, 
estimativas dos custos e investimentos necessários 
para implementar as soluções sugeridas. O relatório re-
sultante da visita deve conter:

• avaliação do produto;
• avaliação do processo produtivo;
• identificação de eventuais problemas técnicos;
• identificação das normas e regulamentos especí-

ficos dos mercados-alvos da exportação; e
• avaliação dos custos para a implementação da 

mudança.

2) adequação Tecnológica
Profissionais da Entidade Tecnológica, em conjunto 
com a empresa, implementam as soluções dos proble-
mas diagnosticados. O atendimento pode envolver as 
seguintes atividades:

• pré-qualificação para certificações;
• adequação de produtos às normas técnicas e re-

gulamentos (nacionais e internacionais);
• melhoria de qualidade de produtos e de proces-

sos;
• desenvolvimento de embalagens para exporta-

ção;
• design de produtos.

Financiamento
Os custos do atendimento são parcialmente cobertos 
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pelo programa, com recursos não-reembolsáveis dis-
ponibilizados pela FINEP às Entidades Tecnológicas, ca-
bendo a empresa o custeio do valor excedente.

Fase 1) R$ 2 mil (MCT/FINEP) + R$ 900 (micro e pe-
quena empresa)

Fase 2) R$ 10 mil (MCT/FINEP) + R$ 2,5 mil6 (micro e 
pequena empresa)

como Solicitar?
Entrar em contato com uma Entidade Tecnológica do es-
tado e solicitar a vista de um técnico representante.

2.2 MDic - MiniSTéRiO DO DESEnVOLViMEnTO, in-
DÚSTRia E cOMéRciO EXTERiOR 

inPi – inSTiTUTO naciOnaL Da PROPRiEDaDE in-
TELEcTUaL

www.inpi.gov.br

O INPI tem como objetivo executar, em âmbito nacional, 
as normas que regulam a Propriedade Intelectual, con-
forme a Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Intelectual).

atribuições:

• análise sobre a conveniência de assinatura, ratificação 
e denúncia de convenções, tratados, convênios e acor-
dos sobre propriedade intelectual;

• concessão de marcas e patentes;

• averbação dos contratos de transferência de tecno-
logia;

• registro de programas de computador, contratos de 
franquia empresarial;

• registro de desenho industrial e de indicações geo-
gráficas.

atribuições Específicas:

Marcas
• histórico de procesos;

6 Valor médio, (com a possibilidade de negociação da forma de pagamen-
to)

• busca de anterioridade;
• fotocópia de processos;
• certidão de andamento;
• cópia oficial;
• pedido de devolução de prazo;
• concessão de vista de processos.

Patentes e Desenho Industrial
• atendimento a requerentes;
• cópia oficial;
• publicação antecipada do pedido;
• fornecimento de fotocópias de pareceres, proces-

sos e cópia autenticada;
• segunda via de carta de patente;
• certidão de andamento;
• certidão de busca nominal;
• transferências e alterações;
• devolução de prazo;
• vista de processo;
• oferta de licença.

Transferência de Tecnologia
• assessoria à transferência de tecnologia;
• 2ª. Via de certificado de averbação;
• pedido de fotocópia;
• certidão;
• atendimento a requerentes.

2.3 FinEP

PROJETO inOVaR

O Projeto INOVAR, criado em maio de 2000, tem por 
objetivo promover o desenvolvimento das MPEs, funda-
mentalmente as de base tecnológica, através da criação 
de um ambiente institucional que estimule a atividade de 
Capital de Risco no País. Ou seja, não são oferecidas 
concessões de crédito direto para empresas. O Projeto 
INOVAR atua em seis frentes:

a. FÓRUM BRaSiL caPiTaL DE RiScO

Ver seção Anterior (Capital de Risco).

B. incUBaDORa DE FUnDOS inOVaR

Consórcio entre FINEP, SEBRAE, Fundo Multilateral de 
Investimentos (FUMIN/BID) e o Fundo de Pensão da Pe-
trobrás (PETROS) criado para o apoio à montagem de 
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fundos de capital de risco, voltados a empresas nascen-
tes de base tecnológica e para a atração de investido-
res. A Incubadora de Fundos investe minoritariamente 
nesses fundos que, por sua vez, investem em empresas 
nascentes.

c. FÓRUM BRaSiL DE inOVaÇÃO

Mecanismo destinado a tecnologias ou empreendimen-
tos que ainda não estão em condições de interessar a 
investidores de risco. Fundamentalmente destinado a 
incubadoras, com recursos dos Fundos Setoriais, as 
ações deste mecanismo são:

• Pré-Incubação: transformar projetos em empre-
endimentos que possam ser incubados;

• Incubação: viabilizar o aproveitamento econômico 
de produtos, processos e serviços decorrentes 
do desenvolvimento de novas tecnologias;

• Transferência de Tecnologias: associação de em-
presas à projetos propostos por grupos de pes-
quisa vinculados a instituições de ensino.

D. PORTaL caPiTaL DE RiScO

Portal sobre capital de risco da FINEP (http://www.capi-
talderisco.gov.br)

E. REDE inOVaR DE PROSPEcÇÃO E DESEnVOLVi-
MEnTO DE nEGÓciOS

Ação conjunta da FINEP, SEBRAE, CNPq, IEL e outras 
instituições para identificação de novas oportunidades 
de investimento. Suas ações podem ser agrupadas nas 
seguintes linhas:

• prospecção de oportunidades de negócio;

• apoio a elaboração de propostas de planos de negó-
cio;

• acompanhamento de projetos financiados com recur-
sos não-reembolsáveis;

• acompanhamento de projetos financiados com recur-
sos de capital de risco;

• apoio a empresas em aspectos como: constituição 
jurídica, proteção a propriedade intelectual, capacitação 
gerencial, financeira, jurídica e de marketing, negociação 
com investidores.

F. PROGRaMaS DE caPaciTaÇÃO EM caPiTaL DE 
RiScO

Programa de treinamento de agentes de capital de risco, 
para prospecção e avaliação de empresas nascentes de 
base tecnológica, e agentes do SEBRAE para interme-
diação de contatos entre empreendedores e investido-
res.

2.4 SEBRaE

2.4.1 SEBRaTEc

Público-alvo
Micro e pequenas empresas e empreendedores dos se-
tores da indústria (inclusive agroindústria), do comércio, 
de serviços e agropecuário (rural), preferencialmente in-
seridas em arranjos produtivos.

Objetivo
Fornecer acesso aos conhecimentos tecnológicos exis-
tentes no pais, por meio de serviços de consultoria es-
pecializadas7.

O SEBRAETEC possui cinco linhas de apoio:
1) Diagnóstico Empresarial;
2) Suporte Tecnológico;
3) Suporte Empresarial;
4) Aperfeiçoamento Tecnológico; e
5) Inovação Tecnológica.

O SEBRAETEC poderá apoiar até 70% dos custos do 
projeto, ficando o restante sob a responsabilidade da 
empresa assistida, de acordo com os critérios de apoio 
estabelecidos no Regulamento e Procedimentos Opera-
cionais do Programa. 

como Solicitar?
Entrar em contato com alguma unidade do SEBRAE

1) Diagnóstico Empresarial

Apoio para identificar as necessidades das empresas 
objeto de ações coletivas - Arranjos Produtivos Locais, 
Cadeias Produtivas, Setores e Pólos -, através da reali-
zação de diagnósticos.

7 Entidades Executoras - organizações sem fins lucrativos voltados às 
atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia. Para ver a relação 
destas: http://www.sebrae.com.br/br/parasuaempresa/desenvolvimentotec-
nologico_916.asp
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A partir das recomendações apresentadas, a Entidade Executora, o Sebrae e o Cliente deverão elaborar um Plano 
de Ação.

Subsídio Limite de até contrapartida Prazo Execução Parcelas

Até 90% R$ 300,00/por empresa
Financeira e/ou econômica de parceiros para a 

realização de diagnóstico
Até 4 meses

1ª = 30%
2ª = 70%

2) Suporte Tecnológico

Apoiar serviços de consultoria tecnológica que visem fornecer soluções rápidas e sob medida para problemas espe-
cíficos de produtos e processos das microempresas, pequenas empresas e empreendedores. O suporte tecnológico 
é dado através de duas linhas de ação: clínicas tecnológicas e consultorias tecnológicas.

• clínicas Tecnológicas

Subsídio Limite de até contrapartida Prazo Execução Parcelas

Até 90%
12 h/dia por consultor

h/consultoria = tabela de 
referência (item 9.1.1)

- Taxa de inscrição de clientes a ser definida pelo 
SEBRAE/UF

Financeira e/ou Econômica de parceiros para 
realização da Clínica.

Até 60 dias
1ª = 30%
2ª = 70%

• consultorias Tecnológicas

Empresas localizadas em aPLs, cadeias Produtivas, Pólos, Setores Prioritários

Subsídio Limite de até Contrapartida Prazo Execução Parcelas

Até 70%

Limitado em até 20h/mês 
por empresa, de acordo 

com a tabela de referência 
do SEBRAETEC

Financeira
Duas primeiras horas do ano: gratuito.

Acima de 2h o pagamento da contrapartida deverá 
ser obrigatório.

Até 60 dias
1ª = 30%
2ª = 70%

Demandas Pontuais

Subsídio Limite de até Contrapartida Prazo Execução Parcelas

Até 50%
Limitado em até 20h/mês, 

por empresa

Financeira
Duas primeiras horas do ano: gratuito.

Acima de 2h o pagamento da contrapartida deverá 
ser obrigatório.

Até 6 meses
1ª = 30%
2ª = 70%

3) Suporte Empresarial

Apoio de ações que têm como objetivo fornecer informações ao empresário para o planejamento de suas atividades, 
por meio de estudos de viabilidade técnica e

econômica, direcionados para a inovação de produtos ou processo e que sejam passíveis de apoio da linha Inovação 
Tecnológica.
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.

Empresas localizadas em aPLs, cadeias Produtivas, Pólos, Setores Prioritários

Subsídio Limite de até Contrapartida Prazo Execução Parcelas

Até 70% R$ 6.000,00/por projeto Financeira Até 6 meses
1ª = 30%
2ª = 70%

Demandas Pontuais

Subsídio Limite de até Contrapartida Prazo Execução Parcelas

Até 50% R$ 6.000,00 / por projeto Financeira Até 6 meses
1ª = 30%
2ª = 70%

4) Aperfeiçoamento Tecnológico

Apoio de ações que visem solucionar, atualizar, capacitar e implementar tecnologias de processo, de produto e 
acessar conhecimentos sobre produção, que embora de uso difundido, possam contribuir efetivamente para elevar 
o patamar tecnológico das empresas. O apoio ao aperfeiçoamento tecnológico opera em duas linhas de ação: pro-
dutos e/ou processos e máquinas e equipamentos.

• aperfeiçoamento Tecnológico de produto e/ou processos

Empresas localizadas em aPLs, cadeias Produtivas, Pólos, Setores Prioritários

Subsídio Limite de até Contrapartida Prazo Execução Parcelas

Até 70% R$ 3.000,00/por empresa Financeira Até 6 meses
1ª = 30%
2ª = 70%

Demandas Pontuais

Subsídio Limite de até Contrapartida Prazo Execução Parcelas

Até 50% R$ 3.000,00/por empresa Financeira Até 6 meses
1ª = 30%
2ª = 70%

• aperfeiçoamento Tecnológico de Máquinas e Equipamentos

Empresas inseridas em aPLs, cadeias Produtivas, Pólos, Setores Prioritários

Subsídio Limite de até Contrapartida Prazo Execução Parcelas

Até 70% R$ 10.000,00/por projeto Financeira e/ou Econômica Até seis (6) meses
1ª = 30%
2ª = 70%

Demandas Pontuais

Subsídio Limite de até Contrapartida Prazo Execução Parcelas

Até 50% R$ 10.000,00/por projeto Financeira e/ou Econômica Até seis (6) meses
1ª = 30%
2ª = 70%

5) Inovação Tecnológica

Inovação tecnológica significa a utilização do conhecimento sobre novas formas de produzir e comercializar bens e 
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serviços e poderá ser considerada implementada se introduzida no mercado (inovação de produto) ou efetivamente 
utilizada no processo de produção (inovação de processo e desenvolvimento de novas máquinas e/ou equipamen-
tos). O produto ou processo deve ser  necessariamente novo para o mercado.

Subsídio Limite de até Contrapartida Prazo 
Execução

Parcelas

Até 70% R$ 30.000,00
por inovação e por empresa Financeira e/ou

Econômica Até 10 meses
1ª = 35%
2ª = 35%
3ª = 30%

2.4.2 SEBRaETiB

O Projeto SEBRAETIB visa conscientizar as Micros e Pequenas Empresas para a importância da tecnologia como 
suporte essencial à produção de bens e serviços adequados a mercados cada vez mais competitivos, estimulando 
o acesso das mesmas à infra-estrutura tecnológica existente, disponibilizando informações e serviços tecnológicos 
direcionados para esse segmento através de ações de Sensibilização, Capacitação, Consultoria e de Viabilização do 
acesso organizado à infra-estrutura de serviços laboratoriais e de Informação Tecnológica, com ênfase nas funções 
da Tecnologia Industrial Básica (TIB).

Áreas de atuação:
• metrologia;
• normalização;
• avaliação de conformidade;
• propriedade intelectual; e
• informação tecnológica.

Benefícios
Informações e serviços tecnológicos, capacitação, consultoria e de viabilização do acesso organizado à infraestru-
tura de serviços laboratoriais.

Público
As MPE’s inseridas em APL’s, que buscam a melhoria na produção de bens e serviços através do acesso às tecno-
logias disponíveis para adequar-se ao mercado.

Forma de apoio
Os custos serão rateados entre o SEBRAE e os clientes, cabendo a cada um 50% do investimento total.

como Solicitar ?
Entrar em contato com alguma unidade do Sebrae

2.4.3 Via DESiGn

O objetivo do programa é elevar a competitividade das micro e pequenas empresas no mercado nacional, contri-
buindo também para promover sua participação nas exportações por meio da utilização do design como elemento 
de agregação de valor em produtos e serviços.

Serviços
Consultoria em design nas áreas de design de produto, design gráfico, design de embalagem, design urbano e de-
sign de postos e ambientes de trabalho/ergonomia.



4�

M a n u a l d e I n o v a ç ã oM o v i M e n t o  B r a s i l  C o M p e t i t i v o

como Solicitar ?
Entrar em contato com alguma unidade do Sebrae

2.5 iBQP - inSTiTUTO BRaSiLEiRO Da QUaLiDaDE E 
PRODUTiViDaDE

www.ibqp.org.br

Como centro de produção, transferência de conhecimen-
to e qualificação em tecnologias de gestão da qualidade, 
da inovação e da produtividade, o IBQP atua na área 
de pesquisa e capacitação empresarial em métodos e 
técnicas de produtividade sistêmica®. Criado pelo IBQP, 
o conceito de produtividade sistêmica® representa uma 
abordagem integrada dos diversos fatores que integram 
os processos produtivos: sociais, tecnológicos, cultu-
rais, econômicos e ambientais.

O IBQP tem uma organização formada pela interseção 
de linhas de ação e programas estratégicos, mediante 
os quais oferece serviços de informação, capacitação 
e assessoria a empresas que desejam investir em pro-
cessos inovativos de gestão para melhorar a sua com-
petitividade.

como solicitar?
Entrar em contato com o IBQP

3 O PLanO DE aÇÃO 2007 -2010  E O FnDcT

3.1 ciEncia, TEcnOLOGia E inOVaÇÃO PaRa O DE-
SEnVOLViMEnTO naciOnaL

Com palavra de ordem “investir e inovar para cres-
cer”, o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) lançou 
em novembro de 2007 o seu Plano de Ação até 2010. 
O Plano faz parte do conjunto de ações do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), integra a Fase II da 
Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior 
(PITCE ) e articula-se aos Planos de Desenvolvimento 
da Educação, da Saúde e da Agropecuária.

O Plano prioriza a ampliação da inovação nas empre-
sas e a consolidação do sistema nacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação. Para tanto define 4 priorida-
des estratégicas, distribuídas em 21 linhas de ação 
e 88 programas, vários dos quais são voltados para 
estimular as empresas a incorporarem as atividades de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação (P,D&I) no seu 
processo produtivo. Nesse sentido é importante desta-
car as três linhas de ação que integram a prioridade II 
do Plano de Ação: a Promoção da Inovação Tecnológica 
nas Empresas.

a. apoio à inovação Tecnológica nas Empresas.

Crédito e subvenção para a inserção de pesquisadores 
nas empresas; apoio à cooperação entre empresas e 
Instituições Científico Tecnológicas;  capacitação de re-
cursos humanos para a inovação e apoio para a implan-
tação de Centros de P,D&I  empresariais.

b. Tecnologia para a inovação nas Empresas.

Estruturação do Sistema Brasileiro de Tecnologia (Si-
BRaTEc), uma rede nacional de instituições tecnológicas 
para apoiar o desenvolvimento das empresas mediante 
a prestação de serviços tecnológicos (metrologia e TIB), 
a realização de atividades de P,D&I, de extensionismo, 
assistência tecnológica e transferência de  tecnologia. 

c. incentivo à criação e consolidação de Empresas  
intensivas em Tecnologia.

Mediante a ampliação dos recursos para o programa 
nacional de apoio a incubadoras de empresas e parques 
tecnológicos e o estímulo à  ampliação da indústria de 
capital empreendedor (venture capital).

As ações previstas serão executadas mediante pro-
gramas implementados com uma cesta de recursos 
financeiros para crédito, subvenção e investimentos, 
não-reembolsáveis e reembolsáveis, bem como bolsas 
de pesquisa empresarial, considerando contrapartida 
financeira das empresas beneficiadas.  

Mais informações sobre o Plano de Ação podem ser 
obtidas em: http://www.mct.gov.br/index.php/content/
view/66226.html

3.2 FUnDO naciOnaL DE DESEnVOLViMEnTO ciEn-
TÍFicO E TEcnOLÓGicO (FnDcT)

Junto com o lançamento do Plano de Ação 2007 – 2010, 
o Governo Federal decretou e sancionou a Lei 11.540, 
que dispõe sobre o FnDcT.  A Lei, além de estabelecer 
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a estrutura e origem das receitas do FNDCT, determina 
que a sua secretaria executiva seja exercida pela FINEP 
e assinala as modalidades e destinação dos recursos.

Os recursos do FNDCT estão destinados a programas, 
projetos e atividades de Ciência, Tecnologia e Inovação 
compreendendo a capacitação de recursos humanos, 
a pesquisa aplicada, a inovação, a transferência de tec-
nologia e o desenvolvimento de novas tecnologias de 
produtos e processos, de bens e serviços.

Os recursos do Fundo poderão ser aplicados nas se-
guintes modalidades:

a) não reembolsável, na qual se incluem projetos 
de cooperação entre empresas e instituições 
científico-tecnológicas e subvenção econômica 
a empresas;

b) reembolsável, na qual se incluem projetos de 
desenvolvimento tecnológico de empresas;

c) aportes de capital como alternativa de incentivo 
a projetos de impacto, com participação em em-
presas de propósitos específicos.

Os recursos do FNDCT constituem a base principal dos 
programas do governo federal de apoio financeiro e de 
apoio técnico gerencial à inovação. 

Mais informações sobre o FNDCT podem ser obtidas 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2007/Lei/L11540.htm
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PaRTE iii

inSTRUMEnTOS ESTaDUaiS DE aPOiO À inOVaÇÃO

/// BAHIA ///

aPOiO FinancEiRO

BnB - BancO DO nORDESTE

O Banco tem o objetivo promover suprimento de recur-
sos financeiros e suporte à capacitação técnica.

Público-alvo:
Micro e pequenas empresas.

Produtos e Serviços: capital de giro; linhas de financia-
mentos e cresce nordeste.

1. cresce nordeste

Programa de financiamentos com juros baixos e prazos 
mais longos.

Público-alvo:
Setores de indústria, comércio, serviços, cultura, turis-
mo, grãos, apicultura, bovinocultura, insumos e matéria-
prima, ovinocaprinocultura, carcinicultura, floricultura e 
fruticultura e agricultura familiar.

concessão do financiamento: o financiamento será 
concedido com base em projetos técnicos ou propos-
tas, a serem apresentados conforme as orientações do 
BNB e setor de atividade.

Prazos: máximo de até 12 anos, com até 4 anos de 
carência.

como solicitar?
Entrar em contato com o BNB.

Mais informações:
www.bnb.gov.br
Tel.: 0800 78 30 30
Salvador - BA

DESEnBahia - aGÊncia DE FOMEnTO DO ESTaDO Da 
Bahia

Agência que fornece crédito produtivo a custos aces-
síveis.

Público-alvo:
Micro, pequenas e médias empresas.

Principais Financiamentos: capital de giro; comercia-
lização de software; crédito rural; investimento misto 
(fixo + giro); microcrédito produtivo; máquinas; equi-
pamentos; construções CrediAPL (Arranjos Produtivos 
Locais).

concessão do financiamento: o financiamento será 
concedido com base nas propostas a serem apresen-
tadas, conforme as orientações da Desenbahia. Os 
formulários estão disponíveis para download no site da 
Agência.

como solicitar?
Entrar em contato com a DESENBAHIA.

Mais informações:
www.desenbahia.ba.gov.br
Tel.: 0800 285 1626 / (71) 3103-1000
Salvador - BA

POSTO aVanÇaDO BnDES/BnB

Facilita o acesso do empresário às informações neces-
sárias para a obtenção de linhas de crédito e financia-
mento do BNDES e do Banco do Nordeste do Brasil (a 
relação dos itens financiáveis e das linhas de crédito 
pode ser consultada na seção nacional deste manual).

Público-alvo:
Micros, pequenas e médias empresas.

como solicitar?
Entrar em contato com o Posto Avançado BNDES/BNB.

Mais informações:
www.fieb.org.br/postoavancado/default.shtm
Tel.: (71) 3343-1264
Salvador – BA

caPiTaL DE RiScO

DESEnBahia - aGÊncia DE FOMEnTO DO ESTaDO Da 
Bahia

Fornece crédito produtivo a custos acessíveis.
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Público-alvo:
Micro, pequenas e médias empresas.

1. Fundo Mútuo de investimento em Empresas Emer-
gentes

atuação: ações ordinárias, preferenciais ou resgatáveis 
nominativas, debêntures conversíveis em ações ou, ain-
da, bônus de subscrição emitidos por empresas emer-
gentes.

condições para a concessão: as empresas são sele-
cionadas segundo avaliação de seu potencial de cresci-
mento, rentabilidade e administração eficiente e idônea.

como solicitar?
Entrar em contato com a Desenbahia.

Mais informações:
www.desenbahia.ba.gov.br
Tel.: (71) 3103-1088
Salvador - BA

aPOiO TécnicO E GEREnciaL

SEBRaE Ba - SERViÇO BRaSiLEiRO DE aPOiO ÀS Mi-
cRO E PEQUEnaS EMPRESaS

1. Programa Sebrae de incubadoras de Empresas

Auxilia a entrada de empresas em incubadoras.

Principais serviços: disponibiliza espaço físico indivi-
dualizado para a instalação de escritórios e/ou labora-
tórios, sala de reunião, auditórios, área para demonstra-
ção dos produtos, secretária, bibliotecas, consultorias 
gerenciais e tecnológicas.

Mais informações:
www.ba.sebrae.com.br
Tel.: 0800 284 0000
Salvador – BA

FiEB - FEDERaÇÃO DaS inDÚSTRiaS DO ESTaDO Da 
Bahia

Promove ações para o crescimento, modernização e 
melhoria da competitividade da indústria.

Público-alvo:
Micro, pequena e média empresa.

1. PQF

Programa de Qualificação de Fornecedores

Qualifica pequenas empresas por meio de treinamentos 
e consultorias para que sejam fornecedoras de organi-
zações de grande porte.

com solicitar?
Entre em contato com o IEL (www.iel.fieb.org.br) e faça 
sua inscrição.

2. PaTME

Programa de apoio Tecnológico às Micro e Pequenas 
Empresas

Oferece serviços de: consultorias, desenvolvimento de 
projetos de Design (projetos de produtos, embalagens e 
identidades visuais), treinamentos, capacitação e pro-
moção de eventos.

O PATME poderá apoiar até 70% dos custos de projetos, 
ficando o restante sob a responsabilidade da empresa 
assistida.

como solicitar?
Entrar em contato com o Bahia Design (bahiadesign@
fieb.org.br).

Mais informações:
www.fieb.org.br
Tel.: (71) 3343-1200
Salvador – BA

SEnai/Ba - SERViÇO naciOnaL DE aPREnDiZaDO 
inDUSTRiaL Da Bahia

O SENAI disponibiliza serviços de assessoria técnica e 
de desenvolvimento tecnológico. Promove a inovação 
e a transferência de tecnologias. E, além disso, oferece 
cursos para a formação profissional em diversos níveis 
de qualificação.

Público-alvo:
Empregados e empregadores de todos os setores da 
economia.

Principais serviços: programas de educação; capaci-
tação profissional; consultorias; inovação/informação 
tecnológica; análises laboratoriais, químicas e micro-
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biológicas; calibração de vidrarias; instrumentação e 
controle de processos contínuos; telecomunicações e 
informática; processos de fabricação e materiais; ges-
tão de produção e logística; metrologia e qualidade; 
desenvolvimento de produtos e sistemas; automação 
industrial; entre outros.

como solicitar?
Entrar em contato com uma unidade Senai BA.

1. SEnai – Tecnotrans

Projeto tem por objetivo melhorar a competitividade e 
produtividade das empresas da região.

Público-alvo:
Micro, pequenas e médias empresas.

Principais Serviços: consultoria de tecnologia sistê-
mica, assessoria de projetos de inovação em empre-
sas, treinamento, capacitação em áreas tecnológicas 
avançadas, projetos de P&D com empresas e arranjos 
produtivos, parcerias internacionais cientificas e tecno-
lógicas.

como solicitar?
Site: www.fieb.org.br/senai/tecnotrans/home.asp
Tel.: (71) 3379-8223

Mais informações:
www.senai.fieb.org.br
Tel.: (71) 3534-8090
Feira de Santana – BA / Ilhéus – BA

RETEc - REDE DE TEcnOLOGia Da Bahia

Público-alvo:
Empreendedores, micro, pequenos e médios empresá-
rios com necessidades de melhorias em seus proces-
sos de gestão, produção e produto.

1. Difusão de informações Tecnológicas

Oferece suporte às decisões estratégicas através de for-
necimento de informações tecnológicas.

Descrição: Trata-se de um serviço de informação do 
tipo pergunta e resposta, atendido de forma personali-
zada. Entre as modalidades de atendimento disponíveis 
se destacam:

• Informação sobre processo: descrição sobre o 
como fazer, seja voltado ao processo produtivo, 
à gestão e a procedimentos legais;

• Informação sobre produto: detalhamento sobre 
composição, funcionamento/manejo e utilidades 
do produto;

• Informação mercadológica: indicações e infor-
mações sobre fornecedores, dados e estudos de 
mercado, dentre outras afins;

• Informação sobre linhas de financiamento: vol-
tadas à capacitação tecnológica e à gestão em-
presarial;

• Indicação de especialistas: indicações de consul-
tores previamente cadastrados;

• Informação sobre propriedade intelectual: orien-
tações quanto à proteção dos direitos relativos à 
Propriedade Industrial e ao Direito Autoral.

como solicitar?
Cadastre-se no portal de serviços da RETEC/BA e envie/
formule a pergunta/questão.

2. Gestão de Serviços Tecnológicos

Oferece soluções para a MPEs e empreendedores da 
indústria e de serviços.

Principais serviços: consultoria nas áreas de qualidade 
e produtividade, meio ambiente, gestão, tecnologia, de-
sign e energia.

como solicitar?
Acesse o portal de serviços da RETEC/BA para encami-
nhar a sua solicitação de serviço.

Mais informações:
www.retec.org.br
Tel.: (71) 3343-1317
Salvador – BA

aBGc - aSSOciaÇÃO Baiana PaRa GESTÃO cOMPE-
TiTiVa

Promove as melhores práticas de gestão nas organiza-
ções por meio de inovação, educação e capacitação.
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Principais serviços: cursos à distância, cursos presen-
ciais, workshops, palestras, seminários e conferência.

como solicitar?
Entrar em contato com a Associação.

Mais informações:
www.fieb.org.br/abgc/
Tel.: (71) 3343-1393
Salvador - BA

FaPESB - FUnDaÇÃO DE aMPaRO À PESQUiSa DO 
ESTaDO Da Bahia

Estimular e apoiar as atividades de ciências, tecnologia 
e inovação.

1. Bahia inovação

Tem o objetivo de promover o desenvolvimento da ino-
vação e do empreendedorismo.

Principais serviços: cursos de empreendedorismo; su-
porte à proteção dos direitos de propriedade industrial 
e autoral; apóia o processo de inovação em produtos, 
processos e serviços; promove o programa juro zero 
(maiores informações na seção nacional: Programa 
Juro Zero da Finep).

como solicitar?
Confira as ações vigentes no site.

Mais informações:
www.fapesb.ba.gov.br
Salvador – BA
Tel.: (71) 3116-7680

SEcTi - SEcRETaRia DE ciÊncia, TEcnOLOGia E 
inOVaÇÃO

Otimizar a capacitação empresarial; estimular a deman-
da por serviços tecnológicos e integrar as instituições 
produtoras de Ciência e Tecnologia e as empresas.

1. Programa Bahia inovação

Fomenta o desenvolvimento da inovação e do empreen-
dedorismo.

Público-alvo:
Pequenas e médias empresas.

Principais serviços: apoio a trabalhos inovadores de 
pesquisa e de desenvolvimento tecnológico, conforme 
os editais vigentes; acesso a pesquisadores; assessoria 
para a obtenção de licenciamento de patentes.

como solicitar?
Entrar em contato com a SECTI.

2. Programa de Tecnologia para arranjos Produtivos 
Locais – aPL

Promover o desenvolvimento tecnológico e a inovação 
dentro de cadeias produtivas.

atuação: apoio técnico, modernização e capacitação.

Áreas de atuação: cacau, sisal, rochas ornamentais, 
confecções, ferramentaria, cachaça, flores, plástico e 
cerâmica.

como solicitar?
Entrar em contato com a SECTI.

3. REcOPE

Programa de Redes cooperativas de Pesquisa

Articula redes cooperativas de pesquisa, envolvendo 
parcerias acadêmicas e empresariais, que comparti-
lham tecnologias, recursos humanos e materiais.

como solicitar?
Entrar em contato com a SECTI.

Mais informações:
www.secti.ba.gov.br
Tel.: (71) 3116-5800 / 31165800
Salvador – BA
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/// CEARÁ ///

aPOiO FinancEiRO

BnB - BancO DO nORDESTE

O Banco tem o objetivo promover suprimento de recur-
sos financeiros e suporte à capacitação técnica.

Público-alvo:
Micro e pequenas empresas.

Produtos e Serviços: capital de giro; linhas de financia-
mentos e cresce nordeste.

1. cREScE nORDESTE

Programa de financiamentos com juros baixos e prazos 
mais longos.

Público-alvo:
Empreendedores nos setores de indústria, comércio, 
serviços, cultura, turismo, grãos, apicultura, bovino-
cultura, insumos e matéria-prima, ovinocaprinocultura, 
carcinicultura, floricultura e fruticultura e agricultura fa-
miliar.

condições do financiamento: o financiamento será 
concedido com base em projetos técnicos ou propos-
tas, a serem apresentados conforme as orientações do 
BNB e setor de atividade.

Prazos: máximo de até 12 anos, com até 4 anos de 
carência.

como solicitar?
Entrar em contato com o BNB.

Mais informações:
www.bnb.gov.br
Tel.: 0800 78 30 30 / (85) 3464 3152
Fortaleza – CE

POSTO aVanÇaDO BnDES / FiEc

Facilita o acesso do empresário às informações neces-
sárias para a obtenção de linhas de crédito e financia-
mento do BNDES e do Banco do Nordeste do Brasil (a 
relação dos itens financiáveis e das linhas de crédito 
pode ser consultada na seção nacional deste manual).

Público-alvo:
Micros, pequenas e médias empresas.

como solicitar?
Dirija-se ao Posto Avançado BNDES/FIEC para informar-
se qual a documentação necessária, analisar a possibi-
lidade de concessão do crédito e negociar as  garantias. 
Após aprovação, a operação será encaminhada para 
homologação e posterior liberação dos recursos pelo 
BNDES.

Mais informações:
w w w. s f i e c . o r g . b r / p a l e s t r a s / c r e d i t o / p o s t o _
avan%E7ado_informacoes_gerais.htm
Tel.: (85) 3466-5450
Fortaleza - CE

caPiTaL DE RiScO

Ver instrumentos Disponíveis na Seção Capital de Risco 
Nacional. Entre eles, consulte: RIO BRAVO e SEBRAE/
UASF.

aPOiO TécnicO E GEREnciaL

SEBRaE/cE - SERViÇO BRaSiLEiRO DE aPOiO ÀS Mi-
cRO E PEQUEnaS EMPRESaS DO cEaRÁ

1. consultoria coletiva

Orientação gerencial coletiva para esclarecer dúvidas e 
fornecer instrumentos de gestão que sejam necessida-
des comuns de um grupo de empresas. Temas tratados: 
custo e preço de venda, estratégias mercadológicas, 
controles financeiros, análise de resultados e gestão do 
capital de giro, diagnóstico empresarial e estratégias de 
venda.

como solicitar?
Entrar em contato com uma unidade do SEBRAE de sua 
região.

2. consultoria individual

Consultoria de 3 horas de duração, nas dependências 
do Sebrae, mediante agendamento prévio. O investi-
mento é custeado pelo Sebrae em 50%. Temas tratados: 
controles financeiros, levantamento e análise de custos, 
precificação de produtos, gerenciamento de estoques, 
marketing, análise de oportunidade de negócios, análise 
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do plano de negócio, análise de ponto comercial, recru-
tamento e seleção, plano de incentivo e remuneração, 
diagnóstico empresarial, definição dos objetivos da em-
presa e orientações técnicas sobre agronegócios.

como solicitar?
Entrar em contato com uma unidade do SEBRAE de sua 
região.

3. consultoria Especializada

Consiste em levantar dados da empresa assistida para 
apontar ações necessárias para um bom desempenho 
operacional.

Áreas de atuação: organizacional, administrativa, finan-
ceira, mercadológica e recursos humanos.

como solicitar?
Entrar em contato com uma unidade do SEBRAE de sua 
região.

4. crédito

O Sebrae busca facilitar o acesso ao crédito e a capi-
tais.

Principais serviços: elaboração de projetos de viabili-
dade econômico/financeira, indicação de consultores 
credenciados/qualificados, indicação de linhas de cré-
dito adequadas.

como solicitar?
Entrar em contato com uma unidade do SEBRAE de sua 
região.

5. PaTME

Programa de apoio Tecnológico às Micro e Pequenas 
Empresas

Programa que visa permitir aos micro e pequenos em-
presários estruturarem e modernizarem seus empreen-
dimentos.

Serviços: disponibiliza linhas de apoio à modernização 
e inovação tecnológica e, suporte empresarial e tecno-
lógico. Essas linhas consistem em subsídio de 30% até 
50%.

como solicitar?

Entrar em contato com uma unidade do SEBRAE de sua 
região.

Mais informações:
www.ce.sebrae.com.br
Tel.: (85) 3255 6600
Fortaleza - CE

SEnai/cE - SERViÇO naciOnaL DE aPREnDiZaGEM 
inDUSTRiaL DO cEaRÁ

O SENAI disponibiliza serviços de assessoria técnica e 
de desenvolvimento tecnológico. Promove a inovação 
e a transferência de tecnologias. E, além disso, oferece 
cursos para a formação profissional em diversos níveis 
de qualificação.

Público-alvo:
Empregados e empregadores de todos os setores da 
economia.

Principais serviços: assessoria técnica, educação pro-
fissional e informação tecnológica.

como solicitar?
Entrar em contato com a unidade do SENAI em sua re-
gião.

Mais informações:
www.senai-ce.org.br
Tel.: (85) 3281-6877
Fortaleza – CE

iEL/cE - inSTiTUTO EUVaLDO LODi DO cEaRÁ

O objetivo do IEL é estimular a aproximação entre univer-
sidades e empresas através da inserção de estudantes 
no mercado de trabalho. As principais formas de con-
cretizar isto são a concessão de bolsas e a promoção 
de estágios. Em acréscimo, cada um dos institutos es-
taduais possui programas específicos. No caso do CE, 
o mais importante é o seguinte:

1. PiET

Programa iEL de Extensão Tecnológica

Programa de consultoria tecnológica que visa apoiar o 
desenvolvimento de novas tecnologias de produção e 
de processos, a melhoria da qualidade e o aumento da 
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produtividade.

Público-alvo:
Micro e pequenas empresas.

Subsídio do SEBRaETEc: para efetivar seus trabalhos 
de consultoria, o PIET utiliza-se do programa adminis-
trado pelo SEBRAE (Programa SEBRAETEC), que cobre 
parte das despesas dos serviços de consultoria.

como solicitar?
O interessado deve entregar uma proposta ao Instituto. 
O formulário de apresentação da proposta está disponí-
vel para download no site do IEL.

Mais informações:
www.fiec.org.br/iel/intermediacao/piet/default.asp
Tel.: 3466.6500
Fortaleza - CE

RETEc/cE - REDE DE TEcnOLOGia DO cEaRÁ

Público-alvo:
Empreendedores, micro, pequenos e médios empresá-
rios com necessidades de melhorias em seus proces-
sos de gestão, produção e produto.

1. Difusão de informações Tecnológicas

Oferece suporte às decisões estratégicas através de for-
necimento de informações tecnológicas.

Descrição: Trata-se de um serviço de informação do 
tipo pergunta e resposta, atendido de forma personali-
zada. Entre as modalidades de atendimento disponíveis 
se destacam:

• Informação sobre processo: descrição sobre o 
como fazer, seja voltado ao processo produtivo, 
à gestão e a procedimentos legais;

• Informação sobre produto: detalhamento sobre 
composição, funcionamento/manejo e utilidades 
do produto;

• Informação mercadológica: indicações e infor-
mações sobre fornecedores, dados e estudos de 
mercado, dentre outras afins;

• Informação sobre linhas de financiamento: vol-
tadas à capacitação tecnológica e à gestão em-

presarial;

• Indicação de especialistas: indicações de consul-
tores previamente cadastrados;

• Informação sobre propriedade intelectual: orien-
tações quanto à proteção dos direitos relativos à 
Propriedade Industrial e ao Direito Autoral.

como solicitar?
Cadastre-se no portal de serviços da RETEC/CE e envie/
formule a pergunta/questão.

2. Gestão de Serviços Tecnológicos

Oferece soluções para a MPEs e empreendedores da 
indústria e de serviços.

Principais serviços: consultoria nas áreas de qualidade 
e produtividade, meio ambiente, gestão, tecnologia, de-
sign e energia.

como solicitar?
Acesse o portal de serviços da RETEC/CE para encami-
nhar a sua solicitação de serviço.

Mais informações:
www.retec.org.br
Tel.: (85) 3466 6515 / 3466 6517
Fortaleza – CE

PROcEG - PROGRaMa cEaRÁ DE EXcELÊncia EM 
GESTÃO

Programa que visa contribuir para a conquista de exce-
lência contínua da gestão.

Público-alvo:
Micro e pequenas empresas.

Principais serviços: capacitação sobre avaliação de ges-
tão; visitas técnicas; avaliação especializada do sistema 
de gestão; estruturação de prêmios de reconhecimen-
to para organizações que se destacam na utilização de 
conceitos de qualidade, produtividade e competitividade.

como solicitar?
Entrar em contato com a central de atendimento.

Mais informações:
www.mbc.org.br / Tel.: (85) 3466 5481 / Fortaleza - CE
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FEcEMPE - FEDERaÇÃO cEaREnSE DaS MicROEM-
PRESaS E EMPRESaS DE PEQUEnO PORTE

Oferece oportunidades de estabilidade no mercado, for-
talecendo o acesso a novas tecnologias, novas fontes 
de recursos e o aperfeiçoamento de gestão dos negó-
cios.

Público-alvo:
Micro e pequenos empresários.

Serviços: disponibiliza informações sobre os produtos 
e serviços do SEBRAE, bem como orientações relevan-
tes para a criação e fortalecimento dos pequenos em-
preendimentos.

como solicitar?
Entrar em contato com a Federação.

Mais informações:
www.fecempe.com.br
Tel.: (85) 3091 5551
Fortaleza – CE

UFc - UniVERSiDaDE FEDERaL DO cEaRÁ

Principais Serviços: assessoria e consultoria empresa-
rial.

Área de atuação: transferência de tecnologia, empreen-
dedorismo, inovação tecnológica, capacitação e qualifi-
cação de recursos humanos, direitos de propriedades e 
patentes.

como solicitar?
Entrar em contato com a Pró-Reitoria de Extensão.

Mais informações:
www.ufc.br
Tel.: (85) 3366 7413 / (85) 3366 7413 / (85) 3366 
7414
Fortaleza – CE

FUncaP - FUnDaÇÃO cEaREnSE DE aPOiO aO DE-
SEnVOLViMEnTO ciEnTÍFicO E TEcnOLÓGicO

Fundação de amparo à pesquisa científica e tecnológi-
ca.

Principais serviços: eventos, difusão e transferência de 
tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, implantação 

e modernização de laboratórios e bolsas de formação 
acadêmica.

como solicitar?
O interessado deve entregar uma proposta à Fundação 
conforme o edital vigente.

O edital e os formulários de apresentação de proposta 
estão disponíveis para download no site da FUNCAP.

Mais informações:
www.funcap.ce.gov.br
Tel.: (85) 3101 2170
Fortaleza - CE

nUTEc - FUnDaÇÃO nÚcLEO DE TEcnOLOGia in-
DUSTRiaL

Tem o objetivo de dar respostas às necessidades tecno-
lógicas das organizações.

Público-alvo:
Empresas dos setores de água e ar, alimentos, bebidas, 
calibração de equipamentos elétricos, cerâmicas para a 
construção civil, materiais de construção civil, produtos 
químicos, ligas e materiais metálicos, têxtil, tintas e ro-
chas ornamentais.

Principais serviços: difusão de informações tecnológi-
cas; certificações; pesquisa aplicada; serviços tecno-
lógicos; desenvolvimento e transferência de tecnologia; 
controle de qualidade de obras, equipamentos e produ-
tos.

como solicitar?
Entrar em contato com a Fundação.

Mais informações:
www.nutec.ce.gov.br
Tel.: (85) 3101 2445
Fortaleza – CE

SETaS - SEcRETaRia DO TRaBaLhO E DESEnVOLVi-
MEnTO SOciaL DO cEaRÁ

Secretaria que visa contribuir com o desenvolvimento 
sócio-econômico do Estado.

1. ceará Empreendedor

Visa obter uma maior organização, competitividade e 
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sustentabilidade dos empreendimentos.

Público-alvo:
Microempresas, empresas de pequeno porte, profis-
sionais autônomos ou liberais, cooperativas e grupos 
produtivos.

Principal serviço: disponibilizar tratamento tributário 
diferenciado.

1.1 incubadora de Empreendimentos

Fornece orientação sobre desenvolvimento tecnológico 
e técnicas de gestão.

1.2 Organização de arranjos Produtivos

Visa fortalecer unidades produtivas através da capacita-
ção e incentivo à utilização de novas tecnologias.

como solicitar?
Entrar em contato com a Secretaria.

Mais informações:
www.stds.ce.gov.br
Tel.: (85) 3101.2748
Fortaleza – CE

inSOFT - inSTiTUTO DO SOFTWaRE DO cEaRÁ

Seu objetivo é contribuir para o desenvolvimento do se-
tor de tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

Principais Serviços: ensino e treinamento; consultoria 
nas áreas de marketing, gestão de TI e negócios; bolsas 
de pesquisas; eventos nacionais e internacionais; aces-
so à informação tecnológica; incubação de empresas.

como solicitar?
Entrar em contato com o Instituto.

Mais informações:
www.insoft.softex.br
Tel.: (85) 3279-2188
Fortaleza-CE

SEciTEcE - SEcRETaRia Da ciÊncia, TEcnOLOGia E 
inOVaÇÃO DO cEaRÁ

1. Ric - Rede de incubadoras de Empresas do Estado 
do ceará

Tem o objetivo de fortalecer a inovação tecnológica e a 
criação de empresas de base tecnológica.

Principal serviço: incubação de empresas.

como solicitar?
Entrar em contato com a Secretaria.

Mais informações:
www.sct.ce.gov.br
Tel.: (0xx85) 241. 3962
Fortaleza – CE

2. Rede ceará de ciência, Tecnologia e inovação

Programa que orienta sobre serviços de certificações, 
ensaios, testes e inspeções de bens ou serviços.

Serviços: mapeamento nacional de serviços de apoio 
tecnológico e fornecimento de informações sobre os 
institutos tecnológicos, universidades e laboratórios pri-
vados de acordo com a demanda do solicitante.

como efetuar consulta?
Acesse o site e efetue seu cadastro.

Mais informações:
www.sct.ce.gov.br/rct/
Tel.: (85) 3277 3431
Fortaleza – CE



M a n u a l d e I n o v a ç ã o

�0

M o v i M e n t o  B r a s i l  C o M p e t i t i v o

/// DISTRITO FEDERAL ///

aPOiO FinancEiRO

BnB - BancO DO nORDESTE

O Banco tem o objetivo de promover suprimento de re-
cursos financeiros e suporte à capacitação técnica.

Público-alvo:
Micro e pequenas empresas.

Produtos e Serviços: capital de giro; linhas de financia-
mentos e cresce nordeste.

1. cresce nordeste

Programa de financiamentos com juros baixos e prazos 
mais longos.

Público-alvo:
Setores de indústria, comércio, serviços, cultura, turis-
mo, grãos, apicultura, bovinocultura, insumos e matéria-
prima, ovinocaprinocultura, carcinicultura, floricultura e 
fruticultura e agricultura familiar.

concessão do financiamento: o financiamento será 
concedido com base em projetos técnicos ou propostas 
a serem apresentados conforme as orientações do BNB 
e setor de atividade.

Prazos: máximo de até 12 anos, com até 4 anos de 
carência.

como solicitar?
Entrar em contato com o BNB.

Maiores informações:
www.bnb.gov.br
Tel.: 0800 78 30 30 / (61) 2102 7400
Brasília - DF

aPOiO TécnicO E GEREnciaL

SEnai/DF - SERViÇO naciOnaL DE aPREnDiZaGEM 
inDUSTRiaL DO DiSTRiTO FEDERaL

O SENAI disponibiliza serviços de assessoria técnica e 
de desenvolvimento tecnológico. Promove a inovação e 
a transferência de tecnologias, além disto, oferece cur-

sos para a formação profissional em diversos níveis de 
qualificação.

Público-alvo:
Empregados e empregadores de todos os setores da 
economia.

Principais serviços: educação profissional, assessoria 
técnica e tecnológica, inovação tecnológica, informação 
em tecnologia e cursos personalizados.

como solicitar?
Entre em contato com uma unidade ou consulte a pági-
na da internet SESI/SENAI.

Mais informações:
www.df.senai.br
Tel.: (61) 3362 6000
Brasília – DF

iEL/DF - inSTiTUTO EVaLDO LODi DO DiSTRiTO FE-
DERaL

O objetivo do IEL é estimular a aproximação entre univer-
sidades e empresas através da inserção de estudantes 
no mercado de trabalho. As principais formas de con-
cretizar isto são a concessão de bolsas e a promoção 
de estágios.

Público-alvo:
Empresas e universitários.

como solicitar?
Entrar em contato com o IEL.

Mais informações:
www.ieldf.org.br
Tel.: (61) 3361 0887
Brasília - DF

RETEc/DF - REDE DE TEcnOLOGia DO DiSTRiTO FE-
DERaL

Público-alvo:
Empreendedores, micro, pequenos e médios empresá-
rios com necessidades de melhorias em seus proces-
sos de gestão, produção e produto.

1. Difusão de informações Tecnológicas

Oferece suporte às decisões estratégicas através de for-
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necimento de informações tecnológicas.

Descrição: Trata-se de um serviço de informação do 
tipo pergunta e resposta, atendido de forma personali-
zada. Entre as modalidades de atendimento disponíveis 
se destacam:

• Informação sobre processo: descrição sobre o 
como fazer, seja voltado ao processo produtivo, 
à gestão e a procedimentos legais;

• Informação sobre produto: detalhamento sobre 
composição, funcionamento/manejo e utilidades 
do produto;

• Informação mercadológica: indicações e infor-
mações sobre fornecedores, dados e estudos de 
mercado, dentre outras afins;

• Informação sobre linhas de financiamento: vol-
tadas à capacitação tecnológica e à gestão em-
presarial;

• Indicação de especialistas: indicações de consul-
tores previamente cadastrados;

• Informação sobre propriedade intelectual: orien-
tações quanto à proteção dos direitos relativos à 
Propriedade Industrial e ao Direito Autoral.

como solicitar?
Cadastre-se no portal de serviços da RETEC/DF e envie/
formule a pergunta/questão.

2. Gestão de Serviços Tecnológicos

Oferece soluções para a MPEs e empreendedores da 
indústria e de serviços.

Principais serviços: consultoria nas áreas de qualidade 
e produtividade, meio ambiente, gestão, tecnologia, de-
sign e energia.

como solicitar?
Acesse o portal de serviços da RETEC/DF para encami-
nhar a sua solicitação de serviço.

Mais informações:
www.retec.org.br
Tel.: (61) 3362 6071
Brasília – DF

SEcRETaRia DE ESTaDO DE DESEnVOLViMEnTO 
EcOnÔMicO E TURiSMO DO DiSTRiTO FEDERaL

1. Programa Qualidade DF

Programa que visa a disseminação de ferramentas e 
conceitos de gestão pela qualidade, produtividade e 
competitividade; concessão do Prêmio Qualidade DF.

Benefícios:

• Diagnóstico do estágio de desenvolvimento da 
gestão empresarial;

• Planejamento de ações visando à melhoria con-
tínua;

• Acesso a informações sobre práticas bem-suce-
didas de gestão.

como aderir ao programa?
Acesse o site do programa e associe-se.

Mais informações:
www.qualidadedf.org.br
Tel.: (61) 3451 4025
Taguatinga Norte –DF

FaP DF - FUnDaÇÃO DE aPOiO a PESQUiSa DO DiS-
TRiTO FEDERaL

Oferece apoio, assessoramento técnico e fomento à ci-
ência, à tecnologia e à inovação.

1. PaPPE

Programa de apoio de Pesquisa em Empresas

Financia atividades de Pesquisa e Desenvolvimento e 
Inovação (P,D&I) de produtos e processos inovadores.

Público-alvo:
Empresas dos setores de agronegócios, biotecnologia, 
saúde, energia, tecnologia da informação, habitação e 
saneamento, segurança alimentar.

condições de concessão: as atividades devem estar 
em fases que precedem os seus processos de comer-
cialização e devem ser empreendidas por pesquisadores 
atuando diretamente ou em cooperação com empresas 
de base tecnológica.
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Fases do Programas:

• Estudo Sobre a Viabilidade Técnica, Econômica 
e Comercial. Os componentes críticos do pro-
duto ou processo são tecnicamente estudados 
e a viabilidade econômica da inovação junto ao 
mercado é estimada. Nesta fase são disponibili-
zados recursos do programa no valor de até R$ 
50.000,00.

• Desenvolvimento da Pesquisa 

Esta fase visa o desenvolvimento da pesquisa e terá du-
ração de até 18 meses, sendo disponibilizados recursos 
do programa no valor de até R$ 240.000,00.

como solicitar?
Apresentando uma proposta conforme o edital vigente 
de Seleção Pública de Projetos de Pesquisa Científica, 
Tecnológica e Inovação. As características da proposta 
variam de acordo com cada edital. O edital vigente pode 
ser acessado no site da FAP-DF.

Mais informações:
www.fap.df.gov.br
Tel.: (61) 3355 8301
Brasília – DF

cDT - cEnTRO DE aPOiO aO DESEnVOLViMEnTO 
TEcnOLÓGicO

1. Multincubadora de Empresas

Programa que apóia o desenvolvimento de produtos e 
serviços que apresentam inovações tecnológicas.

Principais serviços: oferece infra-estrutura física e 
logística, consultoria, suporte e treinamento gerencial, 
cursos de capacitação na área tecnológica; promove a

transferência de tecnologia universidade/sociedade, en-
tre outros.

condições de apoio: para incubar uma empresa, os 
candidatos deverão participar de um processo seletivo 
regulado por uma chamada pública. Os empresários 
devem apresentar o formulário de inscrição disponível 
no site (www.cdt.unb.br) devidamente preenchido em 
duas vias em envelopes lacrados a serem entregues na 
Multincubadora.

2. hotel de Projetos

Programa que apóia a criação de empreendimentos ino-
vadores.

Público-alvo:
Empreendimentos de prestação de serviços tecnológi-
cos, que demandam tecnologia simples e investimento 
inicial baixo.

Principais serviços: apoio técnico e gerencial por um 
período de 6 meses; informações sobre mercado e fi-
nanciamentos.

como solicitar?
Para contar com o apoio é necessário participar de um 
processo seletivo. Os empresários devem apresentar o 
formulário de inscrição (disponível no site (www.cdt.
unb.br), devidamente preenchido em duas vias, em en-
velopes lacrados entregues na Multincubadora.

3. Disque Tecnologia

Serviço de atendimento a consultas de natureza tecno-
lógicas e administrativas, como por exemplo: informa 
como ter acesso a tecnologias e conhecimentos desen-
volvidos na UNB; informa como desenvolver um protó-
tipo; indica instituições que possam auxiliar o empreen-
dimento conforme as necessidades específicas; entre 
outras.

como ter acesso?
O atendimento pode ser prestado pelos seguintes ca-
nais:
Site: www.cdt.unb.br
E-mail: disque@cdt.unb.br
Tel.: (61) 3349-7880
Endereço: Campus Universitário Darcy Ribeiro, Faculda-
de de Tecnologia Módulo
AT - 05 Térreo - CEP: 70919-970 Caixa Postal: 04397

4. Escola de Empreededores

Oferece cursos de capacitação e treinamento em em-
preendedorismo.

Principais Produtos e Serviços: desenvolvimento tec-
nológico; planos de negócios; cursos, seminários e ca-
pacitação; acompanhamento e avaliação de programas 
e projetos; estudo de viabilidade técnico-econômica; 



�3

M a n u a l d e I n o v a ç ã oM o v i M e n t o  B r a s i l  C o M p e t i t i v o

acompanhamento e avaliação de empresas; gestão de 
projetos cooperativos; negociação e gestão da proprie-
dade industrial; difusão de linhas de fomento e finan-
ciamento de inovação; transferência de conhecimento e 
tecnologia para inovação de produto, processo e servi-
ços para empresas.

como solicitar?
Entrar em contato com o CDT.

Mais informações:
www.cdt.unb.br
Tel.: (61) 3347 0617
Brasília – DF

inSTiTUTO SaPiEnTia

Tem por objetivo promover a inovação de produtos as-
sociados às áreas de Economia da Experiência (projeto 
de ambientes interativos, desenvolvimento da infra-es-
truturas de softwares distribuídos para integração de 
ambientes interativos; desenvolvimento de tecnologias 
de interatividade centradas no ser-humano; entre ou-
tros).

Principais serviços: pesquisa tecnológica, projetos e 
desenvolvimento de soluções, estudos e assessora-
mentos, cursos e treinamento, entre outros.

como solicitar?
Entrar em contato com o Instituto.

Mais informações:
www.sapientia.org.br
Tel.: (61) 3326 0111
Brasília – DF
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/// MATO GROSSO DO SUL ///

aPOiO FinancEiRO

FcO - FUnDO cOnSTiTUciOnaL DE FinanciaMEnTO 
DO cEnTROOESTE

Ver seção nacional.

Mais informações:
www.bb.com.br
Tel.: (67) 4004-0001
Campo Grande – MS

aPOiO TécnicO E GEREnciaL

SEBRaE/MS

SERViÇO BRaSiLEiRO DE aPOiO ÀS MicRO E PEQUE-
naS EMPRESaS DO MaTO GROSSO DO SUL

1. Treinamento personalizado

O SEBRAE/MS possui um sistema de elaboração de pro-
postas personalizadas de acordo com as necessidades 
do cliente. Este sistema possibilita a realização de even-
tos personalizados com carga horária diferenciada; ofe-
rece capacitação em várias áreas de interesse empresa-
rial; oferece também treinamentos personalizados para 
grupo de funcionários de uma empresa. Além disto, há 
a possibilidade de levar treinamentos a qualquer um dos 
municípios do MS, para serem realizados ou nas depen-
dências da empresa proponente ou nas dependências 
do SEBRAE. Para simular uma proposta personalizada, 
os interessados podem acessar o site: http://intranet.
ms.sebrae.com.br/sistemas/propostasweb.

2. Espaço do Empresário

Para que o empreendedor tenha acesso a informações 
variadas que auxiliem na gestão de sua empresa, o Se-
brae/MS projetou um local que unisse o atendimento 
empresarial prestado e todo o material informativo dis-
ponível, para que o empreendedor tenha a seu alcance 
orientação em todas as áreas de sua empresa. Este local 
é conhecido como Espaço do Empresário. Tal espaço 
disponibiliza serviços de Videoteca, Resposta Técnica, 
Acesso a Internet e CDI - Centro de Documentação e 

Informação.

www.ms.sebrae.com.br/OrientacaoEmpresarial/amplie
Tel.: (67) 2106 5410
Campo Grande – MS

como solicitar?
Entrar em contato com o SEBRAE.

Mais informações:
www.ms.sebrae.com.br
Tel.: 0800 703 55 11
Campo Grande – MS

SEnai/MS - SERViÇO naciOnaL DE aPREnDiZaGEM 
inDUSTRiaL DO MaTO GROSSO DO SUL

O SENAI disponibiliza serviços de assessoria técnica e 
de desenvolvimento tecnológico, promove a inovação e 
a transferência de tecnologias, além disto, oferece cur-
sos para a formação profissional em diversos níveis de 
qualificação.

Público-alvo:
Empregados e empregadores de todos os setores da 
economia.

1. Programas Especiais

São cursos de atualização de conhecimentos destina-
dos à introdução de conceitos e novas técnicas em áre-
as específicas de trabalho. Alguns exemplos:

Treinamento Operacional; Desenvolvimento de Recur-
sos Humanos; Treinamento em Higiene e Segurança no 
trabalho; Iniciação Profissional; Treinamento de Super-
visores e Gerentes.

2. Qualificação Profissional

Os cursos de qualificação profissional preparam traba-
lhadores para atender em necessidades específicas do 
mercado, através de formação especial em determinada 
ocupação. Participam destes cursos pessoas maiores 
de 16 anos de idade. Consiste em programas realizados 
de acordo com a necessidade específica das empresas, 
que resultam num conjunto de ações não formais de 
formação profissional.
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3. Educação Profissional

O SENAI-MS desenvolve atividades voltadas para a 
aprendizagem industrial, qualificação profissional, cur-
sos de especialização, de aperfeiçoamento, cursos 
técnicos especiais e programas especiais. Estes cursos 
são realizados nas empresas ou nas unidades de ensino 
do SENAI.

3.1 aprendizagem industrial

Os cursos de Aprendizagem Industrial formam profis-
sionais em determinada ocupação, na forma da lei em 
vigor. Os aprendizes, com idade entre 14 e 18 anos e 
escolaridade mínima de 4º série do 1º grau, são enca-
minhados aos cursos pelas próprias empresas ligadas 
ao SENAI. Os candidatos a empregos também partici-
pam dos cursos.

3.2 cursos de Especialização

São cursos destinados ao aprofundamento de conheci-
mentos já adquiridos, levando o trabalhador, já qualifica-
do, a ter um domínio específico de sua ocupação.

3.3 cursos Técnicos Especiais

Destinam-se especificamente a concluintes do 2º grau 
e abrange conteúdos técnicos, tecnológicos e práticos 
além do estágio obrigatório em empresas. Estes cursos 
são desenvolvidos nas áreas de Eletrotécnica e Mecâ-
nica.

4. assessoria Técnica e Tecnológica

O SENAI-MS presta atendimento a empresas para orien-
tar e solucionar problemas técnicos na administração ou 
produção de bens de serviços, bem como diagnosticar 
problemas, recomendar ações necessárias e orientar a 
adoção de medidas.

como solicitar?
Para participar de qualquer um dos programas acima, 
entrar em contato com o SENAI.

Mais informações:
www.fiems.org.br/senai.php3?id=5
Tel.: (67) 3321-0421
Campo Grande – MS

iEL/MS - inSTiTUTO EUVaLDO LODi DO MaTO GROS-
SO DO SUL

O objetivo do IEL é estimular a aproximação entre univer-
sidades e empresas através da inserção de estudantes 
no mercado de trabalho. As principais formas de con-
cretizar isto são a concessão de bolsas e a promoção 
de estágios.

Público-alvo:
Empresas e universitários.

como solicitar?
Entrar em contato com a instituição.

Mais informações:
www.fiems.org.br/iel.php3?id=80
Tel.: (67) 3389-9026
Campo Grande – MS

FUnDEcT - FUnDaÇÃO DE aPOiO aO DESEnVOLVi-
MEnTO DO EnSinO, ciÊncia E TEcnOLOGia DO ES-
TaDO DO MaTO GROSSO DO SUL

A Fundect tem como principal finalidade o amparo ao 
ensino e incentivo à pesquisa científica e tecnológica.

Público-alvo:

Pesquisadores individuais ou institucionais, oficiais ou 
particulares.

1. Programa de apoio à Pesquisa em Empresas

Oferece incentivos e oportunidades para que as empre-
sas de base tecnológica, existentes ou em criação, e 
preferencialmente aquelas associadas a incubadoras 
de empresas, desenvolvam atividades inovadoras em 
termos tecnológicos (P,D&E) de impacto comercial ou 
social.

como solicitar?
Conferir os editais disponíveis no site da FUNDETEC e 
entrar em contato com a Fundação.

Mais informações:
http://fundect.ledes.net
Tel.: (67) 3351-2550
Campo Grande - MS
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MS cOMPETiTiVO - MOViMEnTO MaTO GROSSO DO 
SUL cOMPETiTiVO

O MS Competitivo organiza o concurso do Prêmio Quali-
dade da Gestão MS – PQG-MS. Este prêmio visa disse-
minar modernas técnicas de gestão e reconhecer boas 
práticas, estimulando as empresas de Mato Grosso do 
Sul ao aperfeiçoamento contínuo da gestão empresarial. 
O Prêmio Qualidade da Gestão MS – PQG-MS contem-
pla as empresas públicas e privadas. As privadas com 
as modalidades, Micro e Pequenas Empresas; Médias e 
Grandes Empresas. As públicas, nas modalidades Orga-
nizações Iniciantes e as que já fizeram, no mínimo, uma 
auto-avaliação.

Público-alvo:
Empresas públicas e privadas.

como concorrer aos prêmios?
Para maiores detalhes, entrar em contato com o Movi-
mento.

Mais informações:
www.mscompetitivo.org.br
Tel.: (61) 3326-0121
Brasília – DF

UniDERP - UniVERSiDaDE PaRa O DESEnVOLViMEn-
TO DO ESTaDO E Da REGiÃO DO PanTanaL

A Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) da UNIDERP mantém 
um compromisso com a sociedade e seus movimentos 
sociais, políticos, econômicos e culturais, contribuindo 
para o aumento da produtividade de cada cidadão. Para 
alcançar este objetivo a PROEX, através de programas 
de extensão, relaciona-se com os mais diversos setores 
da sociedade, a partir dos quais a Instituição se retroa-
limenta, apreende as suas reais necessidades e, assim, 
redireciona sua atuação e difunde a produção.

1. Programa de integração Universidade/Empresa

Objetiva desenvolver atividades que buscam o estreita-
mento das relações entre a UNIDERP e instituições gover-
namentais e não-governamentais, de forma a possibilitar 
o intercâmbio de informações e a execução conjunta de 
projetos específicos; identificar, possibilitar e implementar 
o desenvolvimento de estágios e formação profissional, 
quer de ordem curricular ou não; executar programas e 

projetos em parceria com empresas públicas e privadas.

como solicitar?
Entrar em contato com a Pró-Reitoria de Extensão 
– PROEX.

Mais informações:
www.uniderp.br
Tel.: (67) 3348-8000
Campo Grande – MS
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/// MINAS GERAIS ///

aPOiO FinancEiRO

BDMG - BancO DE DESEnVOLViMEnTO DE MinaS 
GERaiS

Banco do Governo de Minas Gerais que visa promover 
e financiar o desenvolvimento econômico e social do 
Estado.

PRinciPaiS LinhaS DE FinanciaMEnTO:

1. BDMG competitividade

Crédito para micro, pequenas e médias empresas que 
precisam aumentar sua produtividade e competitivida-
de por meio da modernização de processos, produtos e 
serviços. O BDMG oferece as melhores linhas de finan-
ciamento do mercado, tanto para investimentos em ins-
talações, máquinas, veículos e equipamentos, quanto 
para ativos intangíveis, como modernização e absorção 
de tecnologia, adequação ambiental, gestão empresarial 
e marketing, entre outros.

Para informações sobre itens financiáveis, taxas, prazos 
e demais condições operacionais, o interessado deve 
enviar uma consulta preliminar, a partir do site: www.
bdmg.mg.gov.br/solucoes_bdmg/bdmg_competitivi-
dade.asp. O Banco se compromete a enviar uma res-
posta em 24 horas.

2. BDMG Exportação

Fiança bancária à micro, pequena e média empresa ex-
portadora, permitindo seu acesso ao Proex – Programa 
de Financiamento às Exportações, operado pelo Banco 
do Brasil, na modalidade Financiamento Pós-Embar-
que.

3. BDMG inovação

Para empresas inovadoras que precisam de recursos 
para desenvolvimento e transferência de tecnologia. 
O BDMG oferece opções de linhas de crédito de lon-
go prazo e com as melhores taxas, ideais para induzir 
a criação de novos produtos, processos ou serviços e 
para investimentos em infra-estrutura de pesquisa e de-

senvolvimento.

Para informações sobre itens financiáveis, taxas, prazos 
e demais condições operacionais, o interessado deve 
enviar uma consulta preliminar, a partir do site: www.
bdmg.mg.gov.br/solucoes_bdmg/bdmg_inovacao.asp. 
O Banco se compromete a enviar uma resposta em 24 
horas.

4. BDMG Programas Estratégicos

Programas de financiamento concebidos para atender 
demandas específicas de empresas pertencentes a se-
tores produtivos estratégicos para o desenvolvimento 
econômico estadual, regional ou local. Os programas 
específicos estão listados no site do BDMG.

como solicitar?
Entrar em contato com o banco.

Mais informações:
www.bdmg.mg.gov.br
Tel.: (31) 3219-8000
Belo Horizonte – MG

BnDES - BancO naciOnaL DE DESEnVOLViMEnTO 
EcOnÔMicO E SOciaL

Em Minas Gerais, os financiamentos do BNDES (ver se-
ção Nacional, p. xx) são administrados pela FIEMG (ver 
seção Apoio Técnico-Gerencial, p. xx).

caPiTaL DE RiScO

Ver instrumentos Disponíveis na Seção Capital de Risco 
Nacional. Entre eles, consulte: FUNDOTEC.

aPOiO TécnicO E GEREnciaL

SEBRaE/MG - SERViÇO BRaSiLEiRO DE aPOiO ÀS Mi-
cRO E PEQUEnaS EMPRESaS DE MinaS GERaiS

1. Guia do Empreendedor

Oferece por download a série guia do empreendedor, 
que traz informações básicas sobre gestão de micro e 
pequenas empresas.

2. como obter crédito e capital

O Sebrae oferece assessoria sobre os meios de se obter 
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crédito para as empresas.

3. informações empresariais

Oferece uma série de dados sobre diversos temas que 
interessam aos empresários.

como solicitar?

Para participar de qualquer um dos programas acima, 
entrar em contato com o SEBRAE.

Mais informações:
www.sebraemg.com.br
Tel.: (31) 3269-0180
Belo Horizonte - MG

FiEMG - FEDERaÇÃO DaS inDÚSTRiaS DO ESTaDO 
DE MinaS GERaiS

A FIEMG orienta o empresariado mineiro para a cons-
trução de uma indústria ainda mais forte e competitiva, 
oferecendo diversos serviços: assessorias e consulto-
rias econômicas, tributárias, trabalhistas e jurídicas; re-
lações internacionais; relações sindicais; meio ambien-
te; promoção de negócios; assuntos legislativos e capi-
talização e financiamento. O Sistema FIEMG congrega: o 
SENAI/MG; o IEL/MG; o SESI/MG; e a CIEMG.

1. Planejamento e inovação do Processo Produtivo

Atividades que abrangem trabalhos de diagnóstico, 
orientação e assessoria técnica voltadas à implantação, 
otimização e melhoria de processos e produtos, realiza-
dos, em geral, de forma personalizada, isto é, customi-
zada conforme as necessidades da empresa. Exemplos 
de ação:

• Implantação, redefinição e otimização de proces-
sos;

• Desenvolvimento de layout;

• Diagnóstico e solução de problemas em produ-
tos;

• Elaboração de projetos industriais;

• Uso eficiente de energia;

• Gestão da manutenção;

• Cronoanálise;

• Controle estatístico do processo;

• Assessoria e consultoria em propriedade intelec-
tual e industrial.

2. acesso a crédito

Através da interação com o mercado financeiro, a As-
sessoria em Financiamentos da FIEMG viabiliza o aces-
so das empresas ao crédito. A FIEMG busca parcerias 
junto aos bancos, visando facilitar o ingresso às melho-
res fontes de financiamento disponíveis, além de agili-
zar o processo de demandas de crédito. Atua, também, 
junto às empresas, divulgando possibilidades de finan-
ciamento, orientando a operacionalização e prestando 
assessoria ao empresário até o desembolso do finan-
ciamento pleiteado.

A FIEMG é a única entidade no Estado de Minas Gerais 
a possuir a prerrogativa de representar o BNDES através 
dos Postos de Informações FIEMG-BNDES.

Representa o BDMG através dos Postos Avançados. 
Os Postos estão localizados na Gerência de Economia 
e Finanças e nas dez Regionais da FIEMG no interior 
do Estado, e tem como objetivo facilitar, especialmente 
às micro, pequenas e médias empresas, o acesso às 
linhas de financiamento dos Bancos.

3. assessoria e consultoria em Gestão Empresarial

Atividades voltadas para a implementação de solução 
de problemas em empresas e instituições, visando a 
melhoria de sua qualidade e produtividade. Abrange tra-
balhos de diagnóstico, recomendações e soluções de 
problemas no campo da gestão, da produção de bens e 
da execução de serviços.

como solicitar?
Para ter acesso a qualquer um dos serviços, entrar em 
contato com a FIEMG.

Mais informações:
www.fiemg.com.br
Tel.: 0800 30 90 02
Belo Horizonte – MG
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SEnai/MG - SERViÇO naciOnaL DE aPREnDiZaGEM 
inDUSTRiaL DE MinaS GERaiS

O SENAI disponibiliza serviços de assessoria técnica e 
de desenvolvimento tecnológico. Promove a inovação 
e a transferência de tecnologias. E, além disso, oferece 
cursos para a formação profissional em diversos níveis 
de qualificação.

Público-alvo:
Empregados e empregadores de todos os setores da 
economia

como Solicitar?
Entrar em contato com o SENAI.

Mais informações:
www.fiemg.com.br/senai
Tel.: (31) 3263-4319
Belo Horizonte – MG

iEL/MG - inSTiTUTO EUVaLDO LODi DE MinaS GE-
RaiS

O objetivo do IEL é estimular a aproximação entre univer-
sidades e empresas através da inserção de estudantes 
no mercado de trabalho. As principais formas de con-
cretizar isto são a concessão de bolsas e a promoção 
de estágios. Em acréscimo, cada um dos institutos es-
taduais possui programas específicos. No caso de MG, 
são os seguintes:

1. RETEc

Rede de Tecnologia de Minas Gerais

A RETEC responde em tempo hábil às mais diversas 
informações bibliográficas de temas de interesse, des-
de questões técnicas e tecnológicas sobre processos e 
produtos até aspectos jurídicos e de mercado e orienta-
ções sobre marcas e patentes. Para solicitar as informa-
ções é preciso estar cadastrado no site da RETEC.

como solicitar?
Cadastrar-se no site RETEC.

Mais informações:
www.mg.retec.org.br
Tel.: (31) 3213-1091
Belo Horizonte

2. Qualidade Para a Gestão Empresarial

Programa de diagnósticos, consultorias e treinamen-
tos de qualidade com foco na eficiência, excelência e 
competitividade da indústria. As soluções contemplam: 
Gestão Empresarial; Tecnologia Industrial Básica, Sen-
sibilização para a Qualidade; Otimização da Estrutura 
Organizacional; Planejamento Estratégico Competitivo; 
Programa 5s; Normalização da Qualidade Empresarial 
e Desenvolvimento de Selos de Qualidade e Gestão da 
Qualidade para a Excelência.

3. inovação Tecnológica da indústria

Programa de prospecção e divulgação de fontes e edi-
tais de fomento e financiamento de suporte à inovação 
tecnológica, bem como de organização de grupos e 
ações para a condução dos projetos afins, identificando 
e articulando parceiros estratégicos e operacionais para 
a inovação tecnológica. O programa se propõe ainda a 
dar suporte de consultoria ou elaboração de projetos de 
fomento para inovação tecnológica, incluindo estudos 
de viabilidade técnica e econômica, o planejamento fí-
sico-financeiro dos projetos, além do acompanhamento 
e controle físico-financeiro do desenvolvimento e imple-
mentação de projetos de inovação tecnológica.

4. Empreendedorismo

Programa de estímulo ao empreendedorismo de incuba-
doras e de parques tecnológicos em Minas Gerais, com 
vistas ao fortalecimento da pesquisa, desenvolvimento, 
transferência, inovação tecnológica e competitividade da 
indústria de Minas, promovendo a integrando de institui-
ções de ensino e centros de conhecimento e pesquisa, 
órgãos governamentais e empresas e profissionais.

5. Desenvolvimento Regional da indústria

Programa de elaboração de macro-análises e diagnósti-
cos de avaliação de viabilidade técnica e socioeconômi-
ca para o desenvolvimento dos arranjos produtivos da 
indústria de Minas em geral. Planejamento estratégico 
e orçamentário de arranjos produtivos. Modelagem de 
projetos executivos, planejamento físico-financeiro dos 
mesmos e implementação de soluções de desenvolvi-
mento dos arranjos produtivos. Promoção do inter-re-
lacionamento dos Programas de Desenvolvimento de 
APLs – Arranjos Produtivos Locais, Desenvolvimento 
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Setorial da Indústria, Desenvolvimento de Cadeias Pro-
dutivas de Infra-Estrutura e Desenvolvimento da Estrada 
Real, de forma a gerar integração, sinergia, economia 
em escala e maior eficiência nas ações e soluções de 
cada um dos programas.

7. Políticas e ações estratégicas para o desenvolvi-
mento, inovação e competitividade da indústria

O programa articula políticas e ações estratégicas para 
o desenvolvimento da indústria de Minas, visando sen-
sibilizar e mobilizar o mercado para as ofertas de co-
nhecimento e soluções tecnológicas orientadas para 
negócios e competitividade, tais como inovação tecno-
lógica, arranjos produtivos locais, setoriais e de cadeias 
produtivas, qualidade para a gestão empresarial, metro-
logia, estágio empresarial e empreendedorismo, rede de 
tecnologia e gestão da informação.

como solicitar?
Para participar de qualquer um dos programas acima, 
entrar em contato com o IEL.

Mais informações:
www.fiemg.com.br/iel
Tel.: (31) 3213-3048
Belo Horizonte - MG

GOVERnO DO ESTaDO DE MinaS GERaiS

O Governo de Minas Gerais oferece alguns dispositivos 
que visam facilitar os negócios dos empresários que 
investem no Estado. Dentre eles, os mais importantes 
estão listados a seguir:

1. apoio ao investidor

Programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômi-
co do Estado de Minas Gerais – SEDE – que oferece 
orientações sobre o apoio institucional destinado às 
empresas que desejam implantar, expandir, readequar, 
modernizar ou reativar seu negócio no Estado.

Mais informações:
www.desenvolvimento.mg.gov.br
Tel.: (31) 3270-9355
Belo Horizonte – MG

2. central de atendimento ao Exportador Mineiro

Uma parceria entre o Governo do Estado e a Bolsa de 
Mercadorias e Futuros (BM&F) com o objetivo de pro-
mover o comércio exterior de Minas Gerais, ampliando 
as exportações e oportunidades dos produtos brasilei-
ros no mercado internacional.

Dúvidas e questões podem ser encaminhadas de duas 
formas: usando a internet ou o call center: 0800 770 
70 87. Na internet, além dos links para os sites rela-
cionados à exportação, o usuário poderá se cadastrar 
para receber um guia básico de exportação e enviar 
suas dúvidas. No call center, o usuário será atendido 
por pessoas especializadas em comércio exterior, que 
estarão capacitadas a responder as dúvidas. Se a per-
gunta necessitar uma pesquisa mais detalhada, ela será 
respondida por e-mail, fax ou correio em no máximo 48 
horas.

Mais informações:
www.exportaminas.mg.gov.br
Tel.: 0800 770 70 87
Belo Horizonte – MG

SEcTES - SEcRETaRia DE ESTaDO DE ciÊncia, TEc-
nOLOGia E EnSinO SUPERiOR DE MinaS GERaiS

informações gerais:
www.sectes.mg.gov.br
Tel.: (31) 3247-2000
Belo Horizonte - MG

1. inovação Tecnológica no Parque industrial Mineiro

O objetivo do Programa é aliar a base do conhecimento 
das instituições de ensino e pesquisa do Estado com o 
setor empresarial, a fim de promover o desenvolvimento 
sustentado, que aproveite as vantagens comparativas 
regionais e a capacidade inovadora local, promovendo a 
indução ao desenvolvimento tecnológico regional adap-
tado ao ambiente competitivo global. São estratégias do 
Programa: estimular e apoiar a criação e o desenvolvi-
mento de empresas inovadoras através do projeto de In-
cubadoras de Empresas e promover a articulação com 
BDMG, Sebrae e IEL, apoiando a Rede Mineira de Incu-
badoras (RMI). A SECTES apóia micro e pequenas em-
presas de base tecnológica, induzindo e apoiando a im-
plantação de parques tecnológicos, pólos e tecnópolis.
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Público-alvo
Micro e pequenas empresas de base tecnológica.

como solicitar?
Entrar em contato com o Programa.

Mais informações:
Tel.: (31) 3224-8441
Belo Horizonte – MG

2. Rede Estadual de c&T para inovação agroindus-
trial

O Programa busca realizar pesquisas e transferir tecno-
logias que estabeleçam sistemas de produção e indus-
trialização sustentáveis, para melhorar a qualidade dos 
produtos mineiros, aumentando a sua competitividade, 
reduzindo custos de produção e capacitando a mão-de-
obra envolvida em toda a cadeia produtiva.

Público-alvo:
Empresas envolvidas nas cadeias produtivas: leite, café, 
fruticultura, olericultura, piscicultura e o subprograma 
de tecnologia de alimentos.

como solicitar?
Entrar em contato com o Programa.

Mais informações:
Tel.: (31) 3236-4960
Belo Horizonte - MG

3. Rede Estadual das Tecnologias dos Minerais

O Programa promove ações de P&D e extensão tecnoló-
gica que beneficiem toda a cadeia produtiva da indústria 
mineral. Visa apresentar propostas de inovação que po-
dem permear os vários arranjos e complexos industriais, 
onde negócios de base mineral estejam presentes. O 
Programa contempla três grandes módulos estratégicos 
ou sub-programas:

• Plataforma Tecnológica de Gemas e Jóias do Nor-
te-Nordeste de Minas Gerais;

• Plataforma Estruturante para Fomento Tecnológi-
co na Pequena Empresa de Mineração e Peque-
nos Negócios de Base Mineral;

• Plataforma Estruturante para Tecnologias Empre-

endedoras de Base Mineral (geração de renda, 
trabalho e desenvolvimento regional).

Público-alvo
Empresas da área de mineração.

como solicitar?
Entrar em contato com o Programa.

Mais informações:
Tel.: (31) 3236-4965
Belo Horizonte - MG

4. Tecnologias de informação e comunicações

O programa tem a missão de promover o fortalecimento 
e a competitividade da indústria de Tecnologia da Infor-
mação em Minas e induzir a sua utilização em setores 
prioritários do Estado, com o apoio do governo, da ini-
ciativa privada e da universidade.

Público-alvo:
Empresas da área de tecnologia da informação.

como solicitar?
Entrar em contato com o Programa.

Mais informações:
Tel.: (31) 3236-4923
Belo Horizonte - MG

cETEc - FUnDaÇÃO cEnTRO TEcnOLÓGicO DE Mi-
naS GERaiS

As ações do CETEC são direcionadas para responder 
as necessidades de aumento da competitividade das 
empresas, por meio da otimização de processo, da 
melhoria da qualidade de produtos e da redução do 
comprometimento ambiental decorrente das atividades 
produtivas.

Público-alvo:
A Instituição desenvolve projetos de pesquisa tecnológi-
ca com as indústrias química, de alimentos, automotiva, 
siderúrgica, de extração mineral e da construção civil; e 
ainda promove a compatibilização das atividades produ-
tivas com a proteção ambiental.

1. análises, Ensaios e calibrações

A CETEC realiza inúmeros testes de variados tipos que 
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podem ser verificados no site da Fundação.

2. PROaUTO

Programa de Tecnologia automotiva

A base do programa é a interatividade entre as diversas 
áreas de atuação da Instituição, com foco nas pesqui-
sas tecnológicas e na prestação de serviços referen-
ciais com benefícios para a indústria e sociedade, de 
acordo com as prioridades estabelecidas pelas políticas 
governamentais para a ciência e a tecnologia. Metrolo-
gia e Ensaios, Tecnologia Metalúrgica e de Materiais e 
Tecnologia Ambiental são as áreas temáticas que têm 
forte vinculação com o ProAuto.

3. UaiTec

Unidade de atendimento em informação e Tecnologia

A UAITec tem por objetivo estabelecer um elo de ligação 
entre questões tecnológicas específicas apresentadas 
pelos clientes e as alternativas de solução.

A UAITec realiza:

• Pronto atendimento para a caracterização de pro-
blemas tecnológicos;

• Orientações na identificação de fornecedores na 
caracterização de ensaios laboratoriais e no di-
mensionamento de plantas industriais;

• Levantamento de informações tecnológicas sobre 
temas específicos;

• Pesquisa de normas e regulamentos técnicos;

• Seminários e cursos.

A UAITec facilita o acesso a:

• Análises e testes em produtos e matérias-pri-
mas;

• Assitência tecnológica na empresa;

• Consultorias;

• Estudos e pesquisas.

como solicitar?
Entrar em contato com a CETEC.

Mais informações:
www.cetec.br
Tel.: (31) 3489-2000
Belo Horizonte – MG

EPaMiG - EMPRESa DE PESQUiSa aGROPEcUÁRia 
DE MinaS GERaiS

A EPAMIG se constituiu na principal instituição de execu-
ção de pesquisa agropecuária de Minas Gerais e tem a 
função de apresentar soluções para o complexo agríco-
la, gerando e adaptando alternativas tecnológicas, ofe-
recendo serviços especializados, capacitação técnica, 
insumos qualificados compatíveis com as necessidades 
dos clientes e em benefício da qualidade de vida da so-
ciedade. Desenvolve uma série de projetos de pesquisa, 
coordena um grande número de programas de auxílio à 
agropecuária e oferece produtos e serviços.

Público-alvo:
Agricultores, pecuaristas e empresários rurais.

Principais Produtos:
Sementes, Mudas, Alevinos e Matrizes e Reprodutores 
bovinos e suínos.

Principais Serviços:
Ensino Técnico e Análise Laboratorial

como solicitar?
Entrar em contato com a Epamig.

Mais informações:
www.epamig.br
Tel.: (31) 3489-5000
Belo Horizonte – MG

FaPEMiG - FUnDaÇÃO DE aMPaRO À PESQUiSa DO 
ESTaDO DE MinaS GERaiS

A FAPEMIG incentiva o desenvolvimento da ciência atra-
vés das seguintes ações: financiamento de projetos de 
pesquisa; concessão de bolsas; promoção de eventos 
e congressos; oferta de estágios técnicos; pagamento 
de publicação em revista indexada; e pelo programa de 
capacitação de recursos humanos. Os detalhes mais 
importantes seguem abaixo:
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Público-alvo:
Pesquisadores individuais ou institucionais, oficiais ou 
particulares.

1. Programa de inovação – Projeto inventiva

Tem o objetivo de apoiar o desenvolvimento de protóti-
pos de produtos ou processos inovadores criados por 
inventores independentes e micro-empresa, objetivan-
do o licenciamento e a transferência de tecnologia. Tem 
como fundo a criação de uma estrutura de financiamen-
to e de procedimentos para a alavancagem da inovação 
tecnológica em Minas Gerais.

como solicitar?
Consultar as normas e procedimentos disponíveis no 
site: www.fapemig.br/info/normaseprocedimentos/nor-
mas_proced.php.

Mais informações:
www.fapemig.br
Tel.: (31) 3280-2100
Belo Horizonte – MG

iQM/PMQP - inSTiTUTO QUaLiDaDE MinaS - PRO-
GRaMa MinEiRO DE QUaLiDaDE E PRODUTiViDaDE

O PMQP visa contribuir para o desenvolvimento econô-
mico e social do Estado de Minas Gerais. É uma institui-
ção concebida para construir e desenvolver na parceria 
entre o setor privado e o setor público. O IQM, por sua 
vez, foi instituído por um grupo de empresas e entidades 
com a missão de assegurar a estrutura e os recursos 
necessários para que o PMQP possa contribuir para o 
desenvolvimento econômico e social do Estado de Mi-
nas Gerais.

Ambas as instituições possuem o foco estratégico de 
disseminar, implantar e premiar, no Estado de Minas Ge-
rais, modelos de excelência de gestão que aumentam a 
competitividade das organizações e a qualidade de vida 
do povo mineiro. Além disso, oferecem programas de 
treinamento específicos que podem ser encontrados no 
site das instituições. Os projetos mais importantes são 
listados abaixo:

1. PMQ

Prêmio Mineiro de Qualidade

O Prêmio tem seu modelo referencial descrito na pu-
blicação “Rumo à Excelência”. Trata-se de um modelo 
de excelência da gestão praticado por organizações que 
buscam uma melhor inserção no mercado competitivo. 
Pelo fato de não propor estruturas ou metodologias es-
pecíficas de gestão, ou seja, não ser prescritivo, ele é 
aplicável, igualmente, a organizações de qualquer ramo 
ou porte. Para participar, as empresas interessadas de-
verão verificar as informações disponíveis no site: www.
pmqp.org.br.

2. PGQE

Projeto de Gestão pela Qualidade Rumo à Excelência

Este projeto é administrado pelo IQM e tem o objetivo 
de adequar o sistema de gestão das organizações ao 
Modelo de Excelência da Gestão publicado pela Funda-
ção Nacional da Qualidade – FNQ. A consecução pode 
ocorrer de duas formas: ou em empresas individuais, ou 
em grupos de empresas. As organizações interessadas 
em participar do PGQE deverão preencher e assinar um 
Termo de Interesse, no qual solicitam que se iniciem os 
procedimentos preliminares para a Implementação do 
Projeto, tais como: uma visita do Coordenador do Proje-
to e/ou envio de proposta técnico-comercial. Mais infor-
mações pelo telefone: (31) 3055-8060, ou pelo e-mail: 
pgqe@pmqp.org.br.

Público-alvo:
Empresas de qualquer setor da economia.

como concorrer aos prêmios?
Entrar em contato com as instituições.

Mais informações:
www.pmqp.org.br
Tel.: (31) 3055-8080
Belo Horizonte – MG

UFMG - UniVERSiDaDE FEDERaL DE MinaS GERaiS

1. cTiT

coordenadoria para a Transferência e inovação Tec-
nológica

A Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológi-
ca atua na gestão do conhecimento científico e tecnoló-
gico, exercendo, entre outras, atividades concernentes 
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à disseminação da cultura de propriedade intelectual, ao 
sigilo das informações sensíveis, à proteção do conhe-
cimento e à comercialização das inovações geradas na 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Público-alvo:
Indústria e inventores.

como solicitar?
Entrar em contato com o CTIT.

Mais informações:
www.ufmg.br/ctit
Tel.: (31) 3499-4033/3499-4774
Belo Horizonte – MG

2. niTEG

núcleo de informação Tecnológica e Gerencial

O NITEG visa capacitar profissionais engajados em ati-
vidades de assessoramento a decisões estratégicas, 
de gerenciamento de informações e de introdução de 
inovações tecnológicas e gerenciais nas empresas. 
Neste sentido, desenvolve projetos de assessoria para 
o planejamento e implantação de atividades voltadas à 
gerência da informação empresarial, no âmbito da in-
formação tecnológica, industrial e para negócios. Sua 
atuação tem como foco a gestão estratégica do recurso 
informação como componente essencial da competiti-
vidade das organizações e do processo de desenvolvi-
mento sócio-econômico. O Núcleo atua nas seguintes 
áreas específicas:

• Monitoração do ambiente de negócios;

• Fontes de informação para tecnologia e negó-
cios;

• Produtos e serviços de informação para tecnolo-
gia e negócios;

• Gerência de Recursos Informacionais;

• Informação para gestão do conhecimento tecno-
lógico;

• Informação para aprendizagem organizacional;

• Informação para empresas de base tecnológica;

• Informação para a conduta estratégica;

• Informação para tomada de decisão;

• Inteligência competitiva;

• O papel da informação nos processos de mudan-
ça organizacional;

• Informação para a gestão de P & D;

• Informação para inovação tecnológica e organi-
zacional;

• Marketing de serviços de informação.

Público-alvo
Empresas de qualquer setor da economia.

como solicitar?
Entrar em contato com o NITEG.

Mais informações:
http://niteg.eci.ufmg.br
Tel.: (31) 3499-5229
Belo Horizonte – MG

UFJF – UniVERSiaDaDE FEDERaL DE JUiZ DE FORa

SEDETEc - SEcRETaRia DE DESEnVOLViMEnTO TEc-
nOLÓGicO

A SEDETEC foi instituída para fortalecer a integração 
universidade-empresa. Tem como objetivo ser um agen-
te ativo no desenvolvimento econômico regional, con-
solidando a relação com os parceiros da Universidade 
Federal de Juiz de Fora.

À SEDETEC compete traçar as diretrizes da política de 
inovação da UFJF e, ainda, monitorar as ofertas e as 
demandas tecnológicas relacionadas com o setor em-
presarial, gerenciando os processos de prestação de 
serviços tecnológicos da universidade. Atualmente, a 
secretaria coordena o Centro Regional de Inovação e 
Transferência de Tecnologia – CRITT –, o Parque Tecno-
lógico da UFJF e os processos de pré-incubação, incu-
bação e pós-incubação das incubadoras vinculadas.
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1. cRiTT

centro Regional de inovação e Transferência de Tec-
nologia

A atuação do CRITT envolve a prospecção de projetos 
da UFJF para empreendedores e empresas que buscam 
assessoria para o desenvolvimento de novos produtos 
ou aperfeiçoamento de processos de produção em di-
ferentes áreas. Os principais serviços estão listados 
abaixo:

Público-alvo
Empresas de qualquer setor da economia.

1.1 incubação de Empresas

Representa um mecanismo que estimula a criação e 
o desenvolvimento de micro e pequenas empresas de 
base tecnológica, por meio da formação complementar 
do empreendedor em seus aspectos técnicos e geren-
ciais.

1.2 Proteção ao conhecimento

Tem o papel de difundir a importância da propriedade 
intelectual, bem como assessorar, juridicamente, a de-
manda, existente ou potencial, gerada no meio acadê-
mico.

1.3 Transferência de Tecnologia

Tem a atribuição de gerir a transmissão formal de novas 
descobertas e/ou inovações resultantes de pesquisa 
científica da universidade.

como solicitar?
Entrar em contato com a SEDETEC.

Mais informações:
www.critt.ufjf.br
Tel.: (32) 3229-3476 – (32) 3229-3435
Juiz de Fora – MG
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/// PARÁ ///

aPOiO FinancEiRO

BancO Da aMaZÔnia

1. BnDES

Os financiamentos com recursos do BNDES (ver seção 
nacional) podem ser solicitados também no Banco da 
Amazônia.

2. FaT – PROGER Urbano

Esta linha de financiamento, descrita na seção nacional, 
pode ser solicitada também no Banco da Amazônia.

como solicitar?
Entrar em contato com o banco.

Mais informações:
www.basa.com.br
Tel.: (91) 3751-1629
Belém – PA

aDa - aGÊncia DE DESEnVOLViMEnTO Da aMaZÔ-
nia

1. FDa

Fundo de Desenvolvimento da amazônia

O FDA tem recursos destinados à implantação, amplia-
ção, modernização e diversificação de empreendimen-
tos privados. Os recursos são disponibilizados para os 
projetos que se enquadram nas propostas dos editais 
e são aprovados pela Agência de Desenvolvimento da 
Amazônia – ADA. Os editais são publicados no site: 
www.ada.gov.br.

condições do financiamento:

Modalidade de participação:

FDA participa do empreendimento através de subscrição 
e integralização de debêntures conversíveis em ações 
com direito a voto, sendo essa conversão limitada em 
até 15%, e permitida apenas para empresas de capital 
aberto; As debêntures terão garantia real de, no mínimo, 
1,25 do valor subscrito; O prazo de vencimento é de até 

12 anos, incluindo o período de carência; FDA exige a 
participação de recursos próprios de, no mínimo, 20% 
do investimento total, em moeda corrente.

custos finaceiros:

As debêntures, a partir de sua emissão, serão atualiza-
das monetariamente de acordo com a variação da TJLP 
(a partir da data da liberação até a data do efetivo pa-
gamento); Após a data prevista para o projeto entrar em 
operação serão adicionados juros de até 3% ao ano (a 
critério da ADA); Encargos del credere (risco do agente 
operador) de até 0,15%; 

Risco das operações:

FDA assume o risco de até 97,5% de sua participação 
em cada projeto; Agente Operador assume o risco de 
2,5%.

como solicitar?
Se após o conhecimento das regras do Regulamento do 
FDA (disponíveis no site da ADA) houver interesse em 
pleitear os recursos do Fundo, o interessado (empresá-
rio) deverá entrar em contato com profissional qualifica-
do e devidamente registrado em seu Conselho Profissio-
nal para que seja feita e apresentada à ADA uma carta 
consulta nos moldes da aprovada por esta Agência.

Mais informações:
www.ada.gov.br
Tel.: (91) 4008-5442
Belém – PA

aPOiO TécnicO E GEREnciaL

FaDESP - FUnDaÇÃO DE aMPaRO E DESEnVOLVi-
MEnTO Da PESQUiSa DO PaRÁ

A FADESP apóia projetos e ações da Universidade Fe-
deral do Pará em três grandes áreas: pesquisa, ensino 
e extensão. Sua missão é fomentar financeiramente o 
desenvolvimento da ciência no Estado do Pará.

Público-alvo
Pesquisadores individuais ou institucionais, oficiais ou 
particulares.

como solicitar?
Entrar em contato com a FADESP.
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Mais informações:
www.fadesp.org.br
Belém – PA
Tel.: (91) 4005-7400 – (91) 4005-7423

SEBRaE/Pa - SERViÇO BRaSiLEiRO DE aPOiO ÀS Mi-
cRO E PEQUEnaS EMPRESaS DO PaRÁ

1. incubadora Gerencial

A Incubadora Gerencial oferece às empresas assistência 
gerencial através de consultoria associada a seminários 
e a trabalhos técnicos complementares. Os seminários 
serão sobre os seguintes temas: habilidades gerenciais; 
contabilidade e tributos; finanças; compras e estoques; 
gestão de pessoas; instrumentos de comunicação com 
o mercado; vendas; desenvolvimento de competências; 
e planejamento estratégico. A consultoria se dá sobre 
os temas dos seminários. E os trabalhos técnicos se 
constituem em: acompanhamento da Ação Empreende-
dora realizada em cinco encontros do grupo e coach 
individual; visita técnica nas empresas após cada semi-
nário; visita técnica nas empresas após consultoria (02 
momentos em 30 e 60 dias); avaliação da empresa: no 
3º, 6º, 9º e 12º meses do contrato; e assessoramento 
de acordo com a demanda das empresas.

Mais informações:
www.pa.sebrae.com.br/sessoes/header/programas/in-
cubadora_gerencial.asp.

2. SEBRaETEc

Programa Sebrae de consultoria Tecnológica

Ver seção nacional.

como solicitar?
Para participar de qualquer um dos programas do SE-
BRAE/PA, entrar em contato com a instituição.

Mais informações:
www.pa.sebrae.com.br
Belém – PA
(91) 3181-9000

ciP/Pa - cEnTRO DE inDÚSTRiaS DO PaRÁ

Dentre os objetivos do CIP/PA, um dos principais é con-
gregar empresas de diversos setores econômicos, sin-

dicatos, associações patronais, instituições estatais e 
de economia mista.

1. aproximação entre a academia e os grandes pro-
jetos

O CIP incentiva convênios e acordos de cooperação en-
tre as faculdades e universidades paraenses e os gran-
des projetos instalados no Estado. Com a intervenção 
do CIP, em forma de convênios tripartites, o que se quer 
é aumentar a participação de estudantes e técnicos lo-
cais, uma forma de capacitar trabalhadores e pesquisa-
dores paraenses. Além, é claro, de incentivar a utilização 
das soluções encontradas pela pesquisa científica nas 
grandes indústrias instaladas no Estado.

Público-alvo:
Grandes indústrias e Universidades.

como solicitar?
Entrar em contato com o CIP.

Mais informações:
www.fiepa.org.br/cip
Belém – PA
Tel.: (91) 3223-7279

SEnai/Pa - SERViÇO naciOnaL DE aPREnDiZaGEM 
DO PaRÁ

O SENAI disponibiliza serviços de assessoria técnica e 
de desenvolvimento tecnológico. Promove a inovação 
e a transferência de tecnologias. E, além disso, oferece 
cursos para a formação profissional em diversos níveis 
de qualificação.

Público-alvo
Empregados e empregadores de todos os setores da 
economia.

1. Serviços Técnicos e Tecnológicos

O SENAI/PA disponibiliza serviços técnicos e tecnológi-
cos para as empresas.

2. Desenvolvimento Tecnológico

2.1 Pesquisa aplicada

Desenvolve e aprimora produtos, processos ou siste-
mas.
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2.2 Desenvolvimento Experimental

Produz novos materiais, produtos, sistemas e/ou mé-
todos.

2.3 Design

Desenvolve projetos de objetos e mensagens visuais.

3. Serviços Técnicos Especializados

3.1 Serviços Laboratoriais

Calibração, dosagem,ensaio e/ou teste de desempe-
nho.

3.2 Serviços de inspeção

Aplicado em áreas como segurança e desempenho ope-
racional.

3.3 Serviços Operacionais

Serviços de natureza técnica, voltado à implantação e à 
melhoria de processos produtivos.

4. assessoria Técnica e Tecnológica

4.1 consultoria em Gestão Empresarial

Diagnóstico, orientação e solução de problemas de ges-
tão.

4.2 consultoria em Processo Produtivo

Orientação e assessoria técnica voltada à implantação e 
à otimização de processos.

4.3 consultoria em Saúde e Segurança no Trabalho

Sensibilização e organização para implantação de siste-
mas de gestão baseados nas normas regulamentados 
do MT.

4.4 consultoria em Meio ambiente

Trabalho de diagnóstico segundo os requisitos das Nor-
mas ISO 14.000.

5. informação Tecnológica

5.1 Elaboração e Disseminação de informações

Busca e dissemina informações, que possibilitem a so-

lução de necessidades de natureza técnica.

5.2 Estudos de Mercado

Objetiva a geração de informações e conhecimentos re-
ferentes à situação atual do ambiente socioeconômico.

5.3 Eventos Técnicos

Realização de palestras, workshops, seminários, con-
gressos sobre temas técnicos específicos voltados para 
a competitividade das empresas e para a atualização e 
troca de experiências em áreas de atuação do SENAI.

como solicitar?
Entrar em contato com o SENAI/PA.

Mais informações:
www.fiepa.org.br/senai
Belém – PA
Tel.: (91) 3246-8260

UFPa – UniVERSiDaDE FEDERaL DO PaRÁ

Programa de incubação de Empresas de Base Tecno-
lógica - PiEBT

iEL/Pa - inSTiTUTO EUVaLDO LODi DO PaRÁ

O objetivo do IEL é estimular a aproximação entre univer-
sidades e empresas através da inserção de estudantes 
no mercado de trabalho. As principais formas de con-
cretizar isto são a concessão de bolsas e a promoção 
de estágios. Em acréscimo, cada um dos institutos es-
taduais possui programas específicos. No caso do PA, 
são os seguintes:

1. BiTEc

Bolsa de apoio ao Desenvolvimento Tecnológico

Visa o desenvolvimento tecnológico e a inovação nas 
micro e pequenas empresas. A função da bolsa é fa-
zer com que os estudantes beneficiados coloquem em 
prática os conhecimentos assimilados na universidade 
em um ambiente empresarial desafiador. A duração da 
bolsa é de seis meses. Os melhores trabalhos desenvol-
vidos são premiados.



��

M a n u a l d e I n o v a ç ã oM o v i M e n t o  B r a s i l  C o M p e t i t i v o

2. Bolsas iEL/SEBRaE de Gestão Empresarial

Nesta modalidade de bolsa, os estudantes universitários 
participam de rodadas de orientação com empresários, 
professores e técnicos do IEL e do SEBRAE para dis-
cussão e busca de soluções para processo de vendas, 
marketing e outros temas.

3. capacitação Empresarial

Projeto voltado para empresários, sucessores de em-
presas, dirigentes e gestores empresariais com nível 
superior. Visa desenvolver competências em gestão na 
alta administração das empresas, oferecendo aos par-
ticipantes oportunidade para enfrentar os desafios im-
postos pelas mudanças do setor produtivo.

4. capacitação Profissional

O IEL-PA oferece a gestores, líderes, profissionais, téc-
nicos e demais interessados, capacitação profissional a 
fim de atender de forma qualitativa os setores da econo-
mia paraense com abrangência em administração geral, 
comércio exterior, compras, custos, finanças, informá-
tica, marketing, produção, qualidade, design, entre ou-
tros. É oferecida em duas modalidades:

• cursos abertos: capacitação com oferta mensal 
de programas variados.

• cursos in company: são programas de capaci-
tação, solicitados pelas empresas. Nesta moda-
lidade conteúdo e metodologia são adaptados às 
reais necessidades das empresas, buscando a 
excelência nos resultados através do direciona-
mento específico às atividades realizadas.

5. PROcEM

Programa de certificação de Empresas

O PROCEM está em fase de implementação. Seu obje-
tivo é de qualificar fornecedores das grandes empresas 
do Pará, nos seguintes módulos:

• Qualidade e Produtividade;

• Segurança do Trabalho, Saúde e Meio Ambiente;

• Gestão Contábil, Tributária e Trabalhista.

como solicitar?
Para participar de qualquer um dos programas acima, 
entrar em contato com o IEL.

Mais informações:
www.fiepa.org.br/iel
Belém – PA
Tel.: (91) 4009-4708
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/// PARANÁ ///

aPOiO FinancEiRO

BRDE - BancO REGiOnaL DE DESEnVOLViMEnTO DO 
EXTREMO SUL

O BRDE é uma instituição financeira pública de fomento 
criada pelos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Ca-
tarina e Paraná. Possui agências em Porto Alegre (RS), 
Florianópolis (SC) e Curitiba (PR). Sua principal função 
é servir como instrumento governamental para a pro-
moção do desenvolvimento da Região.

1. Programas de Financiamento

O BRDE oferece financiamentos em seis setores de 
atividade, além de coordenar o Programa Internacional 
OPTIMA – Optimization Programme for Trade and In-
vestments in Markets for Agribusiness (Programa para 
otimização dos negócios e investimentos em agronegó-
cios) na Região Sul.

1.1 agropecuária

Linha de crédito que financia investimentos nas seguin-
tes atividades: agropecuária; apicultura; aqüicultura; 
armazenagem; cacauicultura; cafeicultura; cajucultura; 
correção de solos; floricultura; fruticultura; irrigação; 
ovinocaprinocultura; plantio comercial de florestas; pro-
dução de leite; recuperação de pastagens; sistematiza-
ção de várzeas; vitivinicultura; outros, sob consulta.

itens Financiáveis:

• Construção e reforma de prédios e instalações;

• Aquisição de máquinas e equipamentos (tratores, 
máquinas, implementos e outros equipamentos 
empregados na atividade agropecuária) novos 
nacionais cadastrados na FINAME: www.bndes.
gov.br/produtos/automaticos/finame.asp;

• Manutenção/recuperação de máquinas, tratores, 
colheitadeiras e equipamentos agrícolas;

• Aquisição de corretivos e fertilizantes;

• Despesas com tratos culturais nos primeiros anos 

da implantação de culturas perenes;

• Controle ou gestão ambiental e tratamento de re-
síduos;

• Conservação de energia;

• Silos e armazéns;

• Reflorestamento para fins energéticos ou supri-
mento de matéria-prima;

• Outros, sob consulta.

Público-alvo
Produtores rurais.

condições:
Situação fiscal e previdenciária em dia; cadastro satisfa-
tório; bom retrospecto.

condições do financiamento:
Participação financeira máxima no total do investimen-
to: Variável em função do porte econômico do interes-
sado, do risco, da localização geográfica e do tipo do 
empreendimento. Os Juros, prazos, as formas de paga-
mento e as garantias exigidas estão informados no site 
do Banco.

como solicitar?
Apresentar um projeto viável e enquadrável nas políticas 
operacionais e de risco de crédito do BRDE: www.brde.
com.br/fin_enquadramento.asp; comprovar a disponibi-
lidade dos recursos próprios necessários à realização 
do empreendimento; e entregar as informações e docu-
mentação básica para enquadramento e para a posterior 
análise do financiamento.

1.2 indústria

Linha de crédito que financia investimentos nas ativida-
des industriais.

itens Financiáveis:

• Construção e reforma de prédios e instalações;

• Aquisição de máquinas e equipamentos novos 
nacionais cadastrados na FINAME: http://www.
bndes.gov.br/produtos/automaticos/finame.asp;
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• Aquisição de máquinas e equipamentos importa-
dos, sob consulta;

• Capital de giro associado, ou seja, o capital de 
giro necessário ao financiamento do aumento de 
produção e vendas decorrente do investimento 
realizado;

• Programas ou projetos em Gestão para a Quali-
dade;

• Capacitação tecnológica e desenvolvimento de 
produtos e processos;

• Controle ou gestão ambiental e tratamento de re-
síduos;

• Conservação de energia;

• Conversão de plantas industriais para o uso do 
gás natural como fonte energética;

• Instalação de centrais de cogeração;

• Conversão ao gás metano veicular, nas modali-
dades: oficinas de conversão de veículos, ins-
talações para gás em postos de combustíveis, 
conversão de frotas de veículos de transporte de 
passageiros;

• Outros empreendimentos associados à utilização 
do gás natural como fonte energética;

• Centros ou laboratórios de pesquisa;

• Treinamento de pessoal e qualificação profissio-
nal;

• Aquisição e desenvolvimento de software (sob 
condições);

• Projetos de infra-estrutura econômica ou social;

• Silos e armazéns;

• Pequenas centrais hidrelétricas;

• Equipamentos turísticos;

• Reflorestamento para fins energéticos ou supri-
mento de matéria-prima;

• Outros, sob consulta.

Observações:
Em operações com empresas que faturam até R$ 
1.200.000,00 por ano e se classificam como microem-
presas, podem ser financiados equipamentos nacionais 
usados, desde que associados a outros investimentos 
fixos.

No segmento de prestação de serviços, somente para 
microempresas pode ser financiado o capital de giro 
associado.

Público-alvo:
Pessoas jurídicas de direito privado: Limitadas, Socie-
dades Anônimas, e Sociedades Civis com fins de gerar 
produtos ou serviços; pessoa física: somente produ-
tores rurais, caminhoneiros (para a aquisição de veí-
culos de carga) e acionista/quotista em operações de 
financiamento para aumento de capital; firma individual: 
exclusivamente em operações indiretas ou em progra-
mas com características específicas para o tipo/porte 
do empreendimento; empresas estrangeiras, desde que 
instaladas, com sede e administração no país. As em-
presas consideradas de alto interesse nacional (atuantes 
nos setores econômicos incluídos no Decreto 2.233, de 
23.05.97) são equiparadas às empresas nacionais para 
fins do estabelecimento das condições do financiamen-
to.

condições:
As mesmas exigidas no caso do crédito para agricul-
tura.

condições do financiamento:
Participação financeira máxima no total do investimen-
to: Variável em função do porte econômico do interes-
sado, do risco, da localização geográfica e do tipo do 
empreendimento. Os Juros, prazos, as formas de paga-
mento e as garantias exigidas estão informados no site 
do Banco.

como solicitar?
O procedimento é igual ao da solicitação de crédito para 
agropecuária.

1.3 Microempresas

Linha de crédito para investimentos em microempresas.
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itens Financiáveis:

• Construção e reforma de prédios e instalações;

• Aquisição de máquinas e equipamentos novos 
nacionais;

• Aquisição de máquinas e equipamentos usados 
nacionais, quando associado a investimento 
fixo;

• Capital de giro associado, ou seja, o capital de 
giro necessário ao financiamento do aumento de 
produção e vendas decorrente do investimento 
realizado;

• Programas ou projetos em Gestão para a Quali-
dade;

• Capacitação tecnológica e desenvolvimento de 
produtos e processos;

• Controle ou gestão ambiental e tratamento de re-
síduos;

• Conservação de energia;

• Conversão de plantas industriais para o uso do 
gás natural como fonte energética;

• Conversão ao gás metano veicular, nas modali-
dades: oficinas de conversão de veículos; ins-
talações para gás em postos de combustíveis; 
conversão de frotas de veículos de transporte de 
passageiros;

• Outros empreendimentos associados à utilização 
do gás natural como fonte energética;

• Treinamento de pessoal e qualificação profissio-
nal;

• Aquisição e desenvolvimento de software (sob 
condições);

• Equipamentos turísticos;

• Outros, sob consulta.

Público-alvo:
Microempresas e empresas de pequeno porte, confor-
me Lei 9.841/99, ou seja, empresas que faturam até R$ 

1.200.000,00 por ano.

condições:
As mesmas exigidas no caso do crédito para agricul-
tura.

condições do financiamento:
Participação financeira máxima no total do investimen-
to: até 90% dos itens financiáveis. Os Juros, prazos, as 
formas de pagamento e as garantias exigidas estão in-
formados no site do Banco.

como solicitar?
O procedimento é igual ao da solicitação de crédito para 
agropecuária.

1.6 OPTiMa

O OPTIMA tem por objetivo propiciar a formação de 
alianças estratégicas entre empresas da França e dos 
países integrantes, como formação de joint ventures, 
acordos para transferência de tecnologia e parcerias co-
merciais para promover o desenvolvimento tecnológico 
e competitivo das empresas do setor de agronegócios.

Público-alvo:
Qualquer empresa agroindustrial

como solicitar?
É necessário entrar em contato com o BRDE.

Mais informações:
www.brde.com.br
Tel.: (41) 3219-8000
Curitiba – PR

aPOiO TécnicO-GEREnciaL

aDETEc - aSSOciaÇÃO DO DESEnVOLViMEnTO TEc-
nOLÓGicO DE LOnDRina

A ADETEC é uma entidade de caráter educacional, de 
pesquisa e fomento, voltada para o desenvolvimento 
tecnológico e regional do Norte do Paraná. Tem como 
missão ser um agente de integração para o desenvolvi-
mento econômico e social da região, alicerçado no de-
senvolvimento tecnológico. A ADETEC tem trabalhado 
em parceria com as principais instituições dos setores 
produtivo, público, de pesquisa e desenvolvimento, em 
ações estratégicas, programas, projetos e atividades, 
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visando à consolidação de Londrina como Pólo Tecno-
lógico do Norte do Paraná.

1. informações e apoio a Projetos

Programa subdividido em especialidades que oferecem: 
informações sobre questões sócio-econômicas do eixo 
Apucarana-Londrina-Corenélio Procópio; informações 
sobre oportunidades de negócios; indicadores com-
postos e analíticos para avaliar os recursos humanos e 
tecnológicos, a infraestrutura da região e as condições 
do mercado na região. Além disso, presta o serviço de 
Consultoria e Análise de Viabilidade para novos negó-
cios, com os quais elabora indicadores sobre o impacto 
do mercado no seu empreendimento, conforme a ne-
cessidade e demanda do seu negócio.

2. Tecnologia da informação

Programa que através de sua Fábrica de Softwares pro-
cura padronizar a produção local para melhorar as con-
dições de competitividade das empresas do norte do 
Paraná. Também possui um Núcleo de Desenvolvimento 
de Softwares para Telecomunicações, que trabalha em 
parceria com universidade, empresas e programas de 
fomento. Oferece um Centro de Qualificação, no qual se 
está preocupado com o desenvolvimento das compe-
tências das empresas e profissionais em Tecnologia da 
Informação através de capacitação no uso de ferramen-
tas e metodologias consolidadas no mercado.

3. alimentos e agriBusiness

Programa que faz a avaliação das necessidades das 
empresas da área e fornece suporte na elaboração de 
projetos de viabilização técnica, de soluções para me-
lhoria de produto e de aumento da amplitude de aplica-
ção do produto através da adição de Valor Agregado. O 
suporte poderá incluir um Planejamento de Marketing 
para as empresas. Oferece também Curso de Formação 
em Agribusines e faz testes de avaliação de produtos.

4. Empreendedorismo e inovação Tecnológica

Programa que agencia a interação entre Universidades e 
empresas, no intuito de estabelecer parcerias para aper-
feiçoar produtos e processos. Neste sentido, oferece 
ferramentas de busca de profissionais especializados, 
pesquisadores e organizações de pesquisa e desenvol-

vimento, com seus respectivos currículos e projetos de 
desenvolvimento. Atua também através de um progra-
ma de pré-incubação, destinado a estimular o desen-
volvimento de produtos e transferência de tecnologia. 
O processo de pré-incubação visa reduzir o custo com 
desenvolvimento de produtos e indicar algumas oportu-
nidades de financiamento.

Além disso, oferece Cursos e Palestras nas áreas de: 
Empreendorismo; Inovação Tecnológica; Economia; 
Desenvolvimento Tecnológico; Incubação; Marketing; e 
Empreendorismo nas Escolas e Universidades.

como solicitar?
Para solicitar qualquer um dos serviços acima, entrar 
em contato com a ADETEC.

Mais informações:
www.adetec.org.br
Tel.: (43) 3324-3212
Londrina – PR

SEBRaE/PR - SERViÇO BRaSiLEiRO DE aPOiO ÀS Mi-
cRO E PEQUEnaS EMPRESaS DO PaRanÁ

Público-alvo:
Micro e pequenas empresas.

1. Projeto cadeia Produtiva do Petróleo e Gás

O objetivo do projeto é criar um ambiente que favoreça 
a inserção competitiva de pequenos negócios em toda 
a cadeia. Para isto, adota a estratégia de aumentar a 
competitividade das empresas pela capacitação, con-
sultorias especializadas, tecnológicas e acesso a novos 
mercados, entre outras ações. As empresas que parti-
cipam do projeto são beneficiadas nos seguintes quesi-
tos: fazem parte dos cadastros da Petrobrás, da ONIP 
e Petronect; têm acesso a treinamentos e capacitações 
técnicas, consultorias tecnológicas e de gestão empre-
sarial; garantem a participação em feiras, rodadas de 
negócios e eventos técnicos do setor; fazem parte de 
uma rede de cooperação entre empresas do setor, go-
verno, instituições de pesquisa e universidades, além de 
acesso a novos mercados; e têm acesso a estudos da 
Cadeia Produtiva do Petróleo e Gás no Paraná.

Público-alvo:
Toda a cadeia produtiva do petróleo e gás no Paraná, 
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com ênfase nas micro e pequenas empresas, que atu-
am nas áreas de caldeiraria, soldagem, pintura, cons-
trução civil de pequenas obras, carpintaria, elétrica, hi-
dráulica, manutenção em refrigeração, instrumentação 
e automação.

2. comunidades da construção

Programa que disponibiliza ferramentas e apoio para au-
mentar a competitividade do setor e melhorar o desem-
penho de profissionais e empresas, principalmente no 
que se refere aos sistemas de base cimentícia. Produz 
manuais técnicos e desenvolve programas de melhoria 
da produtividade em obras de construção civil.

Público-alvo:
Empresas da área de construção civil.

3. PaDTEc

Programa de adequação Tecnológica

O programa consiste em tentar resolver problemas tec-
nológicos que as empresas venham a apresentar. Os 
interessados devem procurar um escritório de atendi-
mento do SEBRAE que os encaminhará para as empre-
sas prestadoras de serviço. O SEBRAE se compromete 
a subsidiar parte dos serviços.

Público-alvo:
Empresas com problemas tecnológicos.

como solicitar?
Entrar em contato com o SEBRAE.

Mais informações:
www.sebraepr.com.br
Tel.: (41) 3330-5800
Curitiba – PR

FiEP - FEDERaÇÃO DaS inDÚSTRiaS DO ESTaDO DO 
PaRanÁ

A FIEP é um órgão representativo das indústrias do Pa-
raná. O Sistema FIEP congrega: SESI/PR; SENAI/PR; 
IEL/PR; CIEP; e UNINDUS. Sua ação está voltada para o 
apoio dos setores produtivos do Estado.

1. captação e Fomento

A Diretoria de Captação e Fomento da FIEP possui o ob-

jetivo de informar aos empresários do setor industrial 
sobre a obtenção de recursos financeiros provenientes 
de organismos públicos, tais como BNDES e FINEP. Além 
disso, atua com a finalidade de aprimorar, desenvolver 
e divulgar novas alternativas de captação de recursos 
para o fomento da indústria paranaense.

2. Pesquisa e análise

É um serviço de coleta de dados e divulgação de in-
formações obtidas através de pesquisa direta junto a 
empresas e empresários. Aos informantes da pesquisa 
conjuntural é fornecido mensalmente um relatório con-
fidencial exclusivo que compara o desempenho de sua 
empresa em relação ao setor e ao setor industrial como 
um todo. São fornecidas informações conjunturais de 
market-share (Variações de venda, compras, entre ou-
tras) e informações estratégicas que ajudam na tomada 
de decisões. Para detalhes de como participar, clique 
Informação/Orientação.

como solicitar?
Entrar em contato com a FIEP.

Mais informações:
www.fiepr.org.br
Tel.: (41) 3271-9000
Curitiba – PR

SEnai/PR - SERViÇO naciOnaL DE aPREnDiZaGEM 
inDUSTRiaL DO PaRanÁ

O SENAI disponibiliza serviços de assessoria técnica e 
de desenvolvimento tecnológico. Promove a inovação 
e a transferência de tecnologias. E, além disso, oferece 
cursos para a formação profissional em diversos níveis 
de qualificação.

1. SERViÇOS TécnicOS E TEcnOLÓGicOS

1.1 assessoria Técnica e Tecnológica

O SENAI/PR oferece Assessoria e Consultoria Técnica 
e Tecnológica às empresas. São trabalhos que abran-
gem diagnóstico, recomendações e soluções de proble-
mas no campo da gestão, da produção de bens e da 
execução de serviços. O programa age em três grande 
áreas: Gestão Empresarial, Processo Produtivo, e Meio 
Ambiente.
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1.2 informação Técnica e Tecnológica

Grupo de atividades que engloba captação, tratamento e 
disseminação de todo tipo de conhecimento relacionado 
com o modo de fazer um produto ou prestar serviço 
para colocá-lo no mercado, sendo de natureza técnica, 
econômica, mercadológica, gerencial, etc. O programa 
oferece: Elaboração e disseminação de informações 
(serviços de documentação), Estudos de Mercado, e 
realiza Eventos Técnicos (palestras, workshops, semi-
nários, etc.).

1.3 Desenvolvimento Tecnológico

Corresponde ao uso do conhecimento técnico-científico 
para produzir novos materiais, equipamentos, produtos 
e sistemas ou efetuar melhorias nos já existentes. Nes-
te sentido, trabalha nas seguintes atividades: Pesquisa 
Aplicada, Desenvolvimento Experimental e Desing.

1.4 Serviços Técnicos Especializados

Serviços cuja rotina de execução já esteja padronizada, 
preferencialmente fundamentada em normas técnicas 
ou procedimentos sistematizados. Os serviços técnicos 
especializados compreendem as seguintes categorias: 
Serviços Laboratoriais, Serviços de Inspeção e Serviços 
Operacionais.

2. Programa inova SEnai/PR

O Programa Inova Senai PR atua na orientação e na 
prestação de serviços sobre a gestão de ambientes 
inovativos educacionais e empresariais, através das 
Unidades de Educação e Tecnologia e da Rede de Tec-
nologia/RETEc (ver abaixo). O Programa Inova Senai 
PR engloba conteúdos e práticas relacionadas à Criati-
vidade, Inovação, Empreendedorismo, Propriedade Inte-
lectual e Transferência de Tecnologias, que contribuam 
para o aprimoramento da educação profissional, e para 
a sustentabilidade e competitividade da indústria.

2.1 nOPi

núcleo de Orientação de Propriedade intelectual

O NOPI é um serviço do Programa Inova do SENAI que 
procura divulgar a importância da propriedade industrial 
(concessão de patentes, registro de marcas, indicações 
geográficas e desenhos industriais), a qual está incluída 

na área da Propriedade Intelectual. Através de consul-
torias pessoais e da divulgação em cursos e palestras, 
este serviço tem o objetivo de orientar empresas a terem 
conhecimento sobre o que é e como funciona a proprie-
dade intelectual. Por ser um Núcleo de Propriedade Inte-
lectual, o NOPI também orienta pessoas interessadas na 
questão do direito autoral, que consiste na proteção de 
obras artísticas, literárias e científicas e de programas 
de computador (softwares).

2.2. RETEc

Rede de Tecnologia do Paraná

A RETEC/PR é um sistema de informações e soluções 
que tem como objetivo apoiar micro e pequenas empre-
sas, desenvolvendo sua capacidade tecnológica, eco-
nômica e de gestão. Para utilizar a RETEC/PR deve-se 
acessar o portal www.pr.retec.org.br, fazer o cadastro 
da empresa e enviar a demanda, seja sobre tecnologia, 
gestão, mercado, legislação ou linhas de financiamento. 
A RETEC possui postos de atendimento que possibili-
tam à comunidade empresarial usufruir dos serviços 
oferecidos. Nestes postos há estagiários treinados para 
atender ao público e facilitar o encaminhamento de sua 
solicitação. Os postos estão localizados em sindicatos 
patronais, filiados à FIEP, em câmaras bilaterais de co-
mércio e em entidades do próprio sistema, como SE-
NAI, SESI e IEL.

2.2.1 Solicitação de informação (Tecnológica/Biblio-
gráfica/Mercadológica)

Serviço do tipo pergunta e resposta, atendido de forma 
personalizada. Por intermédio deste recurso, o cliente 
poderá obter, em tempo hábil, as mais diversas informa-
ções bibliográficas de temas de interesse da sua empre-
sa, assim como informações técnicas sobre processos, 
produtos e mercado. Para dispor deste serviço, basta o 
cliente acessar o portal de serviços da RETEC.

O tempo de resposta varia obviamente em função da 
complexidade da pergunta. Quando o tratamento da per-
gunta é executado exclusivamente pela equipe técnica 
da RETEC, não dependendo de terceiros, o tempo médio 
de resposta é de 5 dias úteis.
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2.2.2 Solicitação de informação (Linhas de Financia-
mento para capacitação Tecnológica)

A RETEC fornece informações sobre linhas de financia-
mento para micro, pequena e média empresa voltadas à 
capacitação tecnológica e gestão empresarial. Estas li-
nhas, oferecidas nos âmbitos federal e estadual, podem 
ser de curto, médio ou longo prazos.

Acesse o portal de serviços da RETEC para encaminhar 
o seu pedido de informação sobre linhas de financia-
mento (www.pr.retec.org.br).

2.2.3 Pesquisa Estruturada

Serviço especializado voltado para levantamento e re-
cuperação de informações bibliográficas, com alto ní-
vel de detalhamento técnico-científico, com a finalidade 
de subsidiar trabalhos de pesquisa e desenvolvimento, 
bem como novos negócios.

O orçamento prévio da pesquisa é elaborado e estru-
turado pela equipe da RETEC com base na consulta 
encaminhada pelo cliente. Uma vez aprovado, a pres-
tação deste serviço se dá pelo acesso a reconhecidos 
provedores de informação nacionais e internacionais 
especializados.

Acesse o portal de serviços da RETEC para encaminhar 
o seu pedido de pesquisa estruturada (www.pr.retec.
org.br).

3. hPi

hotel de Projetos inovadores

O Hotel de Projetos Inovadores é a pré-incubadora do 
SENAI. Alunos e ex-alunos do SENAI e colégio SESI 
podem inscrever projetos próprios de produtos ou ser-
viços inovadores que desejam desenvolver. Aqueles se-
lecionados recebem hospedagem física ou virtual, pelo 
período de seis meses a dois anos.

4. Laboratórios de criatividade: idéias e inovações

São workshops dinâmicos que aplicam ferramentas de 
solução de problemas e “captura” de idéias em busca 
da geração de inovações. São realizados em grupos de 
30 pessoas em função da metodologia de trabalho.

como solicitar?
Para participar de qualquer um dos programas acima, 
entrar em contato com o SENAI.

Mais informações:
www.pr.senai.br
Tel.: (41) 3271-9000
Curitiba – PR

iEL/PR - inSTiTUTO EUVaLDO LODi DO PaRanÁ

O objetivo do IEL é estimular a aproximação entre univer-
sidades e empresas através da inserção de estudantes 
no mercado de trabalho. As principais formas de con-
cretizar isto são a concessão de bolsas e a promoção 
de estágios. Em acréscimo, cada um dos institutos es-
taduais possui programas específicos. No caso do PR, 
o mais importante é o seguinte:

1. antena aBG Brasil (associação Bernard Gregory)

A Antena ABG Brasil está a serviço das empresas para 
ajudá-las a identificar as competências dos doutores 
mais adaptados às suas necessidades e melhor inte-
grá-los nas empresas, aproximando assim, o mundo 
acadêmico do mundo empresarial. As empresas que 
aderirem à ABG, poderão contar com o recrutamento de 
colaboradores formados pelo mundo da pesquisa técni-
cocientífica e os seguintes serviços:

• Pesquisa personalizada ao banco de dados de 
Currículos,

• Alerta novos Currículos correspondendo à vaga 
ofertada,

• Pré-seleção dos candidatos e acompanhamento 
do processo de recrutamento e seleção,

• Gestão de ofertas de emprego.

Para aderir à ABG, as empresas devem contatar a As-
sociação.

www.ielpr.org.br/antenaabgbrasil/

como Solicitar?
Para estágios e bolsas, entrar em contato com o IEL.

Mais informações:
www.ielpr.org.br
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Tel.: (41) 3271-9410
Curitiba – PR

UninDUS - UniVERSiDaDE Da inDÚSTRia

A Unindus é uma iniciativa do sistema FIEP para o de-
senvolvimento de ações de educação continuada vol-
tadas à comunidade industrial e aos colaboradores do 
próprio sistema. Apoiada em uma extensa e articulada 
rede de parceiros nacionais e internacionais, a Unindus 
atua na identificação, mapeamento e desenvolvimento 
de competências estratégicas essenciais à Indústria do 
Paraná. 

Um processo em que os temas centrais são a liderança, 
a inovação, o empreendedorismo e o desenvolvimen-
to sustentável e no qual o elemento articulador são as 
necessidades específicas das empresas e cadeias pro-
dutivas do estado. Utilizando-se de ferramentas e am-
bientes inovadores de aprendizagem, a Unindus oferece 
programas de formação e atualização gerencial, servi-
ços de consultoria e mapeamento e desenvolvimento de 
competências para empresas e setores produtivos.

como solicitar?
Para participar de qualquer um dos programas da UNIN-
DUS, deve-se entrar em contato com a instituição.

1. Programas abertos

Os programas abertos são desenvolvidos com o obje-
tivo de atender a necessidade específica de um setor 
da indústria (abordagem setorial) ou em competências 
relevantes para a competitividade e inovação em vários 
setores (abordagem transversal), além de favorecer o 
desenvolvimento das competências individuais de ges-
tores da indústria e do Sistema Fiep (SESI, SENAI, IEL) 
propiciando processos compartilhados e inovadores de 
aprendizagem, com o apoio das mais recentes tecno-
logias tanto para capacitação presencial, quanto à dis-
tância.

2. Programas internos

Nos programas internos, a Unindus atua como Univer-
sidade Corporativa, destinando suas ações essencial-
mente aos gestores do Sistema Fiep (SESI, SENAI, IEL), 
com o objetivo principal de desenvolver competências 
individuais para ampliar o nível de excelência no atendi-

mento à indústria. As abordagens das ações realizadas 
internamente pela Unindus têm como enfoque central o 
desenvolvimento e a potencialização de habilidades ge-
renciais e competências de liderança, sempre buscando 
alinhá-las aos valores do Sistema Fiep e a sua missão 
de apoiar a indústria em direção ao desenvolvimento 
sustentável.

3. Unindus na sua empresa

A Unindus oferece programas customizados de capaci-
tação e desenvolvimento, tendo como ponto de partida 
a análise e diagnóstico das necessidades e objetivos 
estratégicos de cada empresa ou setor produtivo. Utili-
zando os mais avançados conceitos de aprendizagem, 
os serviços oferecidos pela Unindus buscam o desen-
volvimento dos profissionais e da organização a partir 
da valorização do conhecimento, experiências e valores 
já existentes. A definição do conteúdo, proposta meto-
dológica e carga horária é feita em conjunto com a em-
presa, de forma a ajustar totalmente os programas de 
capacitação à sua realidade.

4. Educação à Distância

A Unindus oferece uma série de cursos de educação à 
distância, nas áreas de gestão e liderança. Os cursos 
são realizados via Internet, por meio de uma plataforma 
de aprendizagem colaborativa moderna e de fácil utili-
zação, ou utilizando outras tecnologias de interação à 
distância (áudio e videoconferência, por exemplo). Al-
guns programas podem incluir também atividades pre-
senciais.

Mais informações:
www.unindus.org.br
Tel.: (41) 3271-7700
Curitiba – PR

ciTPaR - cEnTRO DE inTEGRaÇÃO DE TEcnOLOGia 
DO PaRanÁ

O CITPAR é uma sociedade criada com o objetivo de 
promover o desenvolvimento tecnológico-industrial das 
empresas paranaenses, por meio da integração dos 
agentes públicos e privados, da execução de projetos 
e programas, da atualização de informações técnicas e 
científicas, bibliografias especializadas e da capacitação 
de recursos humanos no Brasil e no exterior.
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1. apoio aos setores produtivos industriais

O apoio ao desenvolvimento tecnológico das empresas 
é o objetivo básico de atuação do CITPAR. Suas ações 
se processam em:

• Assessoria tecnológica de peritos nacionais e es-
trangeiros;

• Auxílio necessário à infra-estrutura de pesquisas 
e desenvolvimento;

• Cooperação Empresarial;

• Proposição, elaboração, execução e coordenação 
de projetos nacionais e internacionais de indução 
à inovação tecnológica.

2. cooperação internacional

Buscando novas tecnologias, detectando setores estra-
tégicos e induzindo a cooperação empresarial, o CITPAR 
estabelece parcerias com instruções internacionais de 
pesquisa, apoio e fomento ao desenvolvimento tecno-
lógico e industrial, com objetivo de promover a trans-
ferência de tecnologia, a formação de “joint-ventures”, 
a abertura de novos mercados e o desenvolvimento de 
projetos conjuntos, tendo como ações básicas a orga-
nização de missões técnicas e empresariais, a oferta de 
estágios e a atração de investimentos.

3. apoio a pólos tecnológicos e industriais

Com o apoio à criação de entidades setoriais, incuba-
doras de empresas, consórcios empresariais e à im-
plantação e gestão dos centros de atuação tecnológi-
ca, o CITPAR participa da consolidação de iniciativas 
estruturantes do desenvolvimento, que se refletem no 
fortalecimento regional e na formação de parcerias com 
instituições de ensino, pesquisa e fomento, da admi-
nistração estadual e municipal, entidades de classe e 
empresários.

4. Especialização em Recursos humanos

O fortalecimento da rede local de competência é a base 
sólida para a geração de conhecimento, desenvolvi-
mento tecnológico e absorção de novas tecnologias. O 
CITPAR coloca à disposição de empresas e centros de 
ensino e pesquisa:

• Seminário e Palestra;

• Cursos de especialização;

• Programas de Pós-graduação, Mestrado e Douto-
rado no Brasil e no exterior; e,

• Eventos setoriais dedicados ao público profissio-
nal.

5. Eurocentro

Este programa visa facilitar o estabelecimento de par-
cerias comerciais, financeiras, técnicas e tecnológicas 
entre empresas Européias e da América Latina. Sua ati-
vidades são:

• Assessoria na formulação dos projetos de coo-
peração;

• Apoio na identificação de parcerias;

• Divulgação de ofertas/demandas de cooperação 
através de redes internacionais de informação;

• Organização de missões empresariais e participa-
ção em feiras especializadas;

• Coordenação de encontros empresariais seto-
riais;

• Consultas à base de dados internacionais de 
oportunidades de negócios;

• Atendimento individualizado a empresas para o 
estabelecimento de parcerias empresariais;

• Apoio na obtenção de financiamentos nacionais e 
internacionais.

como solicitar?
Para obter qualquer um dos serviços listado abaixo, é 
preciso entrar em contato com o CITPAR.

Mais informações:
www.citpar.br
Tel.: (41) 3254-8070
Curitiba – PR
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ciTS - cEnTRO inTERnaciOnaL DE TEcnOLOGia DE 
SOFTWaRE

O CITS é uma instituição integradora de ensino, pesqui-
sa, desenvolvimento e negócios na área de Tecnologia 
da Informação, comprometida com resultados e cria-
ção de produtos e serviços para clientes e comunidade, 
valorizando seu capital humano e contribuindo para o 
bem estar social. O CITS atua em três grandes áreas: 
Pesquisa e Desenvolvimento, Consultoria e Inovação e 
Educação Continuada.

como solicitar?
Para obter qualquer um dos serviços listado abaixo, é 
preciso entrar em contato com o CITS.

1. Pesquisa e Desenvolvimento

O CITS elabora projetos a partir das especificações dos 
clientes e parceiros, apresentando soluções sob medi-
da, exclusivas. Conforme a política do Centro, ao desen-
volver uma solução, promove-se a transferência total da 
tecnologia e propriedade intelectual ao cliente, através 
de documentação técnica detalhada, participação no 
projeto e treinamento.

2. consultoria e inovação

O CITS oferece consultoria em: melhoria de processos 
de software e melhoria de processos empresariais.

2.1 Melhoria de processos de software:

• Execução de Projetos de Melhoria de Processos 
de Desenvolvimento de Software baseado em 
modelos como CMMI e MPS.BR;

• Diagnóstico da organização frente ao modelo;

• Identificação de pontos fortes da organização, as-
sim como os pontos a serem desenvolvidos;

• Consultoria para definição e institucionalização de 
processos de desenvolvimento de software;

• Consultoria para o gerenciamento e controle do 
programa de melhoria de processos dentro da 
organização.

2.2 Melhoria de processos empresariais:

• Execução de projetos de modelagem:

• Definição de processos;

• Padronização de processos;

• Adequação dos processos às normas de qualida-
de (ISO, etc.);

• Detalhamento e atualização de processos já exis-
tentes,

• Execução de projetos de simulação,

• Identificação de melhorias no fluxo de informa-
ções e nas interfaces entre áreas;

• Análise do processo atual e futuras alterações;

• Realocação de recursos humanos;

• Mensuração de resultados financeiros;

• Consultoria em projetos de modelagem e simula-
ção de processos;

• Suporte em atualizações dos processos mode-
lados.

3. Educação continuada

O CITS promove eventos técnico-científicos e oferece 
cursos nas seguintes áreas: Tecnologia Java, Linux, En-
genharia de Software e Gestão.

Mais informações:
www.cits.br
Tel.: (41) 3015-2000
Curitiba – PR

FaPEaGRO - FUnDaÇÃO DE aPOiO À PESQUiSa E aO 
DESEnVOLViMEnTO DO aGROnEGÓciO

Os programas e projetos, agenciados pela FAPEAGRO, 
são desenvolvidos na forma de parcerias, contemplan-
do atividades de: Pesquisa, Consultoria, Assessoria, 
Treinamento de Pessoal, Eficiência Agronômica de Pro-
dutos Agrícolas, Experimentação, Diagnóstico, Censo e 
Desenvolvimento.
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A FAPEAGRO também trabalha na difusão de Tecnolo-
gias e Conhecimentos que sejam pertinentes aos vários 
segmentos do Agronegócio, nas áreas de conhecimento 
ligadas a: Agronomia, Zootecnia, Medicina Veterinária, 
Ciência Florestal, Administração e Economia Rural, Bio-
logia, Educação, Engenharia e Mecanização Agrícola, 
Tecnologia Agro-industriais, Comercialização Agrícola.

Além disso, a Fundação atua em eventos de Difu-
são de Tecnologia, como congressos, seminários e 
workshops.

Para completar sua missão em difusão de tecnologia a 
FAPEAGRO comercializa publicações técnicas de auto-
ria de especialistas, mantém catálogo atualizado dessas 
fontes de informações e organiza cadastro de técnicos, 
instituições e laboratórios que possam contribuir, para o 
desenvolvimento da Agropecuária e da Agroindustria.

como solicitar?
Entrar em contato com a FAPEAGRO.

Mais informações:
www.fapeagro.org.br
Tel.: (43) 3334-1601
Londrina – PR

FUnDETEc - FUnDaÇÃO PaRa O DESEnVOLViMEnTO 
ciEnTÍFicO E TEcnOLÓGicO

A Fundetec busca a difusão do conhecimento e o de-
senvolvimento regional integrado, visando impulsionar 
a agroindústria e o surgimento de novas formas de pes-
quisa. Neste sentido, implantou o Parque Tecnológico 
Agroindustrial do Oeste, dividido em quatro diferentes 
estruturas: Centro Agroindustrial, Centro Agropecuário, 
Centro Ambiental e Citvel.

1. centro agroindustrial

Visa contribuir para o desenvolvimento das cadeias pro-
dutivas existentes e potenciais do setor agroalimentar 
regional, através de: pesquisas para novos produtos e 
processos visando principalmente o aumento do valor 
agregado; e capacitação para técnicos que atuam no 
setor agroalimentar. Possui quatro unidades pilotos para 
treinamento técnico e incubação de empresas, são elas: 
panificação, fabricação de laticínios, produtos derivados 
da cana-de-açúcar e doces e compotas.

2. centro agropecuário

Tem por objetivo treinar e capacitar a mão-de-obra dos 
agricultores. Oferece uma série de cursos listados no 
site da Fundação.

3. centro ambiental

O Centro Ambiental é uma unidade de Conservação per-
manente que promove a integração da população junto 
ao meio ambiente, valorizando o respeito à natureza, 
bem como proporcionando uma opção de lazer para a 
comunidade.

Público-alvo:
Empresas e indústrias da área da agropecuária.

como solicitar?
Entrar em contato com a Fundação.

Mais informações:
www.fundetec.org.br
Tel.: (45) 3218-1220
Cascavel – PR

iaPaR - inSTiTUTO aGROnÔMicO DO PaRanÁ

O IAPAR é o órgão de pesquisa que dá embasamento 
tecnológico as políticas públicas de desenvolvimento 
rural do Estado do Paraná. Sua missão é promover o 
desenvolvimento da agropecuária paranaense por meio 
da geração de conhecimento científicos e tecnológicos 
adequados à realidade social e econômica dos produ-
tores, que possibilitem, respeitando o meio ambiente, 
produzir alimentos saudáveis e produtos de qualidade.

1. Produtos

As cultivares IAPAR e tecnologias desenvolvidas são 
repassadas ao setor produtivo por meio do Setor de 
Produção de Sementes e Assistência Técnica, pública e 
privada. O IAPAR produz também publicações, conten-
do esses resultados para a divulgação do conhecimento 
científico e da tecnologia gerada pela Instituição. São 
aproximadamente 350 títulos que, somados aos artigos 
publicados por seus técnicos em livros, revistas e jor-
nais, chegam a mais de 2.500 contribuições.
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2. Serviços

• Fornecimento de informações meteorológicas 
não só ao Setor Agrícola, mas a todos os demais 
interessados (Defesa Civil, COPEL, empresas se-
guradoras, etc.);

• Disponibilização dos resumos históricos climáti-
cos (dados médios), obtidos nas estações mete-
orológicas do IAPAR;

• Realização de análises de solos para os agricul-
tores paranaenses e análises de alimentos para 
nutrição animal;

• Realização de cursos, seminários e treinamentos 
formais, contribuindo para o aperfeiçoamento 
técnico e/ou gerencial;

• Serviço de respostas a dúvidas técnicas;

• Atendimento direto a empresas, cooperativas, as-
sociações, etc. na forma de prestação de servi-
ços de consultoria e execução de pesquisas.

como solicitar?
Para obter os produtos ou serviços disponibilizados pelo 
IAPAR, é preciso entrar em contado com o Instituto.

Mais informações:
www.iapar.br
Tel.: (43) 3376-2000
Londrina – PR

LacTEc - inSTiTUTO DE TEcnOLOGia PaRa O DE-
SEnVOLViMEnTO

O LACTEC é um centro de pesquisa tecnológica, sem 
fins lucrativos, autosustentável, que por meio de so-
luções tecnológicas contribui e promove o desenvol-
vimento econômico, científico e social, preservando e 
conservando o meio ambiente.

1. Pesquisa e Desenvolvimento

O LACTEC realiza diversos projetos de Pesquisa e Desen-
volvimento, com os quais busca soluções que atentam 
para o contínuo aperfeiçoamento da capacitação e da 
inovação tecnológica. Esta atividade compreende proje-
tos de pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental 

e engenharia do produto, além do desenvolvimento de 
protótipos, processos e sistemas de base tecnológica. 
Oferece Serviços Tecnológicos e Consultoria nas se-
guintes áreas: Equipamentos elétricos (Alta Tensão e 
Baixa Tensão); Compatibilidade Eletromagnética; Efici-
ência Energética; Estruturas Civis; Geoprocessamento; 
Hidráulica; Meio Ambiente; Tecnologia da Informação.

2. Ensaios e análises

Produz Ensaios e Análises nas seguintes áreas: Equi-
pamentos elétricos (Alta Tensão e Baixa Tensão); Com-
patibilidade Eletromagnética; Eficiência Energética; 
Estruturas Civis; Geoprocessamento; Hidráulica; Meio 
Ambiente; Tecnologia da Informação.

3. Serviços Tecnológicos

Oferece Serviços Tecnológicos nas mesmas áreas dos 
Ensaios e Análises.

4. consultoria

Oferece Consultoria nas mesmas áreas dos Ensaios e 
Análises.

Público-alvo:
Empresas de base tecnológica.

como solicitar?
Entrar em contato com o Instituto.

Mais informações:
www.lactec.org.br
Tel.: (41) 3361-6200
Curitiba – PR

TEcPaR - inSTiTUTO DE TEcnOLOGia DO PaRanÁ

O Tecpar é uma empresa pública vinculada à Secretaria 
de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. É 
uma instituição de pesquisa, desenvolvimento, produ-
ção e prestação de serviços. Trabalha nas áreas de: pro-
dução de imunobiológicos e de antígenos; metrologia; 
inspeção; análises e ensaios tecnológicos; educação 
tecnológica; extensão tecnológica; certificação; bio-
combustíveis; inteligência artificial; tecnologias sociais; 
e possui o Núcleo DER/PR – Tecpar de Referência para 
Avaliação de Conformidades em Obras de Recuperação, 
Manutenção e Conservação do Sistema Rodoviário Es-
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tadual e no Controle da Operação, do Atendimento aos 
Usuários e dos Padrões de Qualidade das Vias Conces-
sionadas. Seus principais serviços estão listados abaixo:

1. calibração

Serviços de calibração de componentes mecânicos e de 
aparelhos medidores de tempo e freqüência.

2. certificação de conformidade

Verificação de qualidade e conformidade de produtos 
e serviços de acordo com normas estabelecidas pelos 
órgãos reguladores.

3. Ensaios

Ensaios laboratoriais para diversos fins.

4. informação Tecnológica

Série de serviços de divulgação de informações referen-
tes à tecnologia.

5. inspeção

Avaliação de conformidade industrial e tecnológica nas 
empresas.

como solicitar?
Entrar em contato com o TECPAR.

Mais informações:
www.tecpar.br
Tel.: (41)3316-3000
Curitiba – PR

iPD - inSTiTUTO DE PROMOÇÃO DO DESEnVOLVi-
MEnTO

O IPD tem a missão de identificar e desenvolver iniciati-
vas inovadoras que possam contribuir para um modelo 
de desenvolvimento sustentável, baseado no cresci-
mento do indivíduo.

1. academia Paranaense de Doutores para o Desen-
volvimento

A contribuição maior da Academia Paranaense de De-
senvolvimento é potencializar o conhecimento acadê-
mico. A proposta é dar mais visibilidade aos trabalhos 
acadêmicos e levar os seus resultados ao setor indus-

trial como forma de contribuir para o desenvolvimento 
econômico, social e ambiental. A Academia tem o ob-
jetivo de Reunir a comunidade de doutores do Paraná, 
descobrir

competências, dialogar e buscar soluções para contri-
buir com o futuro do desenvolvimento do Estado, usan-
do o conhecimento para ajudar na construção de uma 
comunidade sustentável e melhor de se viver.

Público-alvo:
Doutores e empresas.

2. implantação de uma Rede de Transações

Foi estabelecida uma parceria entre o IPD e o Instituto 
Strohalm de Desenvolvimento Integral (Instrodi), com 
sede na Holanda e filial em Porto Alegre-RS, para im-
plantar, inicialmente em Curitiba, um projeto para alavan-
car e maximizar a capacidade produtiva das empresas, 
podendo eliminar os custos financeiros de uma cadeia 
produtiva. A Rede de Transações será uma associação 
de empresas e consumidores, constituindo um sistema, 
no qual os pagamentos pela aquisição de bens e servi-
ços serão efetivados sem a moeda tradicional, mas sim 
com um circulante interno.

Público-alvo:
Micro e pequenas empresas.

como solicitar?
Para participar de qualquer projeto acima, entrar em 
contato com o IPD.

Mais informações:
www.ipd.org.br
Tel.: (41) 3362-0200
Curitiba – PR
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/// PERNAMBUCO ///

aPOiO FinancEiRO

BnB - BancO DO nORDESTE

Os programas do BNB estão descritos na seção da 
Bahia, p. xx.

Mais informações:
www.bnb.gov.br
Tel.: 0800 78 30 30
Recife – PE

aPOiO TécnicO E GEREnciaL

SEBRaE/PE - SERViÇO BRaSiLEiRO DE aPOiO ÀS Mi-
cRO E PEQUEnaS EMPRESaS DE PERnaMBUcO

1. Orientação Empresarial

Serviço de orientação aos empresários sobre diversos 
temas: desde informações sobre instituições de fomen-
to até apoio técnico.

2. Palestras Gerenciais

Palestram que visam aprimorar as capacidades de ge-
rência dos empresários.

3. Via Desing

Ver seção nacional.

como solicitar?
Para participar de qualquer um do programas acima, 
entrar em contato com o SEBRAE.

Mais informações:
www.pe.sebrae.com.br
Tel.: (81) 2101-8400
Recife – PE

SEnai/PE - SERViÇO naciOnaL DE aPREnDiZaGEM 
inDUSTRiaL DE PERnaMBUcO

O SENAI disponibiliza serviços de assessoria técnica e 
de desenvolvimento tecnológico. Promove a inovação 
e a transferência de tecnologias. E, além disso, oferece 
cursos para a formação profissional em diversos níveis 

de qualificação.

1. Projeto competir

O Projeto Competir trabalha para estabelecer padrões 
competitivos para empresas de pequeno porte no Nor-
deste, buscando o aumento da qualidade e produtivida-
de na área de gestão e processos produtivos. Oferece 
Serviços Laboratoriais, Consultorias e Cursos, todos na 
área de construção civil.

2. consultoria

A consultoria empresarial do SENAI tem seu foco de 
atuação voltado, prioritariamente, para atendendimento 
a empresas industriais e de serviços dos diversos seto-
res da economia. Adotando metodologias inovadoras e 
adequadas à realidade de seus clientes, a unidade SE-
NAI Consultoria, Tecnologia e Desenvolvimento oferece 
produtos e serviços nas áreas da gestão empresarial.

como solicitar?
Para participar de qualquer um dos projetos, entrar em 
contato com o SENAI/PE.

Mais informações:
www.pe.senai.br
Tel.: (81) 3416-9300
Recife – PE

iEL/PE - inSTiTUTO EUVaLDO LODi DE PERnaMBUcO

O objetivo do IEL é estimular a aproximação entre univer-
sidades e empresas através da inserção de estudantes 
no mercado de trabalho. As principais formas de con-
cretizar isto são a concessão de bolsas e a promoção 
de estágios. Em acréscimo, cada um dos institutos es-
taduais possui programas específicos. No caso de PE, 
são os seguintes:

1. BiTEc

Bolsa de apoio ao Desenvolvimento Tecnológico

Visa o desenvolvimento tecnológico e a inovação nas 
micro e pequenas empresas. A função da bolsa é fa-
zer com que os estudantes beneficiados coloquem em 
prática os conhecimentos assimilados na universidade 
em um ambiente empresarial desafiador. A duração da 
bolsa é de seis meses. Os melhores trabalhos desenvol-
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vidos são premiados.

2. Bolsas Especiais aPEX

apoio ao Desenvolvimento do comércio Exterior

O Programa de Bolsas IEL-APEX tem o objetivo de con-
tribuir para o aumento da competitividade de micro e 
pequenas empresas brasileiras, oferecendo condições 
para que as indústrias se preparem para sua inserção 
no mercado internacional.

Os estudantes universitários orientados por professo-
res, desenvolvem projetos voltados para a promoção 
comercial e a internacionalização de micro e pequenas 
empresas.

3. Melhores Práticas de Excelência industrial: Bench-
marking industrial e Benchstar

Consiste em criar na empresa as condições para medi-
ção e comparação do seu desempenho em relação às 
líderes mundiais do setor. Os resultados servem como 
um parâmetro seguro para as organizações implanta-
rem as medidas adequadas visando alcançar a melhoria 
de processos e, conseqüentemente, otimizar a perfor-
mance nos mercados nacional e internacional. Quando 
a comparação for entre média ou grande empresa, cha-
ma-se Benchmarking Industrial – BMKI.

Quando a comparação for entre micro e pequena em-
presa, chama-se Benchstar – BENCH.

4. capacitação Profissional

O IEL oferece a gestores, líderes, profissionais, técnicos 
e demais interessados, capacitação profissional a fim 
de atender de forma qualitativa aos setores da economia 
paraense com abrangência em administração geral, co-
mércio exterior, compras, custos, finanças, informática, 
marketing, produção, qualidade, design, entre outros.

como Solicitar?
Para participar de qualquer um dos programas acima, 
entrar em contato com o IEL.

Mais informações:
www.iel-pe.org.br
Tel.: (81) 3334-7000 / Recife – PE

FacEPE - FUnDaÇÃO DE aMPaRO À ciÊncia E TEc-
nOLOGia DO ESTaDO DE PERnaMBUcO

A missão da FACEPE é promover o desenvolvimen-
to científico e tecnológico do Estado de Pernambuco, 
através do fomento à ciência, tecnologia e inovação, 
mantendo estreita sintonia com o atendimento às suas 
necessidades socioeconômicas.

1. Bolsa de Estímulo à inovação

Oferece a possibilidade da agregação temporária de 
pesquisadores com ou sem vínculo com universidades 
ou instituições de pesquisa, necessários a um projeto 
de desenvolvimento tecnológico, com a mediação da 
FACEPE, em resposta a solicitações e demandas por 
parte de empresas e/ou instituições de pesquisa visan-
do o desenvolvimento de um processo ou produto es-
pecífico.

Público-alvo:
Empresas e instituições de pesquisa.

2. Bolsa de cooperação Técnica

Apoiar a inserção de pesquisadores em empresas para 
o desenvolvimento de atividades de pesquisas de técni-
cos de nível médio e superior para posterior absorção 
no mercado de trabalho.

Público-alvo:
Empresas e instituições de pesquisa.

3. Bolsa de Difusão científica e Tecnológica

Tem como finalidade incentivar e apoiar o envolvimento 
de estudante, técnico ou pesquisador em atividades de 
transferência e/ou difusão científica e tecnológica, com 
aplicação imediata para o Estado, através de programas, 
convênios ou projetos em setores estratégicos definidos 
pela FACEPE.

Público-alvo:
Empresas e instituições de pesquisa.

como solicitar?
Conferir as documentações e procedimentos no site da 
Fundação e entrar em contato com a FACEPE
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Mais informações:
www.facepe.pe.gov.br
Tel.: (81) 3445-0455
Recife – PE

iPa - EMPRESa PERnaMBUcana DE PESQUiSa 
aGROPEcUÁRia

O IPA é uma instituição criada com a missão de ge-
rar e adaptar tecnologias, prestar assistência técnica e 
extensão rural prioritariamente aos agricultores de base 
familiar, realizar obras de infra-estrutura hídrica e dispo-
nibilizar bens e serviços para o desenvolvimento susten-
tável do agronegócio.

Público-alvo:
Agricultores e pecuaristas.

como solicitar?
Para participar de qualquer um dos programas do IPA, 
deve-se entrar em contato com a instituição.

1. Programa de Pesquisa e Desenvolvimento

Programa que age nas seguintes áreas: Desenvolvi-
mento da biotecnologia; Desenvolvimento de matérias 
primas; Desenvolvimento dos recursos naturais e só-
cio-econômicos; Desenvolvimento da horticultura e da 
fruticultura; Desenvolvimento da produção animal; De-
senvolvimento da agricultura familiar e urbana.

2. Programa de Produção de Bens e Serviços

Programa que age nas seguintes áreas: Produção de 
sementes; Produção de mudas diversas; Produção de 
insumos biológicos; Produção de biocontroladores de 
pragas; Produção e comercialização de matrizes e re-
produtores animais, de alevinos e de pós-larvas de ca-
marão; e Prestação de serviços.

3. Programa de assistência Técnica e Extensão Rural

Programa que age nas seguintes áreas: Ações de cré-
dito rural; Ações de educação profissional; Desenvol-
vimento local sustentável; Divulgação tecnológica em 
propriedades e comunidades rurais; Técnicas da pro-
dução, de organização e de comercialização; Incentivo 
ao desenvolvimento de atividades não-agrícolas; Siste-
ma de extensão rural municipalizado – SERM; e Ações 
complementares de combate à seca.

Mais informações:
www.ipa.br
Tel.: (81) 2122-7200
Recife – PE

PEDiTEc - PROGRaMa ESTaDUaL DE DiFUSÃO TEc-
nOLÓGica

PEDITEC é um instrumento de articulação para as ações 
dos diversos órgãos estaduais e federais, que têm ati-
vidades de extensão, difusão e geração de tecnologias 
apropriadas para o desenvolvimento sustentável, visan-
do à melhoria da qualidade de vida da população, em 
termos de trabalho e renda.

1. niT

núcleo de informação Tecnológica

O NIT é uma unidade de articulação entre as Instituições 
produtoras de tecnologias apropriadas (universidades 
e centros de pesquisa) do Estado de Pernambuco e a 
sociedade em geral, atuando nos processos de coleta, 
tratamento e difusão de informações junto ao PEDITEC 
e possibilitando o acesso a informações sobre tecnolo-
gias apropriadas para todo o Estado. O NIT oferece os 
seguintes serviços:

• Acesso a Bases de Dados;

• Disseminação Seletiva da Informação;

• Extensão Tecnológica;

• Levantamentos Bibliográficos e Cadastrais;

• Normalização de Publicações;

• Orientação sobre Fontes de Informação;

• Resposta Técnica.

2. GQP

Grupo de Qualidade e Produtividade

O GQP tem como um de seus objetivos aumentar a 
competitividade entre associações produtivas, através 
de assistência a empresas de pequeno porte do Esta-
do, identificando os problemas de sua cadeia produtiva, 
desde a entrada da matéria-prima até a saída do produto 
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final para o mercado consumidor. Todo o trabalho de-
senvolvido pelo GQP visa aumentar a qualidade total de 
apresentação da empresa, envolvendo seus produtos e 
serviços. Toda ação deste grupo acontece através de 
Assistências Tecnológicas e cursos de capacitação.

como solicitar?
Entrar em contato com o PEDITEC.

Mais informações:
www.pop-pe.rnp.br/peditec/index.html
Tel.: (81) 3271-4399
Recife – PE

PORTO DiGiTaL

O Porto Digital é definido como o Arranjo Produtivo de 
Tecnologia da Informação e Comunicação, com foco no 
desenvolvimento de software. Um projeto de desenvol-
vimento econômico que agrega investimentos públicos, 
iniciativa privada e universidades, compondo um siste-
ma local de inovação que tem, atualmente, 102 institui-
ções entre empresas de TIC, serviços especializados e 
órgãos de fomento.

O Núcleo de Gestão do Porto Digital estimula empresas 
privadas, centros de excelência e instituições de pesqui-
sa a se instalarem no Bairro do Recife. Com o objetivo 
de abrigar os novos empreendimentos no sítio histórico 
do Recife, a equipe do NGPD dispõe de um completo 
cadastro de imóveis com as condições ideais para abri-
gar empresas de tecnologia. Esse arrolamento permite 
localizar empresas em áreas de 40m2 a 2.000m2, de 
acordo com a necessidade do empreendedor. O NGPD 
também oferece moderna infra-estrutura de telecomu-
nicações, através de sua rede de fibra ótica ou da rede 
de parceiros privados. Além disso, o NGPD oferece os 
seguintes serviços:

• Apresentação do Ambiente de Negócios;

• Análise e enquadramento do perfil da empresa;

• Prospecção de um local ideal para a localização 
da empresa;

• Informações sobre benefícios e incentivos ofere-
cidos.

Público-alvo:
Empresas da área da informática.

como solicitar?
Entrar em contato com o Porto Digital.

Principais Benefícios e incentivos:

1. Produtos e Serviços

• Suporte para a localização de empresas de tec-
nologia da informação (TI) e afins no Bairro do 
Recife;

• Projetos de arquitetura, engenharia e telecomu-
nicações;

• Rede exclusiva Telemar que permite ligação sem 
custo entre empresas e de empresas para telefo-
ne celular Oi dos funcionários. Esse acordo entre 
Telemar, Oi e Porto Digital garante até 40% de 
desconto;

• Infra-estrutura de apoio empresarial, facilitando o 
acesso a turmas de inglês e capacitação PMP a 
preços diferenciados;

• Suporte para obtenção dos incentivos;

• Projetos de captação de recursos;

• Rodadas de negócios, capacitação e assessoria 
empresarial;

• Internacionalização de negócios;

• Centro de convenções;

• Moderna infra-estrutura de telecomunicações;

• Centro de videoconferência;

• Incorporação de informações da empresa ao dire-
tório de empresas do site do Porto Digital;

• Publicação de notícias da empresa na seção de 
Imprensa do site do Porto Digital;

• Desconto no uso do Centro de eventos;

• Disponibilidade de mão-de-obra qualificada, pro-
veniente das universidades do Recife e dos cen-
tros de formação profissional.
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2. Benefícios intangíveis

• Networking;

• Promoção institucional das empresas do Porto 
Digital;

• Integração e cooperação;

• Direito de uso da marca Porto Digital;

• Responsabilidade Social;

• Natureza inovadora do projeto;

• Proximidade dos clientes;

• Qualidade de vida.

Mais informações:
www.portodigital.org
Tel.: (81) 3419-8001 Recife – PE

SEcRETaRia DE ciÊncia, TEcnOLOGia E DESEnVOL-
ViMEnTO

EcOnÔMicO Da PREFEiTURa DO REciFE

Na perspectiva de atender à necessidade da conquista 
do acesso à ciência, tecnologia e inovação, contribuin-
do para o processo de renovação tecnológica dos dife-
rentes segmentos da economia, na democratização do 
conhecimento para o cidadão recifense, visando reduzir 
desigualdades sociais e contribuindo para a melhoria da 
qualidade de vida da população; foi criada a Secretaria 
de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico 
que, além de possibilitar a geração de trabalho, renda e 
novos negócios, direciona seus esforços para a popula-
rização da ciência, tecnologia e inovação.

1. Fomento às atividades Empresariais

Programa que visa estimular e catalisar o desenvolvi-
mento sustentável do comércio, do serviço e da indús-
tria recifense, garantindo a inclusão sócioeconômica da 
população residente. Age no sentido de induzir a for-
mação de redes de negócios por meio do apoio e rea-
lização de eventos e reuniões temáticas, bem como da 
representação ativa da Secretaria de Ciência, Tecnologia 
e Desenvolvimento Econômico, em entidades promoto-
ras do empreendedorismo, da inovação e das relações 
comerciais internacionais.

ações:

• Fóruns Setoriais de Fomento às atividades Empre-
sariais – ambiente de debate sobre os diversos 
cenários setoriais, sob o ponto de vista econômi-
co e tecnológico, para subsidiar a aplicação e de-
finição de políticas públicas de desenvolvimento 
econômico;

• Agência de Inovação do Recife – democratização 
das informações sobre a economia do Recife e 
oportunidades de negócios para subsidiar a to-
mada de decisão dos empreendedores na expan-
são e instalação de negócios no Recife;

• Recife de Oportunidades – prospecção de oportu-
nidades de vínculos de negócios para dinamizar 
a economia das RPAs, consolidando e ativando 
Redes de Negócios entre os empreendimentos 
de base tecnológica, dos setores estruturados 
e micro e pequenos empreendimentos tradicio-
nais;

• Base Legal ao Empreendedorismo – base de da-
dos para divulgar a legislação de incentivo ao 
desenvolvimento de novos empreendimentos e 
consolidação dos existentes;

• Empreende Recife – oficina comportamental e 
relacional, destinada a ativar o espírito empre-
endedor, desmistificar a figura do empreendedor 
e induzir o desenvolvimento de competências e 
habilidades dos empreendedores de micros e pe-
quenos negócios formais, bem como de ativida-
des autônomas;

• Inova Recife – oficina comportamental e rela-
cional destinada a disseminar a ação inovadora 
nas empresas e articular vínculos entre estas e 
as Instituições de Ensino, Pesquisa e Desenvol-
vimento;

• Porto Digital – Parque Tecnológico Urbano de Tec-
nologia da Informação e Comunicação, mantido 
por meio de um Processo de Governança que 
envolve diversas esferas do poder público, repre-
sentação empresarial e acadêmica.
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2. apoio à inovação científica e Tecnológica

Programa que visa articular os diferentes atos que pro-
movem estudos, pesquisas e desenvolvimento de tec-
nologias com potencial de geração de trabalho e renda, 
e melhoria das condições de vida da população. Neste 
sentido, procura desenvolver parcerias com centros 
avançados de tecnologias aplicáveis do desenvolvimen-
to econômico do município e identificar os principais 
serviços e obras públicas com capacidade de agregar 
novas tecnologias.

ações:

• Implantar o Projeto Planetário do Recife;

• Apóia o Projeto Hovercraft;

• Implantar o PID - Programa de Inclusão Digital, 
Projeto de Infocentros;

• Estruturar Políticas para o Desenvolvimento de 
Incubadoras e Parques Tecnológicos;

• Acompanhar e desenvolver as ações do PAR-
QTEL, da INCUBANET e do Observatório de As-
tronomia do ITEP;

• Criar o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia 
e Inovação;

• Articular a criação do Fórum Metropolitano de Se-
cretários Municipais de Ciência e Tecnologia;

• Implantar um escritório da SCTDE no Complexo 
Portuário de SUAPE.

como solicitar?
Entrar em contato com a Secretaria

Mais informações:
www.recife.pe.gov.br/pr/sececonomico/index.php
Tel.: (81) 3232-8606
Recife – PE

SEcTEMa - SEcRETaRia DE ciÊncia, TEcnOLOGia E 
MEiO aMBiEnTE DO ESTaDO DE PERnaMBUcO

A SECTEMA, órgão da Administração Direta do Poder 
Executivo Estadual, tem por finalidade e competência: 
formular, fomentar e executar as ações de política es-

tadual de desenvolvimento científico, tecnológico e de 
inovação; planejar, coordenar e implementar a política 
estadual de proteção do meio ambiente e dos recursos 
hídricos; promover e apoiar ações e atividades de in-
centivo à ciência, as ações de ensino superior, pesquisa 
científica e extensão, bem como apoiar as ações de po-
lícia científica e medicina legal; instituir e gerir centros 
tecnológicos; e gerir os fundos estaduais pertinentes, 
respeitadas as suas legislações específicas.

A Secretaria não possui programas fixos de serviços, 
sua atuação se dá por meio de projetos de duração 
determinada. Para conferir os serviços disponíveis no 
momento, é preciso consultar os editais no site da SEC-
TEMA.

como solicitar?
Entrar em contato com a SECTEMA.

Mais informações:
www.sectma.pe.gov.br
Tel.: (81) 3425-0300
Recife – PE
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/// RIO DE JANEIRO ///

aPOiO FinancEiRO

aFERJ - aGÊncia DE FOMEnTO DO ESTaDO DO RiO 
DE JanEiRO

Busca atrair investimentos e fortalecer a atividade pro-
dutiva.

1. FUnDES

Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social

Concede financiamentos destinados à:

• Aquisição de novos equipamentos;

• Acesso a capital de giro;

• Amortização de empréstimos obtidos na fase de 
implantação do projeto.

Prazo: o prazo médio de carência, fruição e amortização 
é de 5 anos.
Juros: 6% a.a.

como solicitar?

O apoio financeiro deve ser solicitado por meio da carta- 
consulta (formulário disponível para download no site 
da Agência).

Mais informações:
www.investerio.com.br
Tel.: (21) 3974-2700
Rio de Janeiro - RJ

BnB - BancO DO nORDESTE

O Banco tem o objetivo promover suprimento de recur-
sos financeiros e suporte à capacitação técnica.

Público-alvo:
Micro e pequenas empresas.

Produtos e Serviços: capital de giro, linhas de financia-
mentos e cresce nordeste.

1. cresce nordeste

Programa de financiamentos com juros baixos e prazos 

mais longos.

Público-alvo:
Setores de indústria, comércio, serviços, cultura, turis-
mo, grãos, apicultura, bovinocultura, insumos e matéria-
prima, ovinocaprinocultura, carcinicultura, floricultura e 
fruticultura e agricultura familiar.

concessão do financiamento: o financiamento será 
concedido com base em projetos técnicos ou propostas 
a serem apresentados, conforme as orientações do BNB 
e setor de atividade.

Prazos: máximo de até 12 anos, com até 4 anos de 
carência.

como solicitar?
Entrar em contato com o BNB.

Mais informações:
www.bnb.gov.br
Tel.: 0800 78 30 30 / (21) 3221 5904
Rio de Janeiro - RJ

PROGRaMa FUnDES

Institui condições especiais de financiamento para em-
presas do setor de desenvolvimento tecnológico do Es-
tado do Rio de Janeiro.

Financiamento: liberação de recursos em parcelas 
mensais equivalentes, no máximo 9% do faturamento 
adicional apurado no mês anterior a cada liberação.

Valor do Financiamento: 200% do valor em UFIR’s do 
investimento fixo, acrescidos dos valores dos projetos 
de pesquisa e desenvolvimento a serem realizados.

Juros nominais: 6% a.a. fixos devidos trimestralmente 
durante a carência e mensalmente durante o período de 
amortização.

Prazos:

• Prazo de utilização: até 60 meses ou até atingir o 
valor total do financiamento;

• Prazo de carência: até 60 meses, incluindo o pe-
ríodo de utilização;

• Prazo de amortização: até 60 meses pelo sistema 
PRICE.
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critérios para enquadramento:

Projetos:

• Instalação, relocalização ou ampliação de empre-
sas destinadas a produzir bens e serviços;

• Transferência de tecnologia e de desenvolvimen-
to de novos produtos, processos e serviços, em 
empresas situadas no Estado do Rio de Janeiro;

• Investimento de empresas localizadas no Estado 
do Rio de Janeiro destinadas à constituição, am-
pliação e modernização de parques e pólos tec-
nológicos, instituições de pesquisa e incubado-
ras de empresas de base tecnológica vinculadas 
a uma destas atividades.

Mais informações:
Programa FUNDES
www.investerio.com.br
Tel.: (21) 3974-2700
Rio de Janeiro - RJ

LEi nº 827, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1984

Estabelece prazo especial de pagamento do imposto so-
bre circulação de mercadorias – ICM e cria o fundo de 
apoio ao desenvolvimento tecnológico.

incentivos concedidos

• Prazo de até 180 (cento e oitenta) dias para paga-
mento do Imposto Sobre Circulação de Mercado-
rias devido por contribuinte do Estado do Rio de 
Janeiro, nas seguintes hipóteses:

1. Para empreendimento industrial a ser implantado com 
a utilização de tecnologia inovadora, pelo total das ope-
rações que realizar; 

2. Para empresa industrial já existente, quando investir 
na geração ou pesquisa de tecnologia inovadora, atra-
vés da instalação de centro de pesquisas, laboratórios 
ou equipamentos de análise;

3. Para empresa industrial existente e em fase de ex-
pansão de suas atividades, pelo efetivo aumento da 
produção, melhoria da qualidade ou da característica do 
produto, decorrente de inovação tecnológica adotada;

• Receber, por transferência, crédito acumulado do 
ICM para pagamento de seus débitos de imposto;

• Transferir crédito acumulado do ICM para paga-
mento a fornecedores situados no Estado do Rio 
de Janeiro até o limite de 40% do valor das opera-
ções realizadas pela detentora no período;

• Suspensão do pagamento do ITBI referentes à 
aquisição de terreno ou edificação destinada 
pela empresa à instalação de unidade ou centro 
de pesquisas que utilizar ou desenvolver novos 
processos tecnológicos, enquanto mantida essa 
destinação.

como solicitar?
Competirá aos Secretários de Estado de Fazenda e de 
Ciência e Tecnologia, através de resolução conjunta, a 
caracterização dos projetos tecnológicos de interesse 
para o desenvolvimento econômico e social do Estado 
que farão jus aos benefícios fiscais de ampliação de 
prazo para pagamento de Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e de suspensão do pagamento do Impos-
to sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos 
a eles relativos - ITBI; sempre com base em parecer 
formal de especialistas indicados pelas Universidades 
e Instituições de Pesquisa sediadas neste Estado e cre-
denciadas pelo Conselho de Administração da FLUTEC.

Mais informações:
www.sefaz.rj.gov.br

aPOiO TécnicO E GEREnciaL

cic - cEnTRO PaRa a inOVaÇÃO E 
cOMPETiTiViDaDE

Promover ações para o aumento da competitividade de 
produtos e serviços.

Principais produtos e serviços: programas de capaci-
tação e inovação tecnológica; implementação de mo-
delos de gestão voltados para excelência empresarial e 
modernização administrativa; certificação de sistemas, 
produtos e pessoas; elaboração de projetos para capta-
ção de recursos financeiros; treinamentos; diagnósticos 
empresariais; promoção de eventos para intercâmbio de 
conhecimentos tecnológicos em setores específicos; 
gestão ambiental, design, entre outros.
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como solicitar?
Entrar em contato com o CIC.

Mais informações:
www.cic.org.br
Tel.: (21) 3978-9902
Rio de Janeiro – RJ

FaPERJ - FUnDaÇÃO caRLOS chaGaS FiLhO DE aM-
PaRO À PESQUiSa DO ESTaDO DO RiO DE JanEiRO

Apoiar atividades nas áreas científicas e tecnológicas.

Público-alvo:
Empresas dos setores de agricultura, pecuária, produ-
ção florestal, pescaria e aqüicultura, indústrias, serviços 
e energia.

Principais serviços: financia e apóia programas e pro-
jetos de pesquisa institucionais e colabora na moder-
nização e criação da infra-estrutura necessária para o 
desenvolvimento de projetos de pesquisas.

1. inT

inovação Tecnológica

Possibilita a fixação de profissional de nível médio ou 
superior, com experiência em atividades de desenvolvi-
mento tecnológico em empresas sediadas no Estado do 
Rio de Janeiro.

Modalidades:
As bolsas de Inovação Tecnológica poderão ser con-
cedidas em 4 níveis, de acordo com a experiência do 
bolsista.

Duração: um ano, com possibilidade de uma renovação 
por igual período.

como solicitar?
Apresentando uma proposta conforme o edital vigente 
e o ramo de atividade. O edital e os formulários para 
a apresentação de propostas estão disponíveis para 
download no site da Fundação.

2. aDT 1

auxílio a Projetos de inovações Tecnológicas

Este auxílio destina-se a apoiar projetos de Inovações 

Tecnológicas em Produtos e Processos, conduzidos 
por empresa com experiência na realização de novos 
projetos de base tecnológica ou de caráter inovador. Os 
recursos podem ser aplicados na aquisição de material 
permanente, material de consumo, serviço de terceiros 
e em outros itens essenciais à realização do projeto.

como solicitar?
O solicitante deverá acessar o sistema Faperj para fazer 
o pedido on-line e entregar a seguinte documentação:

• Projeto de desenvolvimento, contendo introdução, 
objetivos, justificativa, método, forma de análise 
dos resultados, equipe e cronograma de execu-
ção, de acordo com modelo específico fornecido 
pela FAPERJ; 

• Orçamento detalhado, com justificativa dos itens 
solicitados;

• Curriculum Vitae do solicitante em formato espe-
cífico fornecido pela FAPERJ.

Mais informações:
www.faperj.br
Tel.: (021) 3231-2929
Rio de Janeiro – RJ

FiRJan - FEDERaÇÃO DaS inDÚSTRiaS DO ESTaDO 
DO RiO DE JanEiRO

Busca promover o crescimento econômico do estado.

Principais Serviços:

• Produção de estudos e avaliações conjunturais e 
estruturais sobre a economia brasileira;

• Apoio e atendimento aos empresários interessa-
dos em investir no estado quanto à localização 
industrial, incentivos fiscais, serviços de infra-
estrutura e financiamento;

• Programas de capacitação tecnológica: assistên-
cia às empresas para implementação de medidas 
corretivas, melhorias ou soluções de problemas 
específicos, visando o aumento de competitivi-
dade;

• Estimula a troca de experiências entre as empre-
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sas por meio da produção de papers de com-
petitividade (disponível para download no site da 
FIRJAN);

• Fornece consultoria tributária, jurídica e tecnoló-
gica; disponibiliza cursos e serviços de consul-
toria para implantação de sistemas e programas 
de melhoria da qualidade, incluindo 5S, 6Sigma e 
Normas ISO 9000:2000.

como solicitar?
Entrar em contato com a Federação.

Mais informações:
www.firjan.org.br
Tel.: (21)2563-4126/4198/4091/4196
Rio de Janeiro – RJ

cOOPE/UFRJ

cOORDEnaÇÃO DOS PROGRaMaS DE PÓS-GRaDUa-
ÇÃO DE EnGEnhaRia

Busca promover o sucesso e inovação dos empreendi-
mentos.

Público-alvo:
Empresas que atuam nas seguintes áreas: biomédica, 
civil, elétrica, mecânica, metalúrgica e de materiais, 
nuclear, oceânica, planejamento energético, produção, 
química, sistemas e computação, transportes.

Serviços: incubação de pequenas empresas de base 
tecnológica de forma a otimizar o sucesso do empre-
endimento.

como solicitar?
Entrar em contato com o Instituto.

Mais informações:
www.coppe.ufrj.br
Tel.: (21) 2598-9240
Rio de Janeiro – RJ

SEcRETaRia DE DESEnVOLViMEnTO EcOnOMicO, 
EnERGia, inDUSTRia E SERViÇOS

1. Programa nacional de Desenvolvimento dos arran-
jos Produtivos Locais (aPL)

Público-alvo:
Empresas de pequeno e médio porte dos setores de 
confecção de moda íntima, tecnologia da informação, 
jóias, rochas ornamentais, cerâmica vermelha, metal 
mecânico e confecção moda praia.

Vantagens para as empresas participantes: compras 
conjuntas, formação de consórcio para exportação, 
programas cooperados de capacitação de mão de obra, 
troca de experiências, introdução de novas tecnologias 
e inovação.

como solicitar os programas?
Entrar em contato com a Secretaria.

Mais informações:
www.desenvolvimento.rj.gov.br
Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 2299-3919

acRJ - aSSOciaÇÃO cOMERciaL DO RiO DE JanEi-
RO

atuação: capacita as empresas para o uso da Inovação 
e concede o Prêmio Excelência da Gestão da Inovação.

Benefícios: as empresas que se inscreverem para con-
correr ao Prêmio serão submetidas a uma avaliação e 
posterior treinamento em Gestão de Inovação. O trei-
namento consiste em um curso ministrado em parceria 
com o ITI (Instituto Tecnológico Inovador), no qual são 
abordados tópicos como conceitos básicos, ferramen-
tas e estratégias para inovação.

como se inscrever?
Entrar em contato com a Associação.

Mais informações:
www.acrj.org.br
Tel.: (21) 2486-3269
Rio de Janeiro – RJ

REDETEc - REDE DE TEcnOLOGia

Visa promover a pesquisa, o desenvolvimento e a im-
plantação de inovações tecnológicas, científicas e cul-
turais.

Público-alvo:
Micro e pequenos empresários.
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1. consultoria tecnológica

Propicia a implantação e desenvolvimento de soluções 
tecnológicas sob medida.

Estas soluções são realizadas por especialistas vincu-
lados às instituições associadas à Rede de Tecnologia 
(Universidades, Centros de P&D e Escolas Técnicas).

como solicitar?
Preencha o formulário eletrônico disponível no site ou 
entre em contato com a REDETEC.

2. apoio à proteção intelectual e comercialização

Oferta de apoio às empresas para a proteção intelectu-
al – marcas, patentes, desenhos industriais, registro de 
softwares e indicações geográficas – e à comercializa-
ção destes ativos através do Escritório de Negócios de 
Tecnologia.

como solicitar?
Entrar em contato com a Redetec.

3. Outros Serviços: capacitação profissional in com-
pany, administração de projetos e divulgação de tec-
nologias disponíveis de forma a facilitar o acesso das 
empresas às informações tecnológicas.

como solicitar?
Entrar em contato com a Redetec.

Mais informações:
www.redetec.org.br
Tel.: (21) 2221-9292
Rio de Janeiro – RJ

UERJ - UniVERSiDaDE DO ESTaDO DO RiO DE JanEi-
RO

Visa disseminar a cultura empreendedora por meio do 
Núcleo de Desenvolvimento e Difusão Tecnológica.

Principais serviços: incubação de empresas de base 
tecnológica; transferência de tecnologia da universidade 
para as empresas; consultoria nas áreas de engenharia 
e produção; criação de novos negócios para a região 
Centro-Norte Fluminense.

como solicitar?
Entrar em contato com o Núcleo de Desenvolvimento e 

Difusão Tecnológica.

Mais informações:
www.uerj.br
Tel.: (22) 2528 8545 – Ramal: 339
Rio de Janeiro - RJ

inSTiTUTO TEcnOLÓGicO inOVaDOR

Oferecer soluções completas e inovadoras às empre-
sas.

Principais serviços: preparar e conduzir projetos; capa-
citar pessoas por meio de treinamentos para o desen-
volvimento da gestão e da inovação; consultoria logísti-
ca, rodada de negócios, feiras e eventos sobre inovação 
(confira a agenda no site do Instituto).

como solicitar?
Entrar em contato com o Instituto.

Mais informações:
www.itinovador.org.br
Tel.: (21) 2486 3269
Rio de Janeiro - RJ
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/// RIO GRANDE DO SUL ///

aPOiO FinancEiRO

BanRiSUL

1. Linha de crédito Empresarial

1.1 Máquinas e Equipamentos

Linha de crédito que financia a aquisição de máquinas 
e equipamentos pesados (com Nota Fiscal de empresa 
nacional) novos ou usados, equipamentos de informáti-
ca e automação comercial, para melhor capacitação da 
empresa em suas atividades, exceto máquinas e equi-
pamentos agrícolas.

1.2 Leasing

Uma operação de arrendamento para aquisição de bens 
para sua empresa. O Banrisul adquire o bem escolhido 
e arrenda para sua empresa, que terá prazo de 24 a 48 
meses para o pagamento. Para veículos o prazo pode 
ser estendido até 60 meses. No final do contrato, pode 
optar pela compra do bem. É direcionado a empresas 
que queiram adquirir máquinas, equipamentos, micro-
computadores e veículos.

2. Linha de crédito Banricompras

2.1 Banricompras Equipamentos

Linha de crédito para a aquisição de terminais eletrôni-
cos de vendas (POS), PinPads e impressoras não fiscais 
para a impressão de cupom. Destina-se, exclusivamen-
te, a clientes pessoa jurídica conveniados Banricompras 
e/ou Banrisul Correspondente.

3. Financiamentos de Longo Prazo

3.1 FinaME

O objetivo é financiar, sem limite de valor, a aquisição de 
máquinas e equipamentos novos, de fabricação nacio-
nal, credenciados no BNDES. Os beneficiários podem 
ser empresas de todos os portes e características. Para 
maiores detalhes, ver seção nacional, p. xx.

3.2 BnDES automático

O objetivo é financiar, em até R$ 10 milhões, a realiza-

ção de projetos de implantação, expansão e moderniza-
ção de atividades produtivas e infra-estrutura, incluída 
a aquisição de máquinas e equipamentos nacionais e 
capital de giro associado. Para maiores detalhes, ver 
seção nacional, p. xx.

3.3 BnDES FinEM

O objetivo é financiar, acima de R$ 10 milhões, inves-
timentos em projetos de implantação, ampliação ou 
modernização de empreendimentos; preservação, con-
servação e recuperação do meio ambiente; conserva-
ção de energia; informatização; capacitação tecnológica 
e/ou melhoria da qualidade e produtividade. Esta linha 
de financiamento necessita de Carta-Consulta prévia ao 
BNDES, para fins de enquadramento. Para maiores de-
talhes, ver seção nacional.

4. Linhas agronegócio

4.1 FinaME

As linhas de crédito da FINAME, descritas na seção 
nacional, pp. xx-xx, podem ser solicitadas através do 
Banrisul.

como solicitar?
Entrar em contato com o Banco.

Mais informações:
www.banrisul.com.br
Tel.: (51) 3215-2619, (51) 3215-2119, (51) 3215-2078 
/ Porto Alegre – RS

BRDE - BancO REGiOnaL DE DESEnVOLViMEnTO DO 
EXTREMO SUL

O BRDE é uma instituição financeira pública de fomento 
criada pelos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Ca-
tarina e Paraná. Possui agências em Porto Alegre (RS), 
Florianópolis (SC) e Curitiba (PR). Sua principal função 
é servir como instrumento governamental para a pro-
moção do desenvolvimento da Região.

O BRDE oferece vários programas de financiamento em 
diversos setores de atividade, além de coordenar o Pro-
grama Internacional OPTIMA – Optimization Programme 
for Trade and Investments in Markets for Agribusiness 
(Programa para otimização dos negócios e investimen-
tos em agronegócios) na Região Sul.
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No caso das microempresas, oferece uma linha de cré-
dito para investimentos em diversos aspectos, dentre 
os quais a aquisição de máquinas e equipamentos, 
programas ou projetos em gestão para a qualidade e 
capacitação tecnológica e desenvolvimento de produtos 
e processos.

condições do financiamento:
Participação financeira máxima no total do investimen-
to: até 90% dos itens financiáveis. Os Juros, prazos, as 
formas de pagamento e as garantias exigidas estão in-
formados no site do Banco.

como solicitar?
Apresentar um projeto viável e enquadrável nas políticas 
operacionais e de risco de crédito do BRDE: www.brde.
com.br/fin_enquadramento.asp; comprovar a disponibi-
lidade dos recursos próprios necessários à realização 
do empreendimento; e entregar as informações e docu-
mentação básica para enquadramento e para a posterior 
análise do financiamento.

OPTiMa

O OPTIMA tem por objetivo propiciar a formação de 
alianças estratégicas entre empresas da França e dos 
países integrantes, como formação de joint ventures, 
acordos para transferência de tecnologia e parcerias co-
merciais para promover o desenvolvimento tecnológico 
e competitivo das empresas do setor de agronegócios.

Público-alvo:
Qualquer empresa agroindustrial

como solicitar?
É necessário entrar em contato com o BRDE.

Mais informações:
www.brde.com.br
Tel.: (51) 3215-5000
Porto Alegre – RS

aPOiO TécnicO GEREnciaL

SEBRaE/RS - SERViÇO DE aPOiO ÀS MicRO E PEQUE-
naS EMPRESaS nO RiO GRanDE DO SUL

1. acesso ao crédito

O SEBRAE não oferece crédito, mas mostra o caminho 

para as empresas conseguirem. O SEBRAE: orienta em-
preendedores para o acesso aos diversos programas, 
serviços e linhas de crédito oferecidas pelo sistema fi-
nanceiro nacional (bancos, cooperativas etc.); informa 
e divulga as instituições financeiras e suas linhas de fi-
nanciamento para capital de giro e investimentos fixos 
voltados a micro e pequenos negócios; elabora o estudo 
de viabilidade econômica do negócio e encaminha o pa-
recer técnico à instituição financeira; e firma parcerias 
com instituições financeiras, visando ampliar o atendi-
mento e a melhoria do acesso ao crédito por micro e 
pequenas empresas.

3. consultorias empresariais

As consultorias são intervenções diretas na empresa, 
prestadas por profissionais com conhecimentos e ha-
bilidades específicos. É um instrumento de apoio na 
organização e na melhoria da gestão empresarial e do 
processo produtivo, no desenvolvimento de novos pro-
dutos e na otimização da utilização de máquinas e equi-
pamentos por micro e pequenas empresas. As consul-
torias buscam manter e agregar valor e conhecimento 
às micro e pequenas empresas. O processo de consul-
toria é a construção de uma relação de ajuda, na qual 
o empresário opta por várias temáticas de intervenção 
no seu negócio, de acordo com as suas necessidades 
pré-diagnosticadas.

4. Rodadas de negócios

As Rodadas de Negócios são uma das ferramentas que 
o SEBRAE/RS disponibiliza para a promoção de micro e 
pequenos negócios. Em encontros previamente agenda-
dos, as empresas negociam seus produtos e serviços, 
além de estabelecerem novas parcerias, envolvendo in-
teresses recíprocos. Esta é uma oportunidade de estrei-
tar laços comerciais e colocar as empresas diretamente 
em contato com potenciais compradores e vendedores. 
O evento também possibilita estabelecer associações 
como joint-ventures, transferência de tecnologia, fran-
chising etc.

como solicitar?
Para obter qualquer um dos serviços do SEBRAE/RS, 
entrar em contato com a instituição.
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Mais informações:
www.sebrae-rs.com.br
Tel.: (51) 3216-5006
Porto Alegre – RS

FiERGS - FEDERaÇÃO DaS inDÚSTRiaS DO ESTaDO 
DO RiO GRanDE DO SUL

A missão do Sistema FIERGS é liderar, representar e de-
senvolver o setor industrial, na construção do futuro do 
Rio Grande do Sul e do Brasil. Este sistema congrega: 
SENAI/RS; SESI/RS; IEL/RS; e CIERGS.

1. Rai

Rede de atendimento à indústria

A RAI é mais um canal criado para facilitar o acesso 
das empresas a informações e serviços em áreas espe-
cíficas, promovendo a organização do conhecimento e 
a sua gestão; sistematizando o atendimento à indústria 
e conduzindo a novas ações e formas de interação e 
intervenção do Sistema FIERGS.

O sistema da RAI foi desenvolvido com base na bem 
sucedida experiência do Serviço Brasileiro de Respos-
tas Técnicas (SBRT). Aquelas demandas com carac-
terísticas de resposta técnica de baixa complexidade 
serão encaminhadas para atendimento por meio deste 
serviço.

como solicitar?
Consultar o site: wwwprod.sistemafiergs.org.br/rai/pa-
ges/solicitacao/searchSolicitacao.action 

Caso não haja resposta no banco de dados da RAI, 
deve-se preencher um cadastro no mesmo site e enviar 
a solicitação para pesquisa. Em alguns dias, a resposta 
será encaminhada ao solicitante.

Mais informações:
www.fiergs.org.br
Tel.: (51) 3347-8787
Porto Alegre – RS

SEnai/RS - SERViÇO naciOnaL DE aPREnDiZaGEM 
inDUSTRiaL DO RiO GRanDE DO SUL

O SENAI disponibiliza serviços de assessoria técnica e 
de desenvolvimento tecnológico. Promove a inovação 

e a transferência de tecnologias. E, além disso, oferece 
cursos para a formação profissional em diversos níveis 
de qualificação.

1. Serviços Técnicos e Tecnológicos

As atividades na área de Serviços Técnicos e Tecnoló-
gicos priorizam o acesso à tecnologia como forma de 
promover o desenvolvimento das empresas, apoiando o 
seu crescimento e a inovação de seus produtos e pro-
cessos.

1.1 assessoria Tecnológica

Tem o objetivo de resolver questões relacionadas ao 
desenvolvimento e aperfeiçoamento dos produtos e 
processos industriais. Conta com o trabalho de espe-
cialistas, para identificar problemas e propor soluções, 
buscando a melhoria da qualidade e produtividade das 
empresas, nos campos de: Gestão Empresarial, Pro-
cesso Produtivo, Saúde e Segurança no Trabalho, Meio 
Ambiente e Educação.

1.2 informação Tecnológica

São oferecidas respostas técnicas, monitoramento de 
normas técnicas, prospecção tecnológica, estudo de 
mercado e eventos técnicos que contribuam com solu-
ções ágeis e adequadas para a indústria. As demandas 
por informações tecnológicas relacionadas a processos 
de fabricação, melhoria de produtos, matérias-primas, 
entre outros, podem ser encaminhadas através do Ser-
viço Brasileiro de Respostas Técnicas (SBRT). As in-
formações sobre Publicações Técnicas, Periódicos, 
Artigos Técnicos, Bancos de Dados podem ser obtidas 
através do Acervo Bibliográfico da Rede de Informação 
do SENAI-RS.

1.3 Serviços Laboratoriais

A Rede de Laboratórios do SENAI-RS oferece serviços 
para determinação do desempenho de matérias-primas, 
produtos e processos em conformidade com regula-
mentos, normas e especificações pertinentes às neces-
sidades do mercado consumidor.

1.4 Desenvolvimento Tecnológico

Atividades especializadas utilizando conhecimento téc-
nico-científico para produzir novos materiais, equipa-
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mentos, produtos e sistemas ou ainda efetuar melhorias 
nos já existentes. Podem ocorrer na forma de Pesquisa 
Aplicada, Desenvolvimento Experimental ou Serviços de 
Design.

como solicitar?
Entrar em contato com a instituição.

Mais informações:
www.senairs.org.br
Tel.: (51) 3261-3838
Porto Alegre – RS

iEL/RS - inSTiTUTO EUVaLDO LODi DO RiO GRanDE 
DO SUL

O objetivo do IEL é estimular a aproximação entre univer-
sidades e empresas através da inserção de estudantes 
no mercado de trabalho. As principais formas de con-
cretizar isto são a concessão de bolsas e a promoção 
de estágios. Em acréscimo, cada um dos institutos es-
taduais possui programas específicos. No caso do RS, 
são os seguintes:

1. BiTEc

Bolsa de apoio ao Desenvolvimento Tecnológico

Visa o desenvolvimento tecnológico e a inovação nas 
micro e pequenas empresas. A função da bolsa é fazer 
com que os estudantes beneficiados coloquem em prá-
tica os conhecimentos assimilados na universidade em 
um ambiente empresarial desafiador.

2. Bolsas Especiais aPEX

apoio ao Desenvolvimento do comércio Exterior

O Programa de Bolsas IEL-APEX tem o objetivo de con-
tribuir para o aumento da competitividade de micro e 
pequenas empresas brasileiras, oferecendo condições 
para que as indústrias se preparem para sua inserção 
no mercado internacional. 

Os estudantes universitários orientados por professo-
res, desenvolvem projetos voltados para a promoção 
comercial e a internacionalização de micro e pequenas 
empresas.

3. Bolsas iEL/Sebrae de Gestão comercial

Nesta modalidade de bolsa, os estudantes universitários 
participam de rodadas de orientação com empresários, 
professores e técnicos do IEL e do SEBRAE para dis-
cussão e busca de soluções para processo de vendas, 
marketing e outros temas.

4. Educação Executiva

Através da interação com Centros de Conhecimento e 
de Cooperação Internacional, o IEL-RS promove a ca-
pacitação de dirigentes, empresários e executivos, nas 
áreas de gestão empresarial, estratégia, inovação e 
outros temas emergentes, visando o aperfeiçoamento 
da competência gerencial. Por meio de parcerias com 
as melhores universidades do Brasil e do exterior, o IEL 
desenvolve programas centrados na aplicação de expe-
riências ao contexto específico do negócio, objetivando 
sempre a evolução da empresa e a orientação para me-
lhor se posicionarem no cenário global.

5. competitividade Empresarial

Tem como objetivo o apoio ao planejamento e à gestão 
da inovação nas empresas, a projetos de transferência 
tecnológica, a ações de promoção do empreendedoris-
mo e novos talentos, voltados para a melhoria da com-
petitividade da indústria e o desenvolvimento do estado, 
alavancando recursos através de parcerias (nacionais 
e internacionais). Oferece ações e projetos de apoio ao 
desenvolvimento de incubadoras, de empresas, setores 
industriais e arranjos, em parceria com centros de co-
nhecimento e outras instituições, alinhando os sistemas 
de atividades a fim de alcançar diferenciação, efetivi-
dade nos resultados. E o conseqüente dinamismo da 
atividade empresarial.

5.1 RS Moda

centro de Desenvolvimento RS Moda

O Centro de Desenvolvimento RS Moda é uma associa-
ção de caráter técnico constituída sob a representativi-
dade do Sistema FIERGS, para congregar todos os elos 
da cadeia produtiva da Moda no Rio Grande do Sul, com 
parceria de associações, sindicatos setorias, SENAI, 
SEBRAE, CIERGS, ABIT e Universidades. Sua missão é 
promover e articular ações estratégicas para a desen-
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volvimento sustentável da cadeia produtiva da Moda 
gaúcha, através do suporte à criação, inovação, pro-
dução e comercialização de produtos com qualidade, 
difundindo-os nos cenários Nacional e Internacional.

5.2 Benchmarking industrial

Auxilia a definir o nível de performance atual de uma 
empresa industrial, comparando os dados detalhados 
das práticas e do desempenho em cada área investiga-
da com os dados de mais de indústrias de vários países 
do mundo (Europa, EUA, Japão, Brasil) e permitindo a 
comparação com as empresas do mesmo setor.

5.3 PaPPE Subvenção

Programa de apoio à Pesquisa em Empresas

O PAPPE Subvenção visa o apoio financeiro, na forma 
de subvenção econômica, ao custeio de atividades de 
pesquisa, desenvolvimento e/ou inovação (P, D & I) re-
alizados por MPEs, individualmente ou em consórcio. 
Tem como objetivo credenciar parceiros regionais, esta-
duais ou locais habilitados a receber e operar recursos, 
sob forma de subvenção econômica para o desenvolvi-
mento de atividade inovadora de micro e pequenas em-
presas (MPEs) nacionais, nos temas priorizados pela 
Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior 
(PITCE).

6. Rede de competências

A Rede de Competências visa contribuir para a supe-
ração de desafios estratégicos enfrentados pelo setor 
industrial, criando um ambiente inovador de coopera-
ção e aprendizagem através de prospecção, gestão do 
conhecimento e articulação de competências tecnoló-
gicas existentes dentro ou fora do sistema CNI. Qua-
tro sub-redes fazem parte da Rede de Competências, 
inicialmente: o Centro Internacional de Negócios (CIN), 
os Observatórios de Desenvolvimento Industrial (ODI), 
a Rede de especialistas e a Rede Integrada de Serviços 
para a Indústria (RISI). Para acessar a Rede: www.rede-
decompetencias.org.br

como solicitar?
Para participar de qualquer um dos programas acima, 
entrar em contato com o IEL.

Mais informações:
www.ielrs.org.br
Tel.: (51) 3347-8960
Porto Alegre – RS

aGT - aGÊncia DE GESTÃO TEcnOLÓGica Da PUc/
RS

A AGT é um mecanismo institucional da PUCRS que tem 
como objetivo atuar como agente facilitador do proces-
so de interação Universidade – Empresa, fomentando 
a cultura empreendedora na Universidade, viabilizando 
e estimulando o desenvolvimento de projetos de P&D 
conveniados com empresas, aliando as necessidades 
do mercado com o saber e conhecimento existentes na 
Universidade.

1. Projetos de P&D cooperados com Empresas

A AGT atua como facilitadora no processo de interação 
entre os pesquisadores da PUCRS e as empresas, na 
gestão administrativa, financeira e contábil dos projetos 
de pesquisa aplicada, envolvendo o apoio dos pesquisa-
dores nos processos de negociação, contratos, implan-
tação, execução financeira e prestação de contas.

2. Propriedade intelectual

A AGT atua na área de proteção à propriedade intelectual 
(depósito de patentes e registro de software), zelando 
pelos deveres e direitos prescritos na legislação perti-
nente. Oferece apoio aos pesquisadores nas diversas 
etapas do processo de registro e transferências de tec-
nologia protegida pela Universidade.

3. TEcnOPUc

3.1 Parque Tecnológico da PUcRS

A AGT é o agente gestor da TECNOPUC, que atua como 
mais um mecanismo de fomento à captação de projetos 
de pesquisa da PUCRS. O TECNOPUC pode ser visu-
alizado como um ambiente de inovação que busca a 
criação de valor por meio da exploração dos fatores de 
mudança na relação entre a universidade, as empresas 
e o governo.

4. RaiaR

4.1 incubadora Multisetorial de Base Tecnológica da 
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PUcRS

A AGT é o agente gestor da incubadora RAIAR, que é uma 
infra-estrutura que oferece espaços de apoio de gestão 
e tecnologia em condições especiais para o desenvol-
vimento de atividades empreendedoras da comunidade 
acadêmica (alunos e professores) empresas nascentes 
originadas de organizações instaladas no TECNOPUC.

como solicitar?
Entrar em contato com a Agência.

Mais informações:
www.pucrs.br/agt/agt/index.php
Tel.: (51) 3320-3694
Porto Alegre – RS

ETT - EScRiTÓRiO DE TRanSFERÊncia DE TEcnOLO-
Gia Da UniVERSiDaDE DE caXiaS DO SUL

O ETT tem como meta a promoção da interação entre 
a UCS e a comunidade, visando o desenvolvimento re-
gional. Sua finalidade é promover e intermediar nego-
ciações entre a Instituição e a comunidade nas ações 
de transferência do conhecimento produzido na Univer-
sidade.

Público-alvo:
Micro e pequenas empresas e pessoas físicas.

1. coordenação de Propriedade intelectual

Esta coordenação exerce as seguintes atividades: nego-
ciação de contratos, envolvendo propriedade intelectual 
– comercialização de tecnologias; assessoria em pro-
priedade intelectual (propriedade industrial e direitos de 
autor); buscas em bancos de dados de patentes; geren-
ciamento do portfólio de patentes da Instituição; e difu-
são da cultura de propriedade intelectual na Instituição.

2. coordenação de Projetos

Esta coordenação exerce as seguintes atividades: follow-
up8 dos convênios e contratos na área tecnológica; 
prospecção de patentes e tecnologias comercializáveis 
junto aos grupos de pesquisa da Instituição; gerencia-
mento do banco de dados dos projetos ligados ao ETT.

8 Termo técnico que significa a manutenção atualizada de um mapa de 
contatos em determinada área.

3. Serviço de consultoria Tecnológica

A Universidade de Caxias do Sul, através da Pró-Rei-
toria de Pós Graduação e Pesquisa e do Escritório de 
Transferência de Tecnologia, mantém contrato assinado 
com o SEBRAE/RS, com a finalidade de realização de 
atendimentos às micro e pequenas empresas da região, 
através da prestação de serviços aos clientes, com 
base nas diretrizes das consultorias tecnológicas do 
SEBRAE. As áreas de atuação são: Tecnológica, Design, 
Alimentos, Energia e Ambiental.

como solicitar?
Entrar em contato com o ETT.

Mais informações:
www.ucs.br/ucs/proreitoria/pospesq/escritorio/apre-
sentacao
Tel.: (54) 3218-2148
Caxias do Sul – RS

EiTT - EScRiTÓRiO DE inTERaÇÃO E TRanSFERÊn-
cia DE TEcnOLOGia Da UFRGS

O EITT, da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico, 
constitui-se numa instância promotora do contato com 
diferentes segmentos da sociedade, na busca de par-
cerias para o desenvolvimento de projetos tecnológicos 
conjuntos, incentivando a ampliação do intercâmbio da 
UFRGS com o setor produtivo nas áreas industrial, agro-
pecuária e de serviços.

Público-alvo:
Micro e pequenas empresas e pessoas físicas.

1. apoio a negócios

O Escritório assessora projetos realizados em parceria 
com outras instituições, elabora convênios e contratos 
de transferência de tecnologia, produtos, processos e 
serviços ofertados pela UFRGS ao setor produtivo, bem 
como apóia os processos de negociação e comerciali-
zação das tecnologias desenvolvidas por pesquisado-
res da Universidade junto a empresas interessadas no 
seu licenciamento. Nesta área, ainda subsidia o esta-
belecimento de políticas institucionais de propriedade 
industrial e transferência de tecnologia, tendo sob sua 
responsabilidade o encaminhamento de registros de pa-
tentes aos órgãos competentes.
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2. Propriedade intelectual

Nesta área, o EITT é o responsável institucional pela ges-
tão da propriedade intelectual, desde os procedimentos 
para o registro e proteção de uma invenção, software ou 
cultivar, até sua comercialização ao setor produtivo.

3. Serviços para Empresas

Através de parcerias entre a Universidade, Empresa e 
Governo, o EITT busca auxiliar as empresas na pes-
quisa, desenvolvimento e transferência de tecnologias, 
produtos e processos, no treinamento e capacitação de 
recursos humanos na área tecnológica e na busca de 
recursos para projetos tecnológicos.

3.1 consultorias Tecnológicas

Através do programa SEBRAETEC em parceria com o 
SEBRAE, destinados a pequenas e médias empresas, o 
EITT identifica, na Universidade, competências científi-
cas e tecnológicas capazes de atender as demandas do 
setor empresarial.

3.2 Soluções Tecnológicas

Busca, na Universidade, soluções tecnológicas para 
as empresas, através da pesquisa, desenvolvimento e 
transferência de tecnologia.

3.3 Laboratórios e Serviços

Cadastro de Laboratórios da UFRGS e suas competên-
cias, nas mais diversas áreas de conhecimento. Entre 
os serviços que podem ser disponibilizados estão os de 
ensaios e de calibração.

3.4 capacitação e Treinamento

A universidade oferece treinamento e capacitação tec-
nológica para as empresas, através de seus pesquisa-
dores e estruturas de apoio.

3.5 comercialização de Tecnologias e Patentes

A UFRGS disponibiliza, através do EITT, um conjunto de 
tecnologias e patentes, que podem ser transferidas ou 
licenciadas para diferentes setores industriais. 

como solicitar?
Entrar em contato com o EITT.

Mais informações:
www.eitt.ufrgs.br/pagina/eitt/index_eitt.php
Tel.: (51) 3308-3800
Porto Alegre – RS

niTEc - nÚcLEO DE GESTÃO Da inOVaÇÃO TEcnO-
LÓGica

O NITEC faz parte do Programa de Pós-Graduação em 
Administração da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS). O Núcleo é um centro interdisciplinar 
que tem por objetivo gerar e difundir conhecimentos 
sobre a gestão da inovação tecnológica e estratégias 
tecnológicas, visando a competitvidade.

Regionalmente, o NITEC interage com empresas e or-
ganizações públicas, oferecendo cursos de extensão e 
conduzindo projetos de pesquisa integrados.

Público-alvo:
Estudantes e empresas

como solicitar?
Entrar em contato com o NITEC.

Mais informações:
http://nitec.ea.ufrgs.br/nitecm.htm
Tel.: (51) 3316-3813
Porto Alegre – RS

FaPERGS - FUnDaÇÃO DE aMPaRO À PESQUiSa DO 
ESTaDO DO RiO GRanDE DO SUL

A FAPERGS tem a finalidade de desenvolver a pesquisa 
em todas as áreas do conhecimento. É sua atribuição: 
promover a inovação tecnológica do setor produtivo, o 
intercâmbio e a divulgação científica, tecnológica e cul-
tural; estimular a formação de recursos humanos, o for-
talecimento e a expansão da infra-estrutura de pesquisa 
no Estado.

Público-alvo:
Pesquisadores individuais ou institucionais, oficiais ou 
particulares.

Programa de Fomento à Pesquisa

Este programa financia projetos de pesquisa apresenta-
dos por pesquisadores vinculados aos centros de pes-
quisa e universidades, bem como a empresas públicas 
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e privadas em associação com universidades e centros 
de pesquisa, localizados no Estado do Rio Grande do 
Sul. Os projetos de pesquisa financiados devem estar 
enquadrados nas linhas prioritárias estabelecidas pelo 
Governo para a área.

como solicitar?
Consultar os editais no site da instituição e seguir os 
procedimentos estabelecidos.

Mais informações:
www.fapergs.rs.gov.br
Tel.: (51) 3221-4922
Porto Alegre – RS

ScT - SEcRETaRia Da ciÊncia E TEcnOLOGia DO 
RiO GRanDE DO SUL

1. cEiTEc

centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica avan-
çada

O CEITEC é especializado no desenvolvimento e pro-
dução de circuitos integrados de aplicação específica 
(ASICs). Tem como missão desenvolver soluções ino-
vadoras em eletrônica e tecnologias da informação, com 
alto padrão de qualidade, atendendo às necessidades 
do mercado. O CEITEC disponibiliza para o mercado o 
serviço de desenvolvimento de chips de acordo com as 
necessidades específicas de cada cliente.

www.sct.rs.gov.br/programas/ceitec/index.htm

2. Programa de apoio aos Pólos de inovação Tecno-
lógica

Este programa foi criado pela SCT para estimular a inte-
gração entre Universidades e centros de pesquisa com 
o setor produtivo, objetivando o desenvolvimento de 
tecnologias adequadas às diferentes regiões do RS. O 
programa evoluiu ao longo dos anos, aumentando sua 
eficácia e promovendo a transferência de tecnologias 
apropriadas ao setor produtivo regional. O programa fi-
nancia e dá suporte técnico a projetos que propiciem 
o aporte tecnológico: a) Para o Desenvolvimento do 
Pequeno Produtor Rural; b) Para o Desenvolvimento de 
Produtos e Processos Inovadores; c) Para o Desenvol-
vimento de Tecnologias Limpas, Preservação e Recu-

peração do Meio Ambiente; d) Para o Desenvolvimento 
da Pesca e da Aqüicultura; e) Para a Melhoria dos Pro-
cessos Produtivos. Para obter os recursos, preencher 
os formulários do site abaixo e entrar em contato com 
a Secretaria.

www.sct.rs.gov.br/polos

3. Rede Petro-RS

A Rede Petro-RS é a articulação entre o Governo do Es-
tado do Rio Grande do Sul, universidades e empresas 
que tem a missão de promover e fortalecer a base tec-
nológica local dos fornecedores de bens e serviços para 
os setores de petróleo, gás natural, energia e minerais. 
Oferece cursos, ajuda na obtenção de financiamentos 
e promove assistência técnica. Para participar, fazer o 
cadastro no site abaixo e entrar em contato com o pro-
grama.

www.redepetro.rs.gov.br/wrp/jsp/index.jsp

4. ciEnTEc

Fundação de ciência e Tecnologia

A CIENTEC tem como missão promover o desenvolvi-
mento da sociedade através de ações em tecnologia 
industrial básica, pesquisa e inovação tecnológica. Com 
os projetos de pesquisa e desenvolvimento, a Fundação 
de Ciência e Tecnologia estuda e cria novos processos 
e produtos que sejam de interesse da sociedade e das 
industrias, contribuindo com o desenvolvimento do Rio 
Grande do Sul e do país. Dentre os seus 27 laborató-
rios, possui credenciamento junto ao Inmetro, filiação 
à Rede Metrológica, habilitação na Anvisa e Fepam, 
cadastramento no Departamento Nacional de Produção 
Mineral e diversos convênios nacionais e internacionais. 
A CIENTEC realiza os serviços de: Ensaio, Calibração, 
Consultoria, Inspeção, Projetos de pesquisa e desenvol-
vimento e Extensão (www.cientec.rs.gov.br).

como solicitar?
Entrar em contato com a Secretaria.

Mais informações:
www.sct.rs.gov.br
Tel.: (51) 3288-7400
Porto Alegre – RS
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SEDai - SEcRETaRia DO DESEnVOLViMEnTO E DOS 
aSSUnTOS inTERnaciOnaiS

A Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos Inter-
nacionais tem como função  promover o desenvolvi-
mento econômico descentralizado, integrado e susten-
tável, de forma a gerar melhoria na qualidade de vida, 
preservando e incentivando as riquezas e as potenciali-
dades regionais.

1. Extensão Empresarial

Este programa é um sistema de resolução de proble-
mas técnicos, gerenciais e tecnológicos voltado ao 
atendimento das micro, pequenas e médias empresas 
do Estado. Através da cooperação técnica com as uni-
versidades, a Sedai promove assistência técnica junto 
às empresas, visando a modernização, a racionaliza-
ção, a redução de custos, a otimização de processos 
e produtos e a capacitação de recursos humanos, além 
de implementar uma sistemática de acompanhamento 
permanente.

O empresário que tiver interesse em participar do pro-
grama deverá preencher duas fichas: uma FICHA DE 
INSCRIÇÃO e uma FICHA DE INFORMAÇÕES DA EM-
PRESA, disponíveis no Sedai, identificando no espaço 
específico a intenção de receber um acompanhamento 
da equipe da Gerência, sem ônus. O programa está sen-
do custeado integralmente pelo governo do Estado do 
Rio Grande do Sul. A universidade disponibiliza recursos 
humanos capacitados para disseminar conhecimento e 
transferir tecnologias às empresas que aderirem ao pro-
grama na região.

2. apoio a arranjos Produtivos Locais

A ação de apoio aos APLs é realizada em parceria e se 
caracteriza pelo envolvimento do conjunto de agentes 
atuantes nas diferentes etapas do fluxo produtivo, com a 
finalidade de criar um ambiente favorável ao seu desen-
volvimento, fortalecendo o crescimento de empresas 
locais através da inovação e da cooperação e somando 
os esforços de outros programas da Sedai e de outros 
órgãos do governo do Estado. Tem como objetivo pro-
piciar a qualificação tecnológica e organizacional nas 
empresas, agregando competitividade com geração de 
emprego e renda e levando a um desenvolvimento in-

tegrado. As ações são realizadas através dos Centros 
Gestores de Inovação (CGI), que foram criados a partir 
de convênios, para garantir a articulação entre os par-
ceiros locais e otimizar recursos e esforços com vistas 
ao desenvolvimento do Arranjo Produtivo Local. O CGI 
é a instância de integração entre os agentes, materiali-
zando a cooperação entre as empresas e instituições, 
fazendo da informação e do conhecimento os instru-
mentos de modernização e de competitividade que dão 
suporte ao segmento.

5. apoio através de linhas de crédito de longo prazo

A SEDAI atua como intermediária entre as instituições 
de crédito do Sistema Financeiro Estadual (BANRISUL, 
CAIXA RS e BRDE) e as empresas. Sendo assim, a SE-
DAI oferece apoio creditício, de longo prazo, para finan-
ciar a realização de investimentos de projetos.

6. Programa Exporta/RS

Este programa tem como objetivo a inserção das em-
presas gaúchas no comércio internacional, através da 
estruturação e integração de redes de informação co-
mercial, da promoção de feiras, missões e encontros 
de negócios e da formação de sistema de orientação 
ao exportador com ênfase na prospecção de mercados. 
Subprogramas:

• Serviços de Informações e Oportunidades de 
Negócios, que irá sistematizar as informações 
e oportunidades de negócios existentes em di-
ferentes redes de informação comercial, com 
ênfase para a montagem de um sistema de infor-
mações e constituição de pontos de difusão que 
facilitem o acesso a empresas e empreendedores 
localizados em todos os pontos do Estado;

• Apoio a Feiras e Missões Comerciais, que terá 
ênfase na definição conjunta de eventos, elabo-
ração do calendário, formas de participação e 
material de divulgação;

• Inteligência Setorial e Mercadológica, voltado para 
o tratamento proativo dos estudos e informações 
disponíveis sobre os potenciais de exportação de 
empresas gaúchas e de tendências setoriais e 
perspectivas de mercados-alvo;
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• Cooperação e Capacitação para o Mercado Ex-
terno, com ação voltada para a formação de 
estratégia, estruturação e ações conjuntas para 
exportação, além da capacitação básica.

7. PEac

Programa Estadual de acesso ao crédito

O Programa Estadual de Acesso ao Crédito tem como 
objetivo central ensejar às empresas, inclusive as micro 
e pequenas, a solução de suas necessidades de acesso 
a crédito com juros e prazos compatíveis com as suas 
atividades, articulando as ações das instituições de fi-
nanciamento, em particular da Agência de Fomento, do 
Banrisul, do Banco do Brasil e do BRDE.

como solicitar?
Entrar em contato com a Secretaria.

Mais informações:
www.sedai.rs.gov.br
Tel.: (51) 3288-1000
Porto Alegre – RS

SOFTSUL - aSSOciaÇÃO SUL-RiOGRanDEnSE DE 
aPOiO aO DESEnVOLViMEnTO DE SOFTWaRE

A SOFTSUL tem o objetivo de promover o desenvolvi-
mento sócio-econômico e o aumento da competitividade 
do setor produtivo de software brasileiro, mormente da 
indústria de software e serviços de informática sediada 
no Estado do Rio Grande do Sul. Atua na promoção de 
cursos, eventos e oficinas.

1. Oficina de Projetos

A Oficina oferece suporte às empresas de TIC, para que 
estas viabilizem seus projetos de pesquisa científica e 
tecnológica, desenvolvimento e inovação de produtos e 
serviços (novas funcionalidades, novos produtos, etc), 
infra-estrutura (modernização e ampliação), através de 
recursos oriundos dos Fundos Setoriais e Outras Fon-
tes Nacionais e Internacionais. Para que as empresas 
públicas ou privadas tenham acesso aos recursos dos 
Fundos Setoriais é necessário o apoio de uma institui-
ção que conta com experiência no desenvolvimento de 
projetos de TIC e uma equipe de profissionais qualifi-
cados, multidisciplinar, composta por colaboradores, 

pesquisadores e consultores associados, bem como 
parcerias com organizações e instituições de ensino su-
perior, nacionais e internacionais. A Oficina de Projetos 
SOFTSUL propõem-se a ser o um parceiro estratégico 
para a elaboração e execução de Projetos de TIC.

2. Fábrica de Softwares

O projeto FSRS tem o objetivo permanente de articu-
lar uma rede de produtores de software independentes 
que trabalhem de forma integrada, com um processo 
padrão, homogêneo e eficaz de produção de software, 
possibilitando atender:

• Padrão de qualidade reconhecido internacional-
mente;

• Grandes volumes;

• Maior produtividade;

• Mercado global.

Para participar, as empresas precisam assinar um Ter-
mo de Adesão (disponível no site abaixo) e comprome-
ter-se a dedicar horas técnicas em um dos grupos de 
trabalho da FSRS. Também, devem assistir e inscrever 
seus funcionários nos cursos de capacitação específi-
cos oferecidos.

http://pwweb3.procempa.com.br/softsul/softsul/archi-
ves/termo-de-adesao.doc

Público-alvo:
Empresas da área de informática

como solicitar?
Entrar em contato com a Associação

Mais informações:
http://pwweb3.procempa.com.br/softsul/softsul/PS-
truct/PController.aspx?CC=196
Tel.: (51) 3346-4422
Porto Alegre – RS
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FEPaGRO - FUnDaÇÃO ESTaDUaL DE PESQUiSa 
aGROPEcUÁRia

A Fepagro constituiu-se como instrumento do Governo 
do Estado de execução da pesquisa agropecuária do Rio 
Grande do Sul e tem a função de apresentar soluções 
para o complexo produtivo agropecuário, gerando e 
adaptando alternativas tecnológicas, ofertando serviços 
especializados, capacitação técnica e produtos qualifi-
cados às necessidades dos produtores, objetivando a 
melhoria da qualidade de vida da sociedade. Oferece 
serviços laboratoriais; desenvolve pesquisas na área de 
agropecuária; e promove programas de integração da 
cadeia produtiva do setor no Rio Grande do Sul.

Público-alvo:
Empresários rurais e pesquisadores

como solicitar?
Entrar em contato com a Fundação

Mais informações:
www.fepagro.rs.gov.br
Tel.: (51) 3288-8000
Porto Alegre – RS
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/// SANTA CATARINA ///

aPOiO FinancEiRO

BRDE - BancO REGiOnaL DE DESEnVOLViMEnTO DO 
EXTREMO SUL

O BRDE é uma instituição financeira pública de fomento 
criada pelos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Ca-
tarina e Paraná. Possui agências em Porto Alegre (RS), 
Florianópolis (SC) e Curitiba (PR). Sua principal função 
é servir como instrumento governamental para a pro-
moção do desenvolvimento da Região.

O BRDE oferece vários programas de financiamento em 
diversos setores de atividade, além de coordenar o Pro-
grama Internacional OPTIMA – Optimization Programme 
for Trade and Investments in Markets for Agribusiness 
(Programa para otimização dos negócios e investimen-
tos em agronegócios) na Região Sul.

No caso das microempresas, oferece uma linha de cré-
dito para investimentos em diversos aspectos, dentre 
os quais a aquisição de máquinas e equipamentos, 
programas ou projetos em gestão para a qualidade e 
capacitação tecnológica e desenvolvimento de produtos 
e processos.

como solicitar?
Apresentar um projeto viável e enquadrável nas políticas 
operacionais e de risco de crédito do BRDE: www.brde.
com.br/fin_enquadramento.asp; comprovar a disponibi-
lidade dos recursos próprios necessários à realização 
do empreendimento; e entregar as informações e docu-
mentação básica para enquadramento e para a posterior 
análise do financiamento.

OPTiMa

O OPTIMA tem por objetivo propiciar a formação de 
alianças estratégicas entre empresas da França e dos 
países integrantes, como formação de joint ventures, 
acordos para transferência de tecnologia e parcerias co-
merciais para promover o desenvolvimento tecnológico 
e competitivo das empresas do setor de agronegócios.

como solicitar?
É necessário entrar em contato com o BRDE.

Mais informações:
www.brde.com.br
Tel.: (48) 3221-8000
Florianópolis – SC

FUnciTEc

Fundo Rotativo de Fomento à Pesquisa Científica e Tec-
nológica do Estado de Santa Catarina (Funcitec), com 
50% destinados ao estímulo à pesquisa agropecuária e 
até 20% ao Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Em-
presarial de Santa Catarina (Fadesc), a serem aplicados 
no desenvolvimento de produtos e de processos que 
absorvam tecnologias avançadas, através do Promic. 
Os recursos serão aplicados em atividades de pesquisa 
tecnológica voltada para a solução de problemas catari-
nenses e para o desenvolvimento do sistema produtivo 
estadual.

A Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina (BA-
DESC) é o agente financeiro do Funcitec.

Tel.: (48) 3216 5000

aPOiO TécnicO E GEREnciaL

iEL/Sc - inSTiTUTO EUVaLDO LODi DE SanTa caTa-
Rina

O objetivo do IEL é estimular a aproximação entre univer-
sidades e empresas através da inserção de estudantes 
no mercado de trabalho. As principais formas de con-
cretizar isto são a concessão de bolsas e a promoção 
de estágios. Em acréscimo, cada um dos institutos es-
taduais possui programas específicos. No caso de SC, 
são os seguintes:

1. Gestão da inovação

Disponibiliza às empresas uma metodologia que siste-
matiza o processo de inovar, desde a identificação de 
novas oportunidades, planejamento e gestão da inova-
ção até o desenvolvimento de novos produtos. A capaci-
tação envolve competências nas áreas de planejamento 
estratégico, inteligência competitiva e desenvolvimento 
de produtos.
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2. capacitação para a inovação

Capacitação dirigida a empresários, gerentes, direto-
res e engenheiros composta pelo seguinte conteúdo: 
Organização para Inovação; Inteligência Competitiva; 
Planejamento Estratégico da Inovação; Elaboração de 
projetos; Gerenciamento de projetos; Planejamento do 
produto/projeto; Desenvolvimento do produto. A capaci-
tação pode ainda ser adaptada às necesidades específi-
cas de cada empresa.

3. Projetos de inovação e transferência de tecnologia

Oferta de assessoria especializada na elaboração e 
gestão de projetos de inovação voltados para o esta-
belecimento de parcerias e captação de financiamentos 
não reembolsáveis em organismos nacionais e interna-
cionais, o que possibilita a transferência de tecnologias 
inovadoras e a identificação de oportunidades de novos 
negócios

como solicitar?
Entrar em contato com o IEL.

Mais informações:
www.ielsc.org.br
Tel.: (48) 3231-4600
Florianópolis - SC

FaPESc - FUnDaÇÃO DE aPOiO À PESQUiSa ciEnTÍ-
Fica E TEcnOLÓGica DO ESTaDO DE SanTa caTa-
Rina

1. Geração e Transferência de Tecnologia em Mala-
cocultura

Tem o objetivo de melhorar a qualidade e a quantidade 
de oferta de produtos da malacocultura e assegurar a 
sua comercialização.

Principais serviços: otimização de tecnologia de produ-
ção de sementes em laboratório; otimização da tecnolo-
gia de cultivo no mar; geração de tecnologia para a incu-
bação de empresas de base tecnológica; transferência 
de tecnologia de cultivo para pescadores, produtores de 
moluscos e ao setor privado.

2. Validação de Tecnologias para o Manejo, Tratamen-
to e Valorização dos Dejetos de Suínos para Pequenas 
e Médias Produções

Tem o objetivo de reduzir a poluição ambiental e propi-
ciar a sustentabilidade na cadeia produtiva da suinocul-
tura.

Principais serviços: geração e transferência de conhe-
cimentos para utilização racional dos dejetos de suínos 
na agricultura; definição de tecnologias adequadas para 
a realidade do meio rural catarinense.

3. Madeira e Móveis de Santa catarina

Tem o objetivo de apoiar o setor de base florestal catari-
nense e melhorar a penetração dos produtos no merca-
do nacional e internacional.

Principais serviços: disponibiliza novas tecnologias 
tanto de transformação em produtos derivados como 
de produção de mobiliário, de componentes para a ha-
bitação e demais artefatos de madeira.

4. cerâmica Vermelha

Tem o objetivo de aumentar a capacitação tecnológica 
do setor, a produtividade e o valor agregado dos produ-
tos.

Principais serviços: realização de pesquisa, desenvol-
vimento e transferência de tecnologia de processos e 
produtos.

como solicitar os serviços?
Entrar em contato com a Fundação.

Mais informações:
www.fapesc.rct-sc.br
Tel.: (48) 3215 1200
Florianópolis - SC

UniFEBE - cEnTRO UniVERSiTÁRiO DE BRUSQUE

1. incubadora de base tecnológica

Seus objetivos são fortalecer empresas nascentes e fa-
cilitar o acesso às inovações tecnológicas e gerenciais.

Principais serviços: disponibiliza infra-estrutura e es-
paço físico para o desenvolvimento dos projetos e con-
sultorias gerenciais.

condições de apoio: os projetos ou empreendimentos 
devem estar ligados a atividades classificadas como de 
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base tecnológica; relacionados aos cursos oferecidos 
pela Unifebe; na fase inicial de desenvolvimento.

como solicitar?
Contate a Universidade.

Mais informações:
www.unifebe.edu.br
Tel.: (47) 3211 7000
Brusque – SC

UnOchaPEcÓ - UniVERSiDaDE cOMUniTÁRia RE-
GiOnaL DE chaPEcÓ

1. incubadora Tecnológica

Oferece apoio estratégico para o desenvolvimento de 
software.

Público-alvo:
Micro e pequenas empresas.

Principais serviços: desenvolvimento e transferência 
de tecnologias.

Áreas de assessoria: administração, arquitetura e urba-
nismo, ciência da computação, engenharia civil e siste-
mas de informação.

como solicitar?
Contate a Universidade.

Mais informações:
www.unochapeco.edu.br
Tel.: (49) 3321 8000
Chapecó – SC

cELTa - cEnTRO EMPRESaRiaL PaRa LaBORaÇÃO 
DE TEcnOLOGiaS aVanÇaDaS

Presta suporte a empreendimentos de base tecnológica 
e promove a interação com o meio empresarial e cien-
tífico.

Áreas de atuação: instrumentação, telecomunicações, 
automação, eletrônica, mecaoptoeletrônica, microele-
trônica, informática (hardware e software) e mecânica 
de precisão.

1. Serviços de suporte estratégico

Apoio na busca de financiamentos, intermediação dos 
negócios com clientes, interação com bancos, acesso à 
UFSC, suporte na elaboração e implementação de pro-
jetos com a Agência de Fomento.

2. Serviços de suporte ao desenvolvimento empresa-
rial

Apoio para participação em feiras, orientação fiscal, 
orientação jurídica, indicação e intermediação de servi-
ços de apoio e consultorias nas mais diversas áreas.

3. Serviços de suporte tecnológico

Alocação de equipamentos, acesso a equipamentos em 
instituições locais, busca de informações tecnológicas 
e promoção de cursos e palestras técnicas.

como solicitar?
Contate o CELTA.

Mais informações:
www.celta.org.br 
Tel.: (48)3239 2222
Florianópolis – SC

FUnDaÇÃO cERTi - cEnTROS DE REFERÊncia EM 
TEcnOLOGiaS inOVaDORaS

A Fundação Certi é uma Instituição independente e sem 
fins lucrativos, de pesquisa e desenvolvimento tecnoló-
gico, com foco na inovação em negócios, produtos e 
serviços no segmento de tecnologia da informação. Seu 
objetivo é desenvolver soluções inovadoras e promover 
a colocação dos novos produtos no mercado.

Principais Serviços: análise do negócio, concepção e 
desenvolvimento do produto, implementação dos pro-
cessos produtivos, melhorias em processos de fabrica-
ção, troca de componentes, redução de perdas no pro-
cesso, implantação de unidades industriais completas e 
implantação de novas práticas gerenciais.

como solicitar?
Entrar em contato com a Fundação.

Mais informações:
www.certi.org.br
Tel.: (48) 3239 2013
Florianópolis - SC
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LaBELEcTROn

Desenvolve testes de processos e produtos eletrônicos, 
por meio da realização de pesquisas, desenvolvimentos 
tecnológicos e serviços especializados.

Principais serviços: desenvolvimento e manufatura de 
placas eletrônicas, serviços de montagem e acesso a 
novas tecnologias para processos produtivos (projetos 
de circuitos digitais, projetos de circuitos analógicos, 
layout de PCB, engenharia simultânea, gestão de pro-
jeto, entre outros).

como solicitar?
Contate o Labelectron.

Mais informações:
www.labelectron.org.br
Tel.: (48) 3954 3000
Florianópolis – SC

SaPiEnS PaRQUE

Objetivo: promover e fortalecer os setores econômicos 
que são a vocação de Florianópolis, como o turístico, 
serviços e tecnologia.

Público-alvo:
Todas as empresas de tecnologia limpa, com responsa-
bilidade sócio-ambiental e que incluam de alguma forma 
a população da região.

Principais serviços: disponibiliza infra-estrutura e es-
paço para abrigar empreendimentos, projetos e outras 
iniciativas inovadoras de forma a estabelecer um posi-
cionamento diferenciado, sustentável e competitivo.

Áreas de atuação

• Turismo: promoção do turismo sustentável, com 
o propósito de estimular projetos nas áreas de la-
zer, hospedagem, gastronomia, comércio, even-
tos e mídia;

• Tecnologia: apóia o desenvolvimento de tecnolo-
gias limpas;

• Negócios: promoção de mecanismos de fomento 
e apoio a geração de novos empreendimentos.

como solicitar?
Para ter acesso, contate o Parque de Inovação.

Mais informações:
www.sapiensparque.com.br
Tel.: (48) 3266 4500.
Florianópolis – SC

McE - MOViMEnTO caTaRinEnSE PaRa a 
EXcELÊncia

Busca promover a competitividade no Estado de Santa 
Catarina, através do incentivo à melhoria da qualidade e 
produtividade das organizações públicas e privadas.

1. cursos de capacitação

O MCE promove workshops, ensino à distância, cursos 
presenciais, abertos ou incompany para a promoção da 
excelência de gestão. Entre os cursos ofertados, o de 
Modelo de Excelência da Gestão é gratuito (a inscrição 
pode ser feita on-line).

Este curso possui uma versão virtual e conta com o 
seguinte conteúdo: Modelos da gestão da qualidade; 
Modelo de Excelência da Gestão®; Fundamentos da Ex-
celência; Critérios e processos de avaliação da gestão. 
Os outros cursos ofertados são: Benchmarking, como 
implementar o Modelo de Excelência da Gestão®, Ges-
tão de Ativos Intangíveis, Gestão do Desempenho para 
Geração de Valor, Gestão por processos, Interpretação 
dos Critérios de Excelência, entre outros.

como solicitar?
Acesse o site e verifique a programação ou entre em 
contato com o MCE.

Mais informações:
www.excelenciasc.org.br
Florianópolis – SC
Tel.: (48) 3231 4601

acaTE - aSSOciaÇÃO caTaRinEnSE DE EMPRESaS 
DE TEcnOLOGia

Busca propiciar o crescimento do setor de alta tecnolo-
gia, buscando fortalecer o espírito associativo e coope-
rativo entre as empresas.
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Público-alvo:
Empresas desenvolvedoras de inovação tecnológica.

Principais serviços: associativismo, troca de experi-
ências, colaboração e cooperação tecnológica, reuni-
ões mensais com palestrantes e assuntos atualizados, 
capacitação empresarial, desenvolve e apóia projetos, 
viabilização de projetos junto a órgãos de financiamento 
facilitando a captação de recursos para inovação, pro-
dutividade e gestão.

como solicitar?
Para uma empresa se associar a ACATE deve desenvol-
ver atividades no ramo de tecnologia e ter estas ativi-
dades descritas em seu contrato social. O processo de 
associação envolve o preenchimento de um formulário 
de qualificação e ter um associado como padrinho. Para 
solicitar o formulário de qualificação, efetue sua pré-as-
sociação no site.

Mais informações:
www.acate.com.br
Tel.: (48) 2107 2700
Florianópolis – SC

incUBaDORa MiDi TEcnOLÓGicO

Público-alvo:
Pequenas empresas nascentes de base tecnológica.

Principais serviços: apoio ao processo de desenvolvi-
mento das empresas, instalações físicas e suporte téc-
nico e gerencial.

como solicitar?
O interessado deve entregar uma proposta à Incubadora 
conforme o edital vigente. O edital e os formulários de 
apresentação de proposta estão disponíveis para down-
load no site.

Mais informações:
www.miditecnologico.com.br
Tel.: (48) 2107-2715
Florianópolis – SC

FEESc - FUnDaÇÃO DE EnSinO E EnGEnhaRia Da 
UniVERSiDaDE FEDERaL DE SanTa caTaRina

Busca promover o desenvolvimento científico, tecno-
lógico, econômico e social, por meio da pesquisa, do 
ensino e da transferência de conhecimento.

Principais serviços: busca de soluções tecnológicas 
apropriadas às necessidades de das empresas, realiza-
ção de pesquisas e estudos aprofundados, consultoria 
técnica, capacitação de recursos humanos e transferên-
cia de tecnologia.

Principais áreas de atuação: engenharia, arquitetura e 
urbanismo, automação e sistemas, ciências da compu-
tação e estatística.

como solicitar?
Entrar em contato com a Fundação.

Mais informações:
www.feesc.org.br
Tel.: (48) 3231 4400
Florianópolis – SC
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/// SÃO PAULO ///

aPOiO FinancEiRO

nOSSa caiXa

1. Financiamento de Máquinas e Equipamentos

O financiamento pode ser pago em parcelas mensais, 
vencendo a primeira 30 dias após a contratação.

Prazos e taxas: variam conforme o tipo de máquina e 
equipamentos de uso profissional.

condições de financiamento: possuir limite de crédito; 
não possuir restrições bancárias; apresentar nota fiscal 
com a expressão venda à vista; se o valor for superior a 
R$ 5.000,00, o bem será alienado fiduciariamente.

como solicitar?
Contate uma agência.

2. Financiamento de Serviços

2.1 aperfeiçoamento Pessoal: cursos, seminários, as-
sessoria na área de gestão empresarial.

2.2 Marketing/Promoção: publicidade institucional ou 
de produtos/serviços, participação em eventos, feiras 
e outros para divulgação/comercialização de produtos/
serviços da empresa.

condições de financiamento: apresentar recibo do 
prestador de serviços; o valor do financiamento é de 
100% do valor do recibo; no valor da prestação não 
estão incluídos: IOF, Tarifa de Abertura de Crédito e de 
Ficha Cadastral.

O financiamento pode ser pago em parcelas mensais, 
vencendo a primeira, 30 dias após a contratação.

como solicitar?
Contate uma agência.

Mais informações:
www.nossacaixa.com.br
Tel.: (11) 4004-2151
São Paulo - SP

caPiTaL DE RiScO

BOVESPa

1. Programa Fórum Brasil abertura de capital

Público-alvo:
Empresas de base tecnológica.

atuação: em parceria com a FINEP, estimula e apóia a 
abertura de capital de empresas.

como solicitar?
Contate a BOVESPA ou a FINEP.

Mais informações:
www.bovespa.com.br
Tel.: (11) 3233 2003/2004
São Paulo – SP

aPOiO TécnicO E GEREnciaL

SEBRaE/SP - SERViÇO DE aPOiO ÀS PEQUEnaS E 
MéDiaS EMPRESaS DE SÃO PaULO

1. incubadora de Empresas

Busca apoiar novos empreendimentos e projetos ino-
vadores.

Público-alvo:
Qualquer pessoa que tenha um projeto inovador e que 
deseje abrir sua própria empresa e as empresas que 
possuam um projeto para melhoria ou desenvolvimento 
de novos produtos e serviços.

Principais serviços: consultoria; espaço físico planeja-
do; infra-estrutura técnica, administrativa e operacional; 
intermediação com instituições de ensino e pesquisa, 
órgãos governamentais e iniciativas privada.

como solicitar?
O empresário/empreendedor deve se dirigir à incubadora 
de sua escolha e apresentar seu plano de negócios que 
será analisado sob a perspectiva econômica e técnica 
pelo conselho da incubadora. Se considerado viável e 
exista vaga disponível, o participante poderá iniciar suas 
atividades como incubado.

O SEBRAE/SP apóia 76 incubadoras em todo o Estado. 
Para maiores informações sobre as regiões atendidas 
acesse o site Sebrae/SP.

2. Outros programas: ver instrumentos disponíveis na 
Seção Nacional/SEBRAE. Entre eles, consulte: VIA DE-
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SIGN e SEBRAETEC.

Mais informações:
www.sebraesp.com.br
Tel.: 0800 728 02 02
São Paulo - SP

FiESP - FEDERaÇÃO DaS inDÚSTRiaS DO ESTaDO DE 
SÃO PaULO

1. DEcOMTEc

Departamento de Tecnologia e competitividade

Busca incentivar e promover o desenvolvimento da in-
dústria.

Principais serviços: atua como elo de ligação entre 
fontes de informação tecnológica e o setor produtivo; 
identifica parceiros potenciais (internos e externos) e 
oportunidades de desenvolvimento de trabalhos co-
operativos; viabiliza projetos de inovação tecnológica 
integrando universidades, centros de P&D e empresas, 
atuando como centro de informações.

como solicitar?
Entrar em contato com o DECOMTEC:
Tel.: (11) 3549 4520 / (11) 3549 4513
E-mail: cdecomtec@fiesp.org.br

Mais informações:
www.fiesp.com.br
Tel.: (11) 3549 4499
São Paulo – SP

ciESP - cEnTRO DaS inDÚSTRiaS DO ESTaDO DE 
SÃO PaULO

1. DEMPi

Departamento das Micro e Pequenas indústrias

Disponibiliza programas de capacitação gerencial e pro-
piciar o aprendizado de novos conceitos e metodologias 
na gestão de seus negócios.

1.1 cursos abertos

Cursos de curta duração abrangendo as diversas áreas 
da empresa.

1.2 cursos modulares

Os programas modulares têm uma carga horária maior, 
cuja formatação possibilita ao participante um aprendi-
zado com imediata aplicação.

1.3 cursos especiais

Dirigidos especialmente para os empresários e dirigen-
tes das micro e pequenas indústrias.

1.4 cursos in company

Todos os cursos, seminários e palestras disponibiliza-
dos pelo CIESP podem ser realizados em sua empresa.

1.5 Palestras

como solicitar?
Contate o DEMPI.

2. DETEc

Departamento de Tecnologia

Tem o objetivo de promover o desenvolvimento tecnoló-
gico das empresas.

Principais serviços: transferência de tecnologia de 
modo a resolver problemas tecnológicos, desenvolver 
idéias ou aperfeiçoar produtos e processos; geração de 
tecnologia; serviços de laboratório; difusão e aplicação 
de técnicas atuais de gestão; design.

como solicitar?
Contate o DETEC pelos seguintes canais:
Tel.: (11) 3549.3272
E-mail: detec@ciesp.org.br

Mais informações:
www.ciesp.org.br
Tel.: (11) 3549 3200
São Paulo - SP

SEnai/SP - SERViÇO naciOnaL DE aPREnDiZaGEM 
inDUSTRiaL DE SÃO PaULO

O SENAI disponibiliza serviços de assessoria técnica e 
de desenvolvimento tecnológico. Promove a inovação e a 
transferência de tecnologias. E, além disso, oferece cur-
sos para a formação profissional em diversos níveis de 
qualificação.
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1. cursos sob medida: cursos de acordo com as carac-
terísticas específicas solicitadas pelos clientes. As aulas 
podem ser realizadas nas instalações do Senai ou na 
empresa solicitante. São cursos de qualificação, aper-
feiçoamento ou especialização sob medida, de duração 
variável, para formação continuada.

2. assessoria técnica e tecnológica: orientam as em-
presas no processo de certificação pelo ISO 9000, na 
implantação do APPCC – Análise de Perigos e Pontos 
Críticos de Controle, além de realizar diagnóstico e solu-
ção de problemas em produtos, elaborar projetos indus-
triais, gestão da manutenção, cronoanálise e controle 
estatístico do processo e na gestão ambiental, incluindo 
o uso racional de recursos naturais, tecnologias de pro-
dução mais limpa e orientação no processo de certifi-
cação ISO 14000.

3. informação tecnológica: disponibiliza acesso a infor-
mação técnica e promove palestras, workshops, semi-
nários e congressos, sobre temas técnicos específicos, 
voltados para a atualização e troca de experiências nas 
áreas de administração, alimentos, automação, auto-
mobilística, borrachas, calçados, celulose, cerâmica, 
construção civil, couro, design, eletroeletrônica, energia 
elétrica, informática, marcenaria, mecânica, metalurgia, 
plástico, química, refrigeração, climatização, seguran-
ça, telecomunicações, têxtil, transporte e vestuário.

4. Serviço laboratorial: realiza mais de cem tipos de 
ensaios químicos, físicos, de calibração de instrumen-
tos, análise de efluentes, incluindo inspeção veicular, 
em várias áreas tecnológicas.

como solicitar?
Contate o SENAI SP.

Mais informações:
www.sp.senai.br
Tel.: (11) 3613-6212
São Paulo – SP

FaPESP - FUnDaÇÃO DE aMPaRO a PESQUiSa DO 
ESTaDO DE SÃO PaULO

1. cOnSiTec

consórcios Setoriais para inovação Tecnológica

Tem o objetivo de estimular a colaboração entre grupos 
de pesquisa ligados a instituições paulistas e aglome-
rados de empresas de um mesmo setor para resolver 
problemas tecnológicos de interesse comum.

auxílios:

• Auxílios para a implantação e modernização da 
infraestrutura laboratorial de um grupo instalado 
em uma ou mais instituições de pesquisa e volta-
do para a pesquisa tecnológica, solicitados pelo 
consórcio;

• Auxílios à pesquisa, solicitados individualmente 
por membros do grupo.

condições de apoio: qualifica-se para solicitar auxílios 
no Programa CONSiTec o consórcio entre um grupo de 
pesquisadores de uma ou mais instituições de pesquisa, 
que se comprometam a participar do custeio do consór-
cio, e um conjunto de ao menos três empresas que se 
comprometa a investir no consórcio, um mínimo de R$ 
50.000,00 por ano, na forma de taxas de associação.

níveis de financiamento: o apoio ao grupo de pesquisa 
consistirá em recursos de no máximo R$ 200.000,00 
por ano. A concessão inicial poderá ser estendida por 
mais um período. Nesse segundo período, o apoio dire-
to será de até R$100.000 por ano.

Prazos de financiamento

Primeiro auxílio: terá um período de vigência de três 
anos, condicionado ao bom andamento das atividades 
de pesquisa e à manutenção do apoio das empresas.

Segundo auxílio: nesse segundo período, o apoio direto 
da FAPESP poderá ser estendido por um período adicio-
nal de mais três anos.

como solicitar?
Os interessados devem apresentar suas propostas por 
meio de formulários apropriados disponíveis na página 
Internet da FAPESP.

2. PiPE

inovação Tecnológica em Pequenas Empresas

Visa apoiar o desenvolvimento de pesquisas inovadoras 
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sobre problemas em ciência e tecnologia, a serem exe-
cutadas em pequenas empresas.

condições de apoio: ter vínculo com a pequena em-
presa ou estar associado a ela; dedicar no mínimo 20 
horas semanais à pesquisa; dedicar-se prioritariamente 
à execução do projeto.

Benefícios

Bolsa de Pesquisa: será concedida ao coordenador do 
projeto. São três níveis de bolsas e o enquadramento 
nesses níveis será definido pela FAPESP baseado na 
formação acadêmica do pesquisador, na sua experiên-
cia na área em que o projeto será desenvolvido e no grau 
de dedicação ao projeto. Deve ser solicitada quando da 
apresentação da solicitação de apoio ao PIPE.

Formulários exigidos: inscrição para Auxílio Programa 
PIPE, preenchida e assinada (disponível no site da FA-
PESP); cadastro do pesquisador; orçamento detalhado 
e justificado; cronograma físico/financeiro; dois crono-
gramas de desembolso (um para análise inicial e outro 
para ser entregue na assinatura do termo de outorga).

3. PiTE

Pesquisa em Parceria para inovação Tecnológica

Busca financiar projetos de pesquisa em instituições 
acadêmicas ou institutos de pesquisa, desenvolvidos 
em cooperação com pesquisadores de centros de pes-
quisa de empresas.

condições de apoio: ser enquadrado como inovação 
tecnológica; envolver instituição de pesquisa e desen-
volvimento da empresa; ser formulado e proposto em 
conjunto pelos parceiros.

Formulários exigidos: inscrição para Auxílio ao Progra-
ma PITE (disponível no site da FAPESP); cadastro do 
pesquisador-coordenador e de todos os pesquisadores 
envolvidos no projeto; orçamento detalhado e justifica-
do; cronograma físico/financeiro; quadro de usos e fon-
tes; dois cronogramas de desembolso (um para análise 
inicial e outro atualizado para ser entregue no ato da as-
sinatura do termo de outorga).

como solicitar?
Contate a Fapesp.

Mais informações:
www.fapesp.br
Tel.: (11) 3838 4000
São Paulo - SP

SBRT - SERViÇO BRaSiLEiRO DE RESPOSTaS Técni-
caS

Facilita o acesso das empresas brasileiras ao conheci-
mento tecnológico.

Público-alvo:
Micro, pequenas e médias empresas das diversas áreas.

Principal serviço: fornecimento de informações tecno-
lógicas de forma gratuita e personalizada de modo a fa-
cilitar o acesso das empresas a soluções de problemas 
tecnológicos diversos; promover a difusão do conheci-
mento e contribuir para o processo de transferência de 
tecnologia.

como solicitar?
O serviço está disponível na Internet por meio do acesso 
ao site: www.sbrt.ibict.br. Para ter acesso é necessário 
fazer um cadastro sem custos no site.

inOVa UnicaMP - aGÊncia DE inOVaÇÃO UnicaMP

Visa estabelecer uma rede de relacionamentos da Uni-
camp com a sociedade para incrementar as atividades 
de pesquisa, ensino e avanço do conhecimento.

Principais serviços: cursos de extensão e especializa-
ção; projetos de P&D cooperativos; consultorias; pare-
ceres técnicos; licenciamento de patentes; ensaios e 
certificação; acesso a um portfolio de Propriedade Inte-
lectual na forma de patentes, programas de computador 
e marcas; incubação de empresas; entre outros.

como solicitar?
Entrar em contato com a INOVA UNICAMP.

Mais informações:
www.inova.unicamp.br
Tel.: (19) 3521 5205 / (19) 3521 5210
Campinas - SP
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inSTiTUTO UniEMP

inSTiTUTO UniVERSiDaDE - EMPRESa

Buscar a transferência conhecimentos científicos e tec-
nológicos da universidade para a iniciativa privada; rea-
lizar pesquisas conjuntas e promover a inovação.

Principais serviços: consultoria; realização de projetos 
de P&D; contratação de bolsistas (a empresa paga ape-
nas o valor da bolsa do pesquisador para desenvolver 
o trabalho de interesse da empresa); encaminhamento 
para fontes de financiamento; cursos, eventos e ativida-
des que disseminam o conhecimento para inovação.

como solicitar?
Contate a UNIEMP.

Mais informações:
www.uniemp.br
Tel.: (11) 2178 0466
São Paulo - SP

aGÊncia USP DE inOVaÇÃO

Busca incentivar à inovação e promover a transferência 
de conhecimento produzido e cultivado na universidade 
à sociedade.

Principais serviços: incentivo à inovação por meio da 
incubação de micro e pequenas empresas; transferência 
de tecnologia mediante convênio, garantindo à empresa 
o direito de exploração da tecnologia desenvolvida na 
USP, mediante pagamento; promoção da internalização 
da pesquisa na empresa; comunicação e difusão da ino-
vação através do Disque-Tecnologia; entre outros.

como solicitar?
Entrar em contato com a Agência USP de Inovação.

Mais informações:
www.inovacao.usp.br
Tel.: (11) 3091 4165 / (11) 3091 4415
São Paulo – SP

FUnDaP - FUnDaÇÃO DO DESEnVOLViMEnTO aDMi-
niSTRaTiVO

Principais serviços: consultoria organizacional, capaci-
tação, desenvolvimento de novas tecnologias de gestão 

administrativa e pesquisa aplicada; diagnóstico e rees-
truturação organizacional; dimensionamento de quadro 
de pessoal e elaboração de planos de cargos, carreiras, 
salários e remuneração; planejamento estratégico; revi-
são e racionalização de processos; entre outros.

como solicitar?
Entrar em contato com a Fundação.

Mais informações:
www.fundap.sp.gov.br
Tel.: (11) 3066 5660
São Paulo - SP

iPT - inSTiTUTO DE PESQUiSaS TEcnOLÓGicaS

Tem o objetivo de prover apoio tecnológico ao setor pro-
dutivo.

Principais Serviços: consultorias tecnológicas; proje-
tos de inovação, pesquisa e desenvolvimento; capaci-
tação técnica e laboratorial; informação e educação em 
tecnologia; ensaios, calibrações e certificação técnica.

como solicitar?
Entrar em contato com o Instituto.

Mais informações:
www.ipt.br
Tel.: (11) 3767 4126
São Paulo – SP

ciETEc - cEnTRO incUBaDOR DE EMPRESaS TEc-
nOLÓGicaS

Visa incentivar a transformação do conhecimento em 
produtos e serviços inovadores e competitivos.

Modalidades de incubação

•Pré-incubação: apóia a criação de novos negócios de 
base tecnológica que ainda não tenham condi-
ções para o início imediato do empreendimento.

• incubadora de Software: apóia empreendedores para 
a criação ou continuidade de novos negócios na 
área de softwares. Os empreendedores têm nes-
sa modalidade o prazo de 12 meses, prorrogável 
por mais 12 meses.

• Residentes: apóia empreendedores para criação ou 
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continuidade de novos negócios de base tecnoló-
gica, ou pequenas empresas de base tecnológica 
da cadeia de suprimento de médias e grandes 
empresas, ou ainda braços de P&D de médias e 
grandes empresas, que tenham interesse de de-
senvolver um produto ou linhas de produtos ou 
serviços na incubadora.

• não Residentes: apóia empreendedores ou empresas 
já constituídas de negócios de base tecnológica, 
que não precisam de espaço físico para se ins-
talarem, mas que necessitam do apoio fornecido 
pelo CIETEC para alavancagem do negócio. O 
prazo para incubação é de 12 meses, prorrogá-
veis por até 2 períodos de mais 12 meses.

como solicitar?
Os interessados devem apresentar propostas conforme o 
edital vigente. Para ter acesso ao edital, contatar o CIETEC.

Mais informações:
www.cietec.org.br
Tel.: (11) 3039.8300
São Paulo - SP

SEcRETaRia DE DESEnVOLViMEnTO DO ESTaDO DE 
SÃO PaULO

Promove o desenvolvimento sustentável do Estado de 
São Paulo.

1. arranjos Produtivos Locais

Os Arranjos Produtivos Locais (APLs) são aglomera-
ções regionais de empresas que atuam em atividades 
similares ou relacionadas. Visa que micro, pequenos e 
médios empresários tornem-se mais fortes e iniciem 
suas vendas para o mercado externo.

Principais setores de atuação: aeroespacial, alimen-
tos, bichos de pelúcia, bordados e enxovais, café fino, 
calçados feminino/infantil/masculino, cerâmica artísti-
ca/estrutural/revestimento, couros e artefatos, eletro-
eletrônicos (segurança), equipamentos médicos, equi-
pamentos odontológicos, flores, frutas, hotifruticultura, 
jóias folheadas, jóias de ouro, malhas, moda adulta/in-
fantil/íntima/praia, móveis, ovos, tecnologia da informa-
ção, têxtil e ácool.

como solicitar?
Contatar a Secretaria.
Tel.: (11) 3272 7374
central@exporta.sp.gov.br
www.exporta.sp.gov.br

Mais informações:
www.desenvolvimento.sp.gov.br
Tel.: (11) 3766-2400
São Paulo - SP

inSTiTUTO PaULiSTa DE EXELÊncia Da GESTÃO

Busca contribuir com as organizações na busca pela 
excelência da gestão.

Principais produtos e serviços: capacitação profissio-
nal (cursos, oficinas, publicações, e seminários sobre 
métodos modernos de gestão); transferência de tecno-
logia, auditorias de processos; administração do PPQG 
- Prêmio Paulista de Qualidade da Gestão.

como solicitar?
Entrar em contato com o Instituto. 
Com relação aos cursos, as inscrições podem ser feitas 
online no portal do Instituto.

Mais informações:
www.ppqg.org.br
Tel.: (11) 3141 1588
São Paulo - SP

cEcaE/USP

Disponibiliza soluções de problemas de natureza tecno-
lógica ou de gestão.

Público-alvo:
Micro e pequenas empresas.

Principais serviços: fornece informações tecnológicas 
pelo disque-tecnologia; promove a proteção e o fomen-
to à propriedade intelectual; transferência de tecnologia; 
apoio tecnológico; treinamentos sob medida; cursos rá-
pidos para atualização tecnológica; entre outros.

como solicitar?
Contatar o CECAE.
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Mais informações:
www.cecae.usp.br
Tel.: (11) 3091 4429
São Paulo - SP

anPEi - aSSOciaÇÃO naciOnaL DE PESQUiSa, DE-
SEnVOLViMEnTO E EnGEnhaRia DaS EMPRESaS 
inOVaDORaS

Visa promover a inovação tecnológica nas empresas.

1. PaT

Programa alavancagem Tecnológica

Público-alvo:

Micro e pequenas empresas dos setores de calçados, 
cerâmica vermelha, confecções, metal-mecânico, mó-
veis, plástico e borracha.

Principais serviços: treinamento e consultoria empre-
sarial que permitam o alcance de redução de custos e 
tempo de produção, bem como aumento da produtivida-
de e melhoria da qualidade de produtos e processos.

como solicitar?
Contatar a ANPEI.

Mais informações:
www.anpei.org.br
Tel.: (11) 3842 3533
São Paulo - SP
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PaRTE iV

GLOSSÁRiO

aglomerado produtivo: empresas que atuam numa 
mesma atividade econômica normalmente em um mes-
mo território, com nível elevado de articulação interem-
presarial, trabalhando em redes ou de forma cooperada.

amortização: é a redução gradual de uma dívida por 
meio de pagamentos periódicos combinados entre a 
instituição financeira e o devedor.

aprendizagem organizacional: processo de aquisição 
e assimilação coletiva de novas bases de conhecimento 
para adaptação, geração e aperfeiçoamento do proces-
so de produção da empresa.

arranjos Produtivos Locais (aPL): arranjos produtivos 
são aglomerações de empresas localizadas em um mes-
mo território, que apresentam especialização produtiva 
e mantêm algum vínculo de articulação, interação, co-
operação e aprendizagem entre si e com outros atores 
locais tais como governo, associações empresariais, 
instituições de crédito, ensino e pesquisa.

atividades de ciência e Tecnologia: Qualquer trabalho 
relacionado com a geração, o avanço, a difusão e apli-
cação de conhecimento científico e técnico em todos os 
campos da atividade humana. Constituem atividades de 
ciência e tecnologia a pesquisa básica, científica, apli-
cada ou tecnológica; o desenvolvimento experimental de 
produto ou processo; a administração da pesquisa cien-
tífica e tecnológica; os eventos técnicos e científicos; a 
educação e o treinamento em ciência e tecnologia e os 
serviços de apoio à pesquisa.

ativo fixo: bens, direitos e valores que a empresa não 
pretende vender em curto prazo e que não são facilmen-
te conversíveis em dinheiro.

ativo imobilizado: conjunto de bens e direitos necessá-
rios à manutenção das atividades da empresa, podendo 
apresentar-se tanto na forma tangível (edifícios, máquinas, 
etc.), como na forma intangível (marcas, patentes, etc.).

ativos intangíveis: são bens não-físicos. O termo define 
os ativos de uma empresa que não têm representação 
física. Fazem parte dos ativos intangíveis de uma em-
presa as patentes, franquias, nomes e marcas, etc.

auto-sustentabilidade: capacidade da empresa de 
manter-se no mercado de modo competitivo.

avaliação de conformidade: qualquer atividade com o 
objetivo de determinar, direta ou indiretamente, que um 
produto, processo, pessoa ou serviço atende aos requi-
sitos técnicos especificados.

Balcão de negócios: serviço de orientação sobre pro-
cedimentos gerenciais, abertura de empresas, estatuto 
da microempresa, registro especial no âmbito federal e 
estadual, registro de marcas e patentes, busca de ante-
rioridade, aditivos e baixas de empresas, normas técni-
cas e outras informações oferecido a empresários.

Base tecnológica: processo ou produto que resulta da 
pesquisa científica e cujo valor agregado advém das 
áreas de tecnologia avançada: informática, biotecnolo-
gia, química fina, mecânica de precisão, novos mate-
riais, etc. 

Benchmarking: um processo contínuo de comparação 
dos produtos, serviços e práticas empresarias entre os 
mais fortes concorrentes ou empresas reconhecidas como 
líderes. É um processo de pesquisa que permite realizar 
comparações de processos e práticas “companhia-a-
companhia” para identificar o melhor do melhor e alcan-
çar um nível de superioridade ou vantagem competitiva.

Buyer’s credit: operação em que o exportador contra-
ta a venda externa com uma entidade pública de outro 
país. O financiado, na medida em que recebe o bem 
ou o serviço contratado, autoriza o crédito na conta do 
exportador.

cadeia de valor: conjunto das diversas etapas de pro-
dução, que começa com a matéria prima, inclui o for-
necimento de equipamentos, o aparato tecnológico e 
institucional e se encerra com a distribuição e comer-
cialização do produto final.

cadeias produtivas: referem-se ao conjunto de etapas 
pelas quais passam e vão sendo transformados e trans-
feridos os diversos insumos, em ciclos de produção, 
distribuição e comercialização de bens e serviços.

capacidade tecnológica: habilidade que a empresa 
possui de reter e utilizar informações para as atividades 
que favorecem o domínio de tecnologias para a aquisi-
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ção de novos conhecimentos e a inovação contínua.

capital de risco: investimento temporário em empresas 
emergentes com evidente potencial de crescimento por 
meio de aquisição de ações ou debêntures conversíveis 
em ações, visando rentabilidade acima das alternativas 
disponíveis no mercado financeiro.

capital intelectual: conjunto de conhecimento e infor-
mações acumulado pelos funcionários da organização.

capital social: parcela do patrimônio líquido de uma 
empresa, o qual abrange não somente as parcelas en-
tregues pelos acionistas, mas também os valores obti-
dos pela empresa e que, por decisão dos acionistas ou 
proprietários, são incorporados no capital social.

Carência: período de tempo concedido pelo credor ao 
devedor, durante o qual não é pago o principal da dívida, 
mas apenas os juros.

centro de inovação ou centro de tecnologia: organi-
zação que abriga e promove a geração de empreendi-
mentos inovadores e desenvolve atividades para o de-
senvolvimento de conhecimento científico e tecnológico 
e a capacitação tecnológica, financeira e gerencial das 
empresas numa região.

centro de pesquisa e desenvolvimento: organização que 
abriga atividades de estudos empíricos e laboratórios.

certificações: procedimento de verificação e produção 
de atestado formal, efetuado por especialistas, relativo 
à presença de requisitos mínimos estabelecidos quanto 
às qualificações de pessoal, processos, procedimentos, 
ou itens de acordo com necessidades específicas apli-
cáveis a empresa.

clínica tecnológica: é constituída por serviços de con-
sultorias tecnológicas, prestados por especialistas a em-
preendedores e empresários de micro e pequenas em-
presas, com o objetivo de fornecer soluções sob medida 
para problemas específicos de produtos e processos.

cluster: pólo produtivo consolidado pela interação entre 
empresas de determinado setor econômico que apre-
sentam possibilidade de crescimento contínuo superior 
àquele das aglomerações econômicas comuns. O clus-
ter apresenta alto potencial de beneficiamento através de 

maior atração de capital, redução do lead time, custos, 
e riscos; maior qualidade e flexibilidade de mão de obra, 
aumento do dinamismo empresarial e da qualidade de 
vida da região.

commodities: produtos padronizados, comercializados 
em larga escala. No mercado financeiro é utilizada para 
indicar um tipo de produto negociado entre importado-
res e exportadores, geralmente agrícola ou mineral, de 
importância econômica internacional. As commodities 
são negociadas por Bolsas de Valores específicas.

conhecimento científico: competência que se adquire 
através da pesquisa ou investigação científica, seguindo 
as etapas da metodologia científica e que dão origem às 
teorias explicativas dos fenômenos estudados.

consórcio de empresas: associação de pequenas em-
presas organizadas de forma contratual que se unem 
para viabilizar soluções econômicas, sociais e investi-
mentos planejados.

consultoria: assessoramento temporário, prestado por 
pessoa física ou jurídica com reconhecimento técnico 
especializado.

crédito rotativo: limite de crédito adicional disponibili-
zado aos usuários de cartão, que lhes permitem o saque 
de dinheiro. Uma vez utilizado o limite, o cliente pagará a 
administradora de cartões juros mensais, proporcionais 
aos dias que utilizou os recursos.

cultura empresarial: compreende um conjunto ou sis-
tema de significados que são compartilhados por uma 
determinada empresa. Ela inclui valores e crenças, ri-
tos, histórias, formas de relacionamento, tabus, tipos 
de gestão, de distribuição da autoridade, de exercício da 
liderança e uma série de outros elementos.

cursos in company: atende às necessidades específi-
cas de uma empresa, nas suas demandas de capacita-
ção e aprimoramento. 

Debênture: título de crédito representativo de emprés-
timo que uma companhia faz junto a terceiros e que 
assegura a seus detentores direito contra a emissora, 
nas condições constantes da escritura de emissão.

Debêntures conversíveis em ações: debênture que 
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pode ser convertida em ações, em épocas e condições 
pré-determinadas, mediante aumento do capital social, 
por opção do seu portador.

Debêntures simples: título de crédito não conversível 
em ação.

Desenvolvimento experimental: trabalho sistemático 
delineado a partir de conhecimento preexistente, obti-
do por meio da pesquisa e/ou da experiência prática e 
aplicado na produção de novos materiais, produtos e 
aparelhagens, no estabelicimento de novos processos, 
sistemas e serviços e, ainda, no aperfeiçoamento de 
bens já produzidos ou de processos já estabelecidos.

Desenvolvimento sustentável: desenvolvimento indus-
trial que atende às necessidades presentes sem com-
prometer a possibilidade de as gerações futuras satisfa-
zerem as suas próprias necessidades. Preserva o meio 
ambiente e os recursos naturais renováveis.

Design: esforço criativo através do qual se projetam 
todo tipo de coisas, incluindo utensílios, vestimentas, 
peças gráficas, livros, máquinas, processos, ambientes 
e também interfaces de programas.

Diferenciação: a capacidade que uma empresa tem 
de ser percebida como diferente dos concorrentes, em 
função de suas vantagens competitivas. Ela pode se di-
ferenciar a partir da segmentação de seu mercado, seu 
posicionamento e seu Mix de Marketing (produto, preço, 
promoção e ponto-de-venda/distribuição).

Difusão tecnológica: processo de generalização, ado-
ção, melhoramento e adaptação contínua de inovação 
técnica entre usuários potenciais.

Direitos autorais: ramo do Direito Privado destinado a 
regulamentar as relações jurídicas surgidas da criação e 
da utilização de obras literárias, artísticas ou científicas.

Download: baixar um arquivo que estava na Internet 
para o seu microcomputador.

E-compras: compras pela internet.

Empreendedorismo: é a capacidade de transformar 
uma idéia em realidade, seja ela inovadora ou não. Ser 
empreendedor é ser capaz de identificar oportunida-
des, desenvolver uma visão do ambiente; ser capaz de 

contagiar pessoas com suas idéias; é estar pronto para 
assumir riscos e aprender com os erros; é ser um pro-
fundo conhecedor do todo e não só de algumas partes; 
é, dentre outras atribuições, ser capaz de utilizar essas 
informações para seu próprio aperfeiçoamento.

Empresas de base tecnológica: organização que fun-
damenta sua atividade produtiva no desenvolvimento de 
novos produtos ou processos, baseado na aplicação de 
conhecimentos científicos e tecnológicos e na utilização 
de técnicas avançadas ou pioneiras.

Empresas de capital aberto: é uma empresa cujo ca-
pital é formado por ações que são livremente vendidas 
ao público sem necessidade de escrituração pública por 
parte da pessoa física compradora.

Empresa emergente: companhia que se diferencia 
pelas perspectivas de crescimento acelerado (mais de 
25% ao ano).

Empresa júnior: empresa criada dentro da universidade 
ou escola técnica, constituída por alunos orientados por 
professores para a realização de atividades empresariais.

Empresa nascente de base tecnológica: organização 
cuja estratégia empresarial e de negócios é sustentada 
pela inovação e cuja base técnica de produção está su-
jeita a mudanças freqüentes. Suas características são: 
está em estruturação empresarial, não tem posição defi-
nida no mercado, está inserida ou não em incubadoras, 
busca oportunidade em nichos de mercado com produ-
tos/serviços inovadores e de alto valor agregado.

Engenharia não-rotineira: atividades de engenharia di-
retamente relacionadas ao processo de inovação, envol-
vendo o desenvolvimento de produtos e/ou processos.

Ergonomia: avaliação de tarefas, trabalhos, produtos, 
ambientes e sistemas, a fim de torná-los compatíveis com 
as necessidades, habilidades e limitações das pessoas.

Escopo: é a soma total de todos os produtos do projeto 
e seus requerimentos ou características.

Financiamentos não-reembolsáveis: consiste em apoio 
financeiro que não precisa ser devolvido (doação), con-
cedido a instituições públicas ou organizações privadas 
sem fins lucrativos, para a realização de projeto de pes-
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quisa científica, tecnológica ou de inovação e ainda para 
a realização de estudos, eventos e seminários voltados 
ao intercâmbio de conhecimento entre pesquisadores.

Financiamentos reembolsáveis: é uma linha de crédito 
(empréstimos que precisam ser devolvidos) oferecida às 
empresas que demonstrem a capacidade de pagamento 
e condições para desenvolver projetos de P,D & I.

Franquia: sistema pelo qual o franqueador cede ao fran-
queado o direito de uso da marca ou patente, associado 
ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva 
de produtos ou serviços. Eventualmente, o franqueador 
também cede ao franqueado o direito de uso de tec-
nologia de implantação e administração de negócio ou 
sistemas desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, 
mediante remuneração direta ou indireta, sem ficar ca-
racterizado vínculo empregatício.

Fomento: aplicação de recursos orçamentários gover-
namentais destinados a estimular atividades diversas; 
é frequentemente aplicado às atividades relacionadas à 
pesquisa científica e tecnológica.

Fundo de investimento: é uma entidade financeira, for-
mada pela união de vários investidores que se juntam 
para a realização de um investimento financeiro, visando 
um determinado objetivo ou retorno esperado, dividindo 
as receitas geradas e as despesas necessárias para o 
empreendimento.

Fundos setoriais: são instrumentos de financiamento 
de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação no 
País. Seus recursos são alocados no FNDCT e operados 
pela FINEP. Comitês gestores definem suas diretrizes e 
planos anuais de investimentos.

Gestão da inovação tecnológica: conjunto de atividades 
da função gerencial que coordena esforços para apoiar 
a criatividade dos seus membros e prover contextos de 
pesquisa e desenvolvimento para que eles gerem novos 
produtos e processos.

Gestão da qualidade: consiste numa estratégia de ad-
ministração orientada a criar consciência de qualidade 
em todos os processos organizacionais. Seu objetivo 
é a implicação não só da empresa inteira mais também 
a organização estendida: fornecedores, distribuidores 
e demais parceiros de negócios Gestão tecnológica: 

estratégia de utilização de técnicas de administração 
com a finalidade de maximizar o potencial tecnológico 
da empresa.

hotel de projetos: programa de apoio para a criação 
de empreendimentos inovadores na área de informáti-
ca, software e prestação de serviços tecnológicos que 
demandam tecnologia simples e baixos investimentos 
iniciais, com potencial de crescimento. Os empreendi-
mentos aprovados recebem o apoio do programa por 
um período de 6 meses, e ao final desse tempo, são 
avaliados o desempenho técnico e o potencial mercado-
lógico para ingresso do empreendimento na incubadora 
de empresas.

incubadora de empresas: (a) agente nuclear do pro-
cesso de geração e consolidação de micro e peque-
nas empresas; (b) mecanismo que estimula a criação 
e o desenvolvimento de micro e pequenas empresas 
industriais ou de prestação de serviços, empresas de 
base tecnológica ou de manufaturas leves, por meio da 
formação complementar do empreendedor em seus as-
pectos técnicos e gerenciais; (c) agente facilitador do 
processo de empresariamento e inovação tecnológica 
para micro e pequenas empresas.

inovação: introdução no mercado de produtos, proces-
sos, métodos ou sistemas não existentes anteriormente, 
ou com alguma característica nova e diferente daquela 
até então em vigor, com fortes repercussões socioeco-
nômicas.

inovação incremental: quando existe melhoria no que 
se faz, sem necessariamente criar novos produtos ou 
processos, proporcionam melhoras evidentes para tor-
ná-los mais competitivos.

inovação radical: quando as novas idéias resultam em 
produtos ou processos totalmente novos, que antes não 
existiam no mercado.

inovação na empresa: quando a novidade está limitada 
ao âmbito da empresa, mesmo que as mudanças imple-
mentadas já existam em outras empresas ou instituições.

inovação nacional: quando as mudanças têm resultados 
que não eram praticados por outras empresas no País.

inovação mundial: quando os resultados das mudan-
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ças são novos para o mundo todo, ou seja não eram 
praticados por outras empresas no País ou no exterior.

inovação tecnológica: concepção de novo produto ou 
processo de fabricação, bem como a agregação de no-
vas funcionalidades ou características ao produto ou 
processo que implique melhorias incrementais e efetivo 
ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior 
competitividade no mercado.

Joint ventures: ou empreendimento conjunto é uma as-
sociação de empresas, não definitiva e com fins lucrati-
vos, para explorar determinado(s) negócio(s), sem que 
nenhuma delas perca sua personalidade jurídica. Difere 
da sociedade comercial (partnership) porque se rela-
ciona a um único projeto cuja associação é dissolvida 
automaticamente após o seu término. Um modelo típico 
de joint venture seria a transação entre o proprietário 
de um terreno de excelente localização e uma empresa 
de construção civil, interessada em levantar um prédio 
sobre o local.

Licenciamento de tecnologia: acordo contratual pelo 
qual uma organização vende a outra empresa os direitos 
de uso de tecnologia de sua propriedade, sob a forma 
de patentes, processos e/ou know-how técnico e pelo 
qual recebe pagamentos de royalties e/ou outra forma 
de compensação.

Libor: taxa de juros interbancária de Londres que regula 
grande parte das transações financeiras internacionais.

Melhoria contínua: as empresas são municiadas com 
ferramentas para se organizarem e buscarem sempre 
resultados melhores. Atua de forma ampla para reco-
nhecer e eliminar os desperdícios existentes na empre-
sa, sejam em processos produtivos já existentes ou em 
fase de projeto, produtos novos, manutenção de máqui-
nas e processos administrativos.

Mercado de capitais: sistema de distribuição de valores 
mobiliários que proporciona liquidez aos títulos de emis-
são de empresas e viabiliza o processo de capitalização. 
É constituído pelas bolsas de valores, sociedades corre-
toras e outras instituições financeiras autorizadas.

Metrologia: é a ciência das medições que trata de como 
obter uma informação confiável a partir do uso de um 
instrumento de medição, que é algo imperfeito. 

nicho de mercado: segmento de mercado especializado, 
com características próprias e que oferecem oportuni-
dades de negócios para empreendimentos específicos.

nicho Tecnológico: oportunidade de inovação de natu-
reza predominantemente incremental, detectada no pa-
radigma tecnológico vigente, que utiliza competências 
essenciais da empresa ou da região, para possibilitar 
vantagem competitiva em determinado mercado.

normalização: é a maneira de organizar atividades pela 
criação e utilização de regras e normas, elaboração, pu-
blicação e promoção do emprego destas normas.

Paradigma tecnológico: padrão ou modelo para so-
lução de problemas tecnoeconômicos que define as 
necessidades mais relevantes, os princípios científicos 
utilizados para a realização de determinada tarefa e o 
material tecnológico a ser utilizado. O paradigma tec-
nológico determina as oportunidades tecnológicas que 
resultam em inovações e alguns procedimentos básicos 
para a exportação dessas inovações.

Parque tecnológico: empreendimento promotor da cul-
tura da inovação, da competitividade, do aumento da 
capacitação empresarial fundamentado na transferência 
de conhecimento e tecnologia, com o objetivo de incre-
mentar a produção de riqueza.

Patente: título de propriedade temporária sobre inven-
ção, modelo de utilidade ou desenho industrial, outor-
gado pelo estado ao inventor, autor, pessoa física ou 
jurídica detentora de direitos sobre a criação. A paten-
te confere ao seu titular uma situação legal, pela qual 
a invenção patenteada pode ser explorada (fabricada, 
importada, vendida e usada), com autorização do par-
ticular.

Plano de negócios: documento no qual estarão regis-
trados o conceito do negócio, os riscos, os concorren-
tes, o perfil da clientela, as estratégias de marketing e o 
plano financeiro.

Pólo de empresas: aglomeração ou concentração de 
empresas de setores tradicionais da economia com ne-
cessidades similares.

Pólo de inovação: espaço que concentra empresas que 
mantém vínculos operacionais com instituições de en-
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sino e pesquisa e agentes locais. Visa a consolidação 
e marketing de novas tecnologias e a possibilidade de 
proporcionar treinamento e consultoria para facilitar a 
absorção e difusão de tecnologias. O pólo permite o 
acesso a sistemas de informação e outros serviços que 
atendem às necessidades das empresas.

Pós-incubação: estágio em que a empresa se instala 
fora do ambiente físico da incubadora. Neste estágio a 
empresa pode estabelecer parceria com a incubadora 
como empresa associada.

Pré-incubadora: programa de incentivo para o surgi-
mento de novas empresas, sobretudo na área de tec-
nologia, garantindo também formas de aumentar as 
suas chances de maturação e consolidação futura no 
mercado.

Produtividade: (a) maximização dos resultados da em-
presa através da otimização dos recursos utilizados; (b) 
medida da eficiência de uma empresa ou organização 
na utilização de recursos, calculada através da divisão 
da produção física obtida numa unidade de tempo por 
um dos fatores de produção (trabalho, bens, capital).

Produtividade sistêmica: abordagem integrada dos di-
versos fatores que integram os processos produtivos: so-
ciais, tecnológicos, culturais, econômicos e ambientais.

Programa: conjunto de projetos ou ações permanentes 
estabelecidas para atingir objetivos, que utilizam recur-
sos de uma mesma fonte.

Projeto: atividade ou conjunto coordenado de atividades 
dirigidas para alcançar objetivos explícitos e justificados, 
segundo uma metodologia definida e empregando recur-
sos humanos e materiais, com início e término definidos.

Propriedade industrial: conjunto de direitos que com-
preende as patentes de invenção, os modelos de utilida-
de, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de 
fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome 
comercial e as indicações de proveniência ou denomi-
nações de origem, bem como a repressão da concor-
rência desleal.

Propriedade intelectual: toda espécie de propriedade 
que provenha de concepção ou produto da inteligência 
para exprimir um conjunto de direitos que competem ao 

intelectual (escritor, artista ou inventor) como autor de 
obra imaginada, elaborada ou inventada. No sentido lato, 
o poder irrestrito de autor ou criador sobre bem imaterial. 
Torna.se restrita, se condicionada a prerrogativas de tem-
po e espaço. O título de propriedade intelectual pode ser 
concedido nas categorias: artística, técnica e científica.

Protótipo: modelo original básico representativo de in-
venção ou criação nova, feito em escala, e que apresen-
ta todas as características essenciais do produto final 
desejado. O protótipo é utilizado em testes físicos.

Qualidade: características de valor de um produto ou 
serviço que atende às especificações ou padrões de ex-
celência referentes a esse produto ou serviço.

Responsabilidade social: é a forma ética e responsável 
que a empresa desenvolve todas as suas ações, suas 
políticas, suas práticas, suas atitudes, tanto com a co-
munidade quanto com o seu corpo funcional.

Rodada de negócios: encontros empresariais nacionais 
e internacionais com a finalidade de aproximar compra-
dores e vendedores de produtos e serviços gerando ne-
gócios entre empresas.

Royalties: trata-se de uma retribuição financeira paga 
mensalmente pelo franqueado ao franqueador pelo uso 
contínuo da marca e pelo apoio permanente que o fran-
queado recebe (treinamentos, suporte mercadológico, 
suporte administrativo, etc).

Sistema Price: as parcelas de um financiamento são 
calculadas de maneira que o valor das parcelas é sem-
pre o mesmo.

Spin-off: empresa impulsionada por outra já estabeleci-
da no mercado, para atuar na mesma área de negócio, 
mas com produto ou serviço diferente daquele que a 
empresa original comercializa.

Spread bancário: refere-se à diferença entre o preço de 
compra (procura) e venda (oferta) da mesma ação ou 
transação monetária. É a diferença que existe entre, por 
exemplo, o quanto um banco paga por um investimento e 
o quanto ele cobra por um empréstimo do mesmo valor.

Supplier’s credit: operação em que o exportador, após 
contratada a venda externa com o importador, embarca 
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suas mercadorias ou fatura os serviços emite os docu-
mentos de créditos (Letra de câmbio, notas promissó-
rias, cartas de fiança, cartas de crédito, etc.) corres-
pondentes ao principal e juros e, após a constituição 
das garantias os refinancia junto ao Banco do Brasil 
(descontos/cessão de direitos creditórios).

Sustentabilidade: compatibilização da exploração de 
recursos com o volume de investimentos orientados 
para o desenvolvimento tecnológico e as mudanças ins-
titucionais tendo em vista a responsabilidade ambiental 
do setor produtivo.

Tecnologia: refere-se a técnicas, métodos, procedimen-
tos, ferramentas, equipamentos e instalações que con-
tribuem para a realização e obtenção de um ou vários 
produtos. Em geral, divide-se a tecnologia em duas ca-
tegorias: tecnologia de produto e tecnologia de proces-
so. As de produto caracterizam-se por resultarem em 
componentes tangíveis e facilmente identificáveis; as de 
processo incluem técnicas, métodos e procedimentos 
utilizados para obter: 

Tecnologia da informação: aquela que se aplica às áre-
as da informática, telecomunicações, comunicações, 
ciência da computação, engenharia de sistemas e de 
software.

Tecnologia industrial básica: tecnologia aplicada ao 
processo de manufatura de uma indústria.

Tecnologia limpa: são tecnologias capazes de produzir 
com pouco ou nenhum resíduo e/ou impacto ambiental. 
Do mesmo modo, ao produto formado por esta tecnolo-
gia é exigido que este seja ambientalmente correto – ou 
seja, não apresente risco para qualquer usuário durante 
todo seu ciclo de vida – e que o descarte seja possível e 
eficiente nos requisitos de consumo de energia.

Tecnópole ou Tecnópolis: (a) sistema urbano articulado 
que integra agentes locais e externos para o desenvol-
vimento tecnológico regional, baseado numa estratégia 
de desenvolvimento sustentável; (b) pólo tecnológico; 
(c) cidade planejada para o desenvolvimento tecnológi-
co e ambiental.

Transferência de tecnologia: intercâmbio de conheci-
mento e habilidades tecnológicas entre instituições de 
ensino superior e/ou centros de pesquisa e empresas. 

Faz.se na forma de contratos de pesquisa e desenvolvi-
mento, serviços de consultoria, formação profissional, 
inicial e continuada, venda de patentes, marcas e pro-
cessos industriais, publicação na mídia científica, apre-
sentação em congressos, migração de especialistas, 
programas de assistência técnica, espionagem indus-
trial e atuação de empresas multinacionais.

Valor agregado: procedimento através do qual uma em-
presa adquire e melhora produto ou serviço antes de 
oferecê-lo a seus clientes.

Valores mobiliários: ações, debêntures simples, de-
bêntures conversíveis ou permutáveis por ações, bônus 
de subscrição, opções, produtos derivativos e cotas de 
fundos de investimento de direitos creditórios.

Vantagem competitiva: conjunto de fatores fundamen-
tais que influem na diferenciação de produtos e proces-
sos num ambiente de concorrência econômica.

Vantagem tecnológica: capacidade da empresa de se 
manter na fronteira do conhecimento para o favoreci-
mento do processo de inovação.

Zona de industrialização tecnológica: região que con-
centra centros de pesquisa, universidades e empresas 
de base tecnológica, orientadas por programa de go-
verno que estimula uma nova vocação industrial com 
vistas ao desenvolvimento regional.

SiGLaS
c&T: Ciência e Tecnologia
cnPq: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi-
co e Tecnológico
cSLL: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
DPVaT: Seguro de Danos Pessoais Causados por Veícu-
los Automotores Terrestres
EBTs: Empresas de base tecnológica
FiDc: Fundos de Investimento de Direitos Creditórios
FMiEE: Fundos Mútuos de Investimentos em Empresas 
Emergentes
FnDcT: Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico
icM: Imposto Sobre Circulação de Mercadorias
icMS: Imposto sobre Operações Relativas à Circula-
ção de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 



M a n u a l d e I n o v a ç ã o

134

M o v i M e n t o  B r a s i l  C o M p e t i t i v o

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comuni-
cação
icT: Instituição Científica e Tecnológica
inPi: Instituto de Pesquisa Tecnológica Industrial
iOF: Imposto sobre operações financeiras
iPES: Instituições de Pesquisa e Ensino Superior.
iPi: Imposto sobre Produtos Industrializados
iPTU: Imposto Predial e Territorial Urbano
iPVa: Imposto sobre a Propriedade de Veículos Auto-
motores
iR: Imposto de Renda
iRPJ: Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
iRRF: Imposto de Renda Retido na Fonte
iSO: Organização Internacional para Padronização.
iSSQn ou iSS: Imposto Sobre Serviço de Qualquer Na-
tureza)
iTBi: Imposto de Transmissão Inter Vivos.
Libor: London Interbank Offered Rate
McT: Ministério da Ciência e Tecnologia
MDic: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior
MPEs: Micro e Pequenas Empresas
P&D: Pesquisa e Desenvolvimento
P, D&i: Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
PiTcE: Política Industrial, Tecnológica e de Comércio 
Exterior
PLR: Participação nos Lucros e Resultados
PPB: Processo Produtivo Básico
REPES: Regime Especial de Tributação para a Platafor-
ma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Infor-
mação
REcaP: Regime Especial de Aquisição de Bens de Capi-
tal para Empresas Exportadoras
Ti: Tecnologia da Informação
TiB: Tecnologia Industrial Básica
Tic: Tecnologia da Informação e Comunicação
TJLP: Taxa de Juros de Longo Prazo, definida pelo BN-
DES.
UFiR-RJ: Unidade Fiscal de Referência do Estado do Rio 
de Janeiro
UFiR’s: Unidades Fiscais de Referência
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