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APRESENTAÇÃO

De acordo com os objetivos e ações definidos no Plano Estratégico 2021-2025, o Guia de  
Oportunidades de Fomento para a Inovação é concebido a partir do trabalho de pesquisa e produção 
do Cluster Tecnológico Naval-RJ (CTN-RJ) com o propósito de difundir conhecimento e promover a 
inovação e o desenvolvimento tecnológico das empresas associadas. Ele diálogo diretamente com  
um dos principais valores da Associação – INOVAÇÃO.

Esse primeiro volume é focado no conhecimento teórico sobre as possibilidades de financiamento em 
inovação, incluindo um perfil das principais agências de fomento no Estado do Rio de Janeiro, glossário 
com conceitos importantes encontrados em editais e um levantamento dos principais editais dos 
últimos cinco anos que abrangem os setores da Economia do Mar. Em breve, a segunda parte desse 
esforço de promoção da inovação será uma aba online interativa, compilando informações atualizadas, 
novas chamadas de financiamentos, links para agências de fomento e eventos com parceiros.

Em breve, a segunda parte desse esforço de promoção da inovação será uma aba online interativa, 
compilando informações atualizadas, novas chamadas de financiamentos, links para agências de 
fomento e eventos com parceiros

CONTATO:
Ilha das Cobras , Ed. 25, Centro
Rio de Janeiro-RJ
CEP: 20180-001 
(21) 2197-7515
www.linkedin.com/company/clustertecnavalrj
clusternaval@clusternaval.org.br 
www.clusternaval.org.br
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A Associação do Cluster Tecnológico Naval (CTN-RJ), reconhecida como APL Cluster Tecnológico 
Naval pelo Ministério da Economia e pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e 
Relações Internacionais do Estado do Rio de Janeiro, é uma associação civil sem fins lucrativos que tem 
o propósito de contribuir para o desenvolvimento de uma economia próspera para a região, benéfica 
para os seus associados e a sociedade.

Para este fim, é empregado o modelo Triplo Hélice, no qual é estabelecida a parceria entre setores 
governamentais, empresariais e acadêmicos para estimular os setores econômicos, buscando 
incrementar a comunicação, bem como encontrar soluções e inovações que colaborem para maior 
desenvolvimento econômico e social na região.

Em seu compromisso com o desenvolvimento econômico, o CTN-RJ busca contribuir com a capacitação 
de profissionais e dar suporte àqueles que se propõem a empreender. O Guia de Inovação é um material 
elaborado com o objetivo de auxiliar associados por meio da difusão de informações que venham a 
facilitar a obtenção de financiamento para seus empreendimentos, a partir de editais das principais 
agências de fomento do Rio de Janeiro.

O conteúdo disponibilizado pretende trazer maior esclarecimento a respeito das oportunidades 
existentes em termos de financiamentos para Tecnologia & Inovação, além de suas características e 
processos, servindo como material de consulta e suporte àqueles que procuram incentivos financeiros 
para a elaboração de seus projetos.

1- INTRODUÇÃO
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2.1 - A IMPORTÂNCIA DA INOVAÇÃO PARA AS EMPRESAS

Segundo o dicionário Michaelis, Inovação significa “1 Ato ou efeito de inovar; 2 Tudo que é novidade; coisa 
nova”; por isso, inovação pode ser qualquer novidade ou aperfeiçoamento, não se limitando às maneiras 
tradicionais de desenvolver determinada ação, mas buscando melhorar seu dia-a-dia.

A Inovação é uma ferramenta que, apesar de ser pouco utilizada por algumas empresas, é uma forma de 
aumentar a competitividade e se manter à frente da concorrência. Entretanto, essa ação de inovar não 
precisa estar ligada apenas à aspectos tecnológicos, podendo se enquadrar qualquer novidade em produtos, 
processo e até a cultura organizacional da empresa.

Uma inovação pode ser disruptiva, ou seja, mudar radicalmente as características daquele setor rompendo 
totalmente com a forma como as coisas eram feitas antes. No entanto, a maior parte das inovações são 
incrementais, melhorando o produto ou processo à que se destinam sem mudar a sua essência. Os tipos mais 
comuns de inovação nas empresas são:

   • De processos;
   • De produtos e serviços;
   • De marketing; e
   • Organizacional.

É importante notar também que, segundo o Manual de Oslo, cada tipo de inovação tem características 
específicas e todas elas devem, de alguma forma, gerar valor. O Manual de Oslo foi desenvolvido pela 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) ainda em 1990 como forma 
de padronizar as metodologias, conceitos e indicadores analisados em Inovação Tecnológica nos países 
industrializados. No Brasil, a primeira tradução foi feita em 2005 pela FINEP.

2.2 - TIPOS DE FINANCIAMENTO

Os financiamentos para Tecnologia & Inovação categorizados como “Apoio Direto”, ou seja, incentivos 
financeiros ao desenvolvimento tecnológico, podem ser divididos em dois grandes grupos: 

§ Os recursos Reembolsáveis são empréstimos fornecidos por agências como BNDES e FINEP. Eles não têm 
qualquer restrição de tempo para requerimento e apresentam taxas mais baixas de juros e maiores prazos.

§ Os recursos Não Reembolsáveis são aqueles disponibilizados a partir de editais, muitas vezes denominados 
“Subvenção Econômica”. Muitos editais de recursos não reembolsáveis pedem uma contrapartida, não 
necessariamente financeira, da empresa vencedora.

O “Apoio Indireto” são os incentivos fiscais, como o Rota 2030 (lei 13.755/18)1 e a Lei do Bem (lei 11.196/05)2.

1 Rota 2030 (lei 13.775/18) busca incentivar a inovação e o desenvolvimento tecnológico na cadeia do setor automobilístico
2 A lei do bem (lei 11.196/05) concede incentivos fiscais à empresas que investem em P&D de inovação tecnológica

2 –  EMPRESAS & INOVAÇÃO
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2.3 - COMO ESTAR PREPARADO PARA OS PRÓXIMOS EDITAIS

Para estar preparado para as oportunidades de financiamento em inovação, é necessário que a 
empresa desenvolva um ambiente de valorização e estímulo ao ato de inovar, seguindo dois passos 
fundamentais:

Nesse sentido, as informações contidas neste guia foram compiladas de forma a ajudar, justamente, 
na preparação das empresas.
 
Portanto, explore todo o potencial desse conhecimento e prepare-se adequadamente! 

1o PASSO - Reconhecer a importância da inovação e da transformação que pode ser 
alavancada na cultura organizacional e do ambiente produtivo da sua Empresa.

2o PASSO - Acompanhar os principais tipos de inovação, conhecer as principais agências 
financiadoras e como funcionam seus editais.
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3.1 - AGÊNCIA ESTADUAL DE FOMENTO (AGERIO)

A AgeRio foi criada em 2002 vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia 
e Relações Internacionais (SEDEERI). A instituição financeira é uma sociedade de economia mista e tem 
como objetivo estimular o desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro. Assim, a agência 
financiadora investe em projetos desde o microempreendedor até grandes empresas, com recursos 
próprios ou repasses de linhas de crédito.

A AgeRio não credencia instituições, consultorias ou pessoas para atuar no processo de financiamento. 
A organização apresenta linhas de crédito contínuo, ou seja, não é preciso a espera de um edital para 
solicitar o crédito, que é destinado ao financiamento de diversas necessidades das empresas, como 
máquinas e equipamentos, obras civis, softwares, treinamentos entre outros. O crédito para inovação 
– de produtos, processos, marketing, sistemas ou infraestrutura - é o carro-chefe da empresa.

As condições variam de acordo com o porte da empresa, análise 
de crédito e o destino desse financiamento, tendo como valor 
mínimo de financiamento R$ 21 mil. Em relação ao crédito para 
inovação, o limite é entre R$ 150 mil e R$ 10 milhões, com um 
prazo de até 96 meses, carência até 24 meses e taxa mensal a 
partir de 0,49% (TJLP + 0,08% a.m.).

O processo de financiamento da instituição possui 4 etapas 
de análise - Análise Cadastral; Análise de Risco da Empresa 
e do Grupo; Análise de Viabilidade Econômico-Financeira do Projeto/Plano de Negócios; e Análise 
da Alçada Deliberativa -, mas outras análises também podem ser realizadas, dependendo do projeto, 
como Análise do Mérito de Inovação; Avaliação das Garantias; Análise Jurídica; e Análise de Obra Civil.

Para solicitar o crédito, a empresa deve apresentar faturamento pleno e efetivo dos últimos 24 meses, 
mas podem ter exceções dependendo do projeto, setor de atuação da empresa e Análise de Viabilidade 
Econômico-Financeira do Projeto/Plano de Negócios. Há algumas restrições no crédito disponível 
pela instituição financeira, não podendo ser aplicado em empreendimentos imobiliários em geral, 
projetos vinculados a atividades bancárias/financeiras, mineração com lavra rudimentar, produção ou 
comercialização de armas e munições entre outros.

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/agerio?originalSubdomain=br 
Site: https://www.agerio.com.br/

Fomentar, por meio de soluções financeiras, 
o desenvolvimento sustentável do Estado do 
Rio de Janeiro, com excelência na prestação 
de serviços.

MISSÃO

Ser reconhecida como ator financeiro 
estratégico na promoção do desenvolvi-
mento econômico, social e sustentável do 
Estado do Rio de Janeiro.

VISÃO

3 – PERFIL DAS PRINCIPAIS AGÊNCIAS DE FOMENTO DO RJ
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3.2 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA E INOVAÇÃO INDUSTRIAL (EMBRAPII)

A Embrapii foi criada em 2013 a partir de um esforço do Ministério da Educação, como instituição 
interveniente, e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Com o objetivo de estimular a 
inovação tecnológica na indústria, essas instituições dividem a responsabilidade pelo financiamento 
da organização. Assim, a agência financiadora atua em cooperação com instituições de pesquisa 
tecnológica e empresas, para compartilhar os riscos e os custos de um projeto de inovação e reduzir a 
burocracia do processo, estimulando o setor industrial e a sua capacidade competitiva.

A Embrapii credencia instituições de pesquisa científica e tecnológica, tanto públicas quanto 
particulares, que vão atuar em parceria com empresas para o desenvolvimento de inovações a partir 
de projetos em função da demanda empresarial. O modelo da organização é de fluxo contínuo, ou seja, 
não é preciso a espera de um edital para negociar seu projeto e começar a execução.

A empresa pode entrar em contato com uma Unidade Embrapii que seja alinhada ao desafio tecnológico 
do projeto que irá apresentar ou especialistas da Unidade podem procurar representante de empresas 
para conhecer melhor suas demandas e apresentar propostas de desenvolvimento de soluções. A 
organização também mantém parcerias internacionais no setor de PD&I, mas é necessário esperar 
“chamadas” das agências parceiras para o desenvolvimento internacional de projetos.

Tradicionalmente, a Embrapii investe recursos no modelo não- reembolsável, contribuindo com até 1/3 
do projeto – esse valor não pode ser inferior a 10% do valor total do projeto. A empresa que participará 
do projeto contribui com uma contrapartida financeira, que também não pode ser inferior a 10% do 
valor do projeto, e a Unidade Embrapii pode auxiliar tanto com recursos não-financeiros – pessoal, 
material de consumo, infraestrutura entre outros – quanto com recursos financeiros existentes na 
instituição.

Empresas de qualquer porte podem desenvolver projetos de PD&I com recursos da Embrapii. Os 
projetos podem ser cooperativos, ou seja, desenvolvidos a partir de uma parceria entre empresas, 
desde que estejam dentro das áreas de atuação da organização - Tecnologias Aplicadas; Mecânica e 
Manufatura; Biotecnologia; Materiais e Química; Tecnologia da Informação e Comunicação.

Projetos cooperativos que envolvam pelo menos uma empresa de pequeno porte – ROB anual até R$ 
90 milhões – pode ter até 50% do valor do projeto financiado pela organização, assim como projetos 
na área de Internet das Coisas (IoT) e Manufatura 4.0, e de Mobilidade e Logística.

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/embrapii/about/ 
Site: https://embrapii.org.br/

Contribuir para o desenvolvimento da 
inovação na Indústria Brasileira através 
do fortalecimento de sua colaboração com 
institutos de pesquisas e universidades.

MISSÃO

Ser reconhecida como instituição 
inovadora na promoção de P&D para 
indústria no Brasil com agilidade, eficiência 
e qualidade.

VISÃO
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UNIDADES EMBRAPII NO RIO DE JANEIRO

COPPE/UFRJ – Engenharia de Petróleo e Gás  
Site: http://www.embrapii.coppe.ufrj.br
Endereço: Centro de Tecnologia - CT 2 Rua Moniz de Aragão, nº 360, Bloco 1 - Térreo Cidade 
Universitária - Ilha do Fundão

IF FLUMINENSE – Tecnologias para Produção Mais Limpa
Site: http://portal1.iff.edu.br/nossos-campi/polo-de-inovacao-campos-dos-goytacazes/polo-
embrapii-iffluminense
Endereço: Rua Coronel Walter Kramer, 357 - Parque Santo Antônio, Campo dos Goytacazes

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA – Tecnologia Química Industrial  
Site: http://www.int.gov.br/embrapii
Endereço: Av. Venezuela, 82 – Praça Mauá

INSTITUTO SENAI DE INOVAÇÃO - Tecnologias em Química Verde
Site: https://www.firjan.com.br/senai/empresas/competitividade-empresarial/meio- ambiente/
default.htm
Endereço: Rua Moraes e Silva, 53 – Bloco 9 – Maracanã

INSTITUTO TECGRAF/PUC - Soluções Computacionais em Engenharia Site: https://www.tecgraf.
puc-rio.br/publicembrapiiindex
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 225, Gávea
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UNIDADES EMBRAPII NO BRASIL
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3.3 - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP)

A FINEP foi criada em 1967, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), sendo 
uma empresa pública com o objetivo de fomentar a inovação e o desenvolvimento tecnológico em 
empresas, universidades e instituições, públicas e privadas, no Rio de Janeiro. Assim, ela investe em 
projetos a partir de recursos não-reembolsáveis e reembolsáveis, através de programas de subvenção 
econômica e apoio às pesquisas e empresas.

 
 
 
 

A empresa distribui recursos a partir de editais próprios e em parceria com outros atores, como 
o Sebrae. O programa de Subvenção Econômica busca financiar projetos de inovação, nas áreas de 
tecnologia da informação e comunicação, biotecnologia, saúde, defesa nacional e segurança, energia 
e desenvolvimento social, de empresas de todos os portes a partir de chamadas públicas. O programa 
de Apoio às Pesquisas e Empresas distribui recursos não- reembolsáveis, por meio de editais, para 
financiar projetos de pesquisa e inovação de microempresas.

A FINEP também opera em fluxo contínuo, ou seja, empresas podem apresentar demandas a qualquer 
momento e negociar financiamento a partir de recursos reembolsáveis. A empresa apoia todas as fases 
do período de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, incubação de empresas, desenvolvimento de 
mercados, implementação da primeira unidade industrial e fusões.

As condições dos financiamentos reembolsáveis variam de acordo com o tipo de financiamento – 
Direto ou Descentralizado -, o programa, o porte da empresa e a linha de ação escolhida. Por exemplo, 
em relação ao Apoio Direto a Inovação (Reembolsável direto), constituída de cinco linhas de ação, o 
prazo de carência varia entre 36 e 48 meses, o prazo total varia entre 120 e 144 meses, a participação 
da FINEP varia entre 80% e 90%, e a taxa de juros pode chegar até TJLP + 3,509% a.a.
 
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/finep/?originalSubdomain=br 
Site: http://www.finep.gov.br/

Promover o desenvolvimento econô- 
mico e social do Brasil por meio 
do fomento público à Ciência, 
Tecnologia e Inovação em empresas, 
universidades, institutos tecnológicos 
e outras instituições públicas ou 
privadas.

MISSÃO

Transformar o Brasil por meio da inovação.

VISÃO

Atuar em toda a cadeia da inovação, com foco em 
ações estratégicas, estruturantes e de impacto.

PERFIL DE ATUAÇÃO
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AGERIO INVESTIMENTOS

Instituição financiadora: AgeRio

Tipo de financiamento: Reembolsável

Prazos: Total de até cinco anos

Valor do financiamento: Até R$ 200.000 por projeto

Tipo de empresa que pode se 
beneficiar:

Microempresas

Taxa de juros: Até 0,74% ao mês

Itens financiáveis: Máquinas e equipamentos (novos e usados), obras civis, adequações de 
layout, instalações e mobiliário, softwares (aquisição de licença ou desen-
volvimento por terceiros), treinamentos, serviços de consultorias, licenças, 
certificações, patentes, capital de giro associado entre outros

Pré-requisitos: N/A

Observações: N/A

4- MAPEAMENTO DOS EDITAIS DE INTERESSE NOS ÚLTIMOS 5 ANOS 
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APOIO DIRETO À INOVAÇÃO

O financiamento com recursos da FinEP e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (FNDCT) é dividido em cinco linhas de ação: Inovação Crítica, Pioneira, para 
Competitividade, para Desempenho e Difusão Tecnológica para Inovação. Para submeter a sua 
proposta de projeto, a empresa deve se cadastrar no sistema de operações de crédito da Finep.

Instituição financiadora: Finep

Tipo de financiamento: Reembolsável

Prazos: • Crítica: total de até 144 meses
• Pioneira: de até 144 meses
• Para Competitividade: de até 120 meses
• Para Desempenho: de até 120 meses
• Difusão tecnológica: de até 120 meses

Valor do financiamento: • Crítica: participação de até 90% da instituição
• Pioneira: participação de até 90%
• Competitividade: participação de até 90%
• Desempenho: participação de até 80%
• Difusão tecnológica: participação de até 80%

Tipo de empresa que 
pode se beneficiar:

Empresas com Receita operacional bruta anual ou anualizada igual ou superior a 
R$ 90 milhões.

Taxa de juros: • Crítica: TJLP - 0,446% a.a.
• Pioneira: TJLP + 0,542% a.a
• Para Competitividade: TJLP + 1,53% a.a.
• Para Desempenho: TJLP + 3,506% a.a.
• Difusão Tecnológica: Selic + 5,0% a.a.

Itens financiáveis: Despesas em P&D Interno; Aquisição Externa de P&D; Aquisição de Outros Co-
nhecimentos Externos; Aquisição de Software; Treinamento; Introdução das Ino-
vações Tecnológicas no Mercado; Aquisição de Máquinas e Equipamentos; Pro-
dução Pioneira e Outras Preparações para a Produção e Distribuição; e Fusão e 
Aquisição.

Pré-requisitos: Projetos desenvolvidos integralmente por empresas instaladas no território 
nacional

Composição das taxas de juros dos produtos e linhas de ação (Captação1 – Equalização2) + Spread Finep3 + 
Spread de risco4 + Spread Agente Financeiro 5
• Custo de captação do FNDCT (TJLP), do FUNTTEL (TR) ou de recursos próprios da Finep (Selic).
• Percentual do custo de captação a ser equalizado, conforme Lei Nº 11.540/2007, Decreto Nº 6.938/2009, 
Portarias 1.122/2020/MCTIC e 1.329/2020/MCTIC. O percentual a ser equalizado é função da TJLP e não 
pode ser superior à TJLP durante a vigência do contrato. Aplicável apenas em produtos, linhas de ação e ações 
de fomento com recursos FNDCT.
• Parcela do spread relativa aos custos operacionais da Finep.
• Parcela do spread relativa ao risco de crédito. Exclusivo em produtos e linhas de ação de Financiamento 
Reembolsável Direto.
• Spread relativo aos custos do agente financeiro credenciado. Exclusivo em produtos e linhas de ação de 
Financiamento Reembolsável Descentralizado.
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BNDES FINEM - CRÉDITO INOVAÇÃO DIRETO

Instituição financiadora: BNDES

Tipo de financiamento: Reembolsável

Prazos: Varia, tendo como limite 20 anos.

Valor do financiamento: Varia de acordo com o porte da empresa, tendo um valor mínimo de R$ 10 mi-
lhões (renda fixa e renda variável).

Tipo de empresa que 
pode se beneficiar:

Micro, Pequenas, Médias e Grandes Empresas

Taxa de Juros: Varia de acordo com o porte da empresa.

Itens financiáveis: Inovações potencialmente disruptivas ou incrementais de produto, processo e 
marketing; atividades de P&D;investimentos em ambientes de inovação 
e suas estruturas de suporte; infraestrutura de inovação (laboratórios e centros 
de P&D), plantas-piloto e plantas demonstração; pesquisa e desenvolvimento de 
ativos geradores de direitos de propriedade intelectual em economia da cultura; 
novos modelos de negócio, produção e distribuição de conteúdos em novas pla-
taformas de caráter digital, interativo, multiplataforma ou transmídia aplicados 
à cultura, educação ou saúde; inovação em software e serviços de TI; plantas in-
dustriais com características inéditas ou que tenham como objetivo a produção 
de bens não-fabricados no Brasil, de forma a promover a expansão da fronteira 
tecnológica do País (valor mínimo do financiamento: R$ 10 milhões); e instalação, 
adaptação das plantas produtivas ou fabricação de máquinas ou sistemas para 
qualificá-las para a Manufatura Avançada que incorporem tecnologias para digi-
talização da produção, tecnologias de automação (internet das coisas, inteligên-
cia artificial e big data), novos materiais, manufatura aditiva, além de dispositivos 
de sensoriamento e rastreabilidade.

Pré-requisitos: N/A

Observações: A Taxa de juros é composta pelo Custo Financeiro, pela Remuneração do BNDES 
e pela Taxa de risco de crédito.
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DOUTOR EMPREENDEDOR: TRANSFORMANDO CONHECIMENTO EM INOVAÇÃO

O edital tem como objetivo fomentar a transformação de projetos de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação conduzidos por doutores do Rio de Janeiro em empreendimentos baseados em conhecimento 
científico/tecnológico.

Instituição financiadora: Faperj

Tipo de financiamento: Não reembolsável

Prazos: Inscrições até 03/2020

Valor do financiamento: Recursos limitados a R$ R$ 5.400.000,00, divididos em até 30 projetos

Tipo de empresa que 
pode se beneficiar:

Micro e pequena empresas

Taxa de Juros: N/A

Itens financiáveis: Aquisição de Materiais Permanentes e de Equipamentos Nacionais e Importados; 
Serviços de Terceiros (pessoas físicas e jurídicas), incluindo a contratação de con-
sultorias e a contratação de licenças de softwares; Diárias e passagens; Material 
de consumo Nacional e Importado; Despesas de importação

Pré-requisitos: Pesquisadores que possuam grau de doutor em programa de pós-graduação 
stricto sensu;
O proponente pode ser proprietário ou sócio proprietário de uma micro ou 
pequena empresa, desde que a mesma exista há menos de 12 meses da data de 
lançamento do edital;
Residência fixa no Rio de Janeiro

Observações: N/A
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EDITAL DE INOVAÇÃO PARA A INDÚSTRIA

O edital busca financiar o desenvolvimento de produtos, processos ou serviços inovadores, para 
aumentar a produtividade e a competitividade da indústria brasileira. É composto por categorias – 
Aliança Industrial; Aliança + Produtiva; Empreendedorismo Industrial; Inovação em segurança e saúde 
do trabalho e promoção da saúde; Inovação setorial em segurança e saúde do trabalho e promoção da 
saúde - com regras e cronogramas específicos. Para participar, a empresa deve inscrever a sua ideia na 
plataforma presente no site oficial.

Instituição financiadora: SESI-SENAI

Tipo de financiamento: Não-reembolsável

Prazos: Cada categoria apresenta um prazo específico.

Valor do financiamento: SENAI disponibilizou R$20 milhões + R$15,96 milhões para combate ao CO-
VID-19; SESI disponibilizou R$14 milhões.

Tipo de empresa que 
pode se beneficiar:

Empresas do setor industrial de todos os tamanhos

Taxa de juros: N/A

Itens financiáveis: Contratação de terceiros; Despesas de viagens nacionais e internacionais; Máqui-
nas e Equipamentos; Dispositivos eletrônicos e software; Matéria-prima; e Mate-
riais de consumo; Horas técnicas de Inovação; Horas Máquinas; Bolsas e estágios.

Pré-requisitos: Possuir CNAE primário industrial e/ou ser contribuinte do SENAI e/ou do SESI 
Startups precisam possuir Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) com até 
5 (cinco) anos de existência, anteriores a data da contratação do projeto.

Observações: Não há repasse financeiro direto para as empresas proponentes, sendo os recur-
sos geridos por uma unidade operacional do SENAIS ou SESI.
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EUREKA - GLOBALSTARS BRASIL 2018

O edital tem como objetivo fomentar a cooperação em pesquisa e inovação entre empresas brasileiras 
e empresas membros da rede Eureka - Áustria; Bélgica; França; Alemanha; Holanda; Espanha e Suíça. 
Cada país financiará seus participantes de acordo com procedimentos e normas nacionais.

Instituição financiadora: FapFinep, Embrapii, Fapesp e Rede Eurekarj

Tipo de financiamento: Parcialmente não reembolsável

Prazos: Inscrições até 10/2018. Decisão final em 08/2019

Valor do financiamento: O valor mínimo de concessão é de 100.000,00 de Euros e o máximo é de 
1.000.000,00 de Euros.

Tipo de empresa que 
pode se beneficiar:

Pequenas, Médias e Grandes empresas

Taxa de juros: N/A

Itens financiáveis: Vencimentos e Vantagens Fixas e Obrigações Patronais; Serviços de Terceiros; 
Material de consumo; Diárias; Passagens e Despesas com locomoção; Obras e 
instalações exclusivamente relacionados ao projeto e justificados.

Pré-requisitos: Empresas brasileiras devem formar consórcio com ao menos uma empresa de 
um dos demais países participantes; O projeto tem que beneficiar todos os par-
ceiros envolvidos e ter algum risco tecnológico para todos.

Observações: N/A
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FINEP IOT 

A operação do FINEP IoT é realizada através do Apoio Direto à Inovação,  com recursos do FNDCT e 
bonificação nas condições de financiamento.

Instituição financiadora: Finep

Tipo de financiamento: Reembolsável

Prazos: • Crítica: total de até 144 meses
• Pioneira: de até 144 meses
• Para Competitividade: de até 120 meses
• Para Desempenho: de até 120 meses
• Difusão tecnológica: de até 120 meses

Valor do financiamento: Participação de até 100% da instituição

Tipo de empresa que 
pode se beneficiar:

Empresas com receita operacional bruta anual ou anualizada igual ou superior a 
R$ 16 milhões

Taxa de juros: N/A

Itens financiáveis: Despesas em P&D Interno; Aquisição Externa de P&D, Aquisição de Outros Co-
nhecimentos Externos, Aquisição de Software, Treinamento, Introdução das Ino-
vações Tecnológicas no Mercado, Aquisição de Máquinas e Equipamentos, Pro-
dução Pioneira e Outras Preparações para a Produção e Distribuição e Fusão e 
Aquisição.

Pré-requisitos: Propostas com valor mínimo de R$ 5 milhões

Observações: Composição das taxas de juros dos produtos e linhas de ação (Captação1 – Equa-
lização2) + Spread Finep3 + Spread de risco4 + Spread Agente Financeiro5.
• Custo de captação do FNDCT (TJLP), do FUNTTEL (TR) ou de recursos próprios 
da Finep (Selic).
• Percentual do custo de captação a ser equalizado, conforme Lei Nº 11.540/2007, 
Decreto Nº 6.938/2009, Portarias 1.122/2020/MCTIC e 1.329/2020/MCTIC. O 
percentual a ser equalizado é função da TJLP e não pode ser superior à TJLP du-
rante a vigência do contrato. Aplicável apenas em produtos, linhas de ação e ações 
de fomento com recursos FNDCT.
• Parcela do spread relativa aos custos operacionais da Finep.
• Parcela do spread relativa ao risco de crédito. Exclusivo em produtos e linhas 
de ação de Financiamento Reembolsável Direto.
• Spread relativo aos custos do agente financeiro credenciado. Exclusivo em
• produtos e linhas de ação de Financiamento Reembolsável Descentralizado
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FUNTEC - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO

O fundo tem como objetivo apoiar financeiramente projetos de P&D nos Institutos de Tecnologia 
em parceria com empresas, a fim de levar o conhecimento da academia ao mercado, estimulando o 
desenvolvimento tecnológico e a inovação de interesse estratégico para o País.

Instituição financiadora: BNDES

Tipo de financiamento: Não reembolsável

Prazos: N/A

Valor do financiamento: Limitado a 90% do valor total dos itens financiáveis do projeto

Tipo de empresa que 
pode se beneficiar:

Micro, Pequenas, Médias e Grandes empresas

Taxa de juros: N/A

Itens financiáveis: Aquisição de equipamentos novos de pesquisa, nacionais, necessários à realiza-
ção do projeto de P, D & I; Aquisição de equipamentos de pesquisa importados 
novos, sem similar nacional; Aquisição de software desenvolvido com tecnologia 
nacional ou com tecnologia de procedência estrangeira, quando comprovada-
mente não houver similar nacional, necessário à realização do projeto de P, D & I; 
Despesas de internação relacionadas com projeto de P, D & I; Investimentos em 
obras, instalações físicas e infraestrutura necessários à realização do projeto de P, 
D & I; Aquisição de material de consumo e permanente utilizado no projeto de P, 
D & I; Despesas com salários de equipe própria de P, D & I, quando permitido pela 
legislação;

Pré-requisitos: N/A

Observações: N/A
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INICIAÇÃO TECNOLÓGICA 

O edital tem como objetivo estimular o envolvimento de estudantes de graduação, de qualquer área 
de conhecimento, em atividades atreladas ao processo de inovação no âmbito de projetos de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação (P, D & I) de Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME) sediadas no 
Estado do Rio de Janeiro

Instituição financiadora: Faperj

Tipo de financiamento: Não reembolsável

Prazos: 02/2019

Valor do financiamento: Bolsa no valor de R$ 420,00 por um período de até 24 meses

Tipo de empresa que 
pode se beneficiar:

Micro, pequenas e médias empresas

Taxa de juros: N/A

Itens financiáveis: N/A

Pré-requisitos: Proponente deve ter grau de mestre ou equivalente, com vínculo empregatício 
em ICT ou MPME sediada no estado do Rio de Janeiro, e que desenvolva  
atividades atreladas a processos de inovação Indicar para bolsista um aluno com 
perfil e desempenho acadêmico compatíveis com as atividades previstas, obser-
vando os critérios de elegibilidade, princípios éticos e conflitos de interesse

Observações: O programa passará pelas fases de pré-qualificação, avaliação de mérito, priori-
zação, deliberação pela Diretoria Tecnológica da FAPERJ, indicação dos bolsistas
A vigência da bolsa é de até 12 (doze) meses, sendo admitida uma renovação por 
igual período.
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INOVA EMPRESA - PLANO INOVA AERODEFESA

A iniciativa tem como objetivo fomentar projetos de apoio à inovação em diversos setores considerados 
estratégicos pelo Governo Federal. Por meio do Inova Empresa, são realizados Planos Conjuntos, 
que consistem em chamadas públicas para a seleção dos projetos que serão contemplados pelos 
mecanismos de apoio disponíveis pelo BNDES, pela Finep e pelos demais órgãos públicos participantes.

Instituição financiadora: BNDES - Finep

Tipo de financiamento: Não reembolsável

Prazos: 07/2013

Valor do financiamento: Disponibilização de recursos no valor deR$ 2.900.000.000,00 para os anos de 
2013 a 2017 (Financiamento de até 90% do valor total de cada projeto).

Tipo de empresa que 
pode se beneficiar:

Empresas Líderes ou Empresas Parceiras, e Instituições Científicas Tecnológicas 
(ICTs) brasileiras

Taxa de Juros: N/A

Itens financiáveis: N/A

Pré-requisitos: Empresas líderes: receita operacional bruta (ROB) igual ou superior a R$ 16 mi-
lhões ou patrimônio líquido igual ou superior a R$ 4 milhões no último exercício

Observações: O plano foi dividido em 4 linhas temáticas:
• Aeroespacial
• Defesa
• Segurança
• Materiais Especiais
Os Planos de Negócio deverão ter valor mínimo de R$ 1.000.000,00, com 
prazo de execução de até 60 meses, e deverão ser desenvolvidos integral-
mente no território nacional.
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inovAÇÃO RIO 

O edital tem como objetivo fomentar projetos de Desenvolvimento e Inovação em Micro, Pequenas 
e Médias Empresas (MPMEs), instaladas no Estado do Rio de Janeiro buscando ampliar a sua 
competitividade no mercado. O foco dos projetos deverá ser o da inovação – de produto, de processo, 
organizacional ou de marketing - para a competitividade. As propostas deverão ser enviadas pelo 
sistema SisFAPERJ.

Instituição financiadora: AgeRio-Faperj

Tipo de financiamento: Subvenção Econômica

Prazos: Inscrições até 02/2020

Valor do financiamento: DR$ 30 milhões, sendo R$ 15 milhões para subvenção (recursos destinados a 
despesas de custeio) e R$ 15 milhões (financiamento ou custeio) por meio da 
linha Inovacred, da Finep

Tipo de empresa que 
pode se beneficiar:

Micro e pequenas empresas com receita operacional bruta anual, ou anualizada, 
de até R$ 4.800.000,00, ou médias empresas com receita operacional bruta anual, 
ou anualizada, de até R$ 90.000.000,00.

Taxa de juros: N/A

Itens financiáveis: Serviços de terceiros; Material de consumo, componentes e/ou reposição de 
equipamentos; Diárias e passagens; Obras de infraestrutura e instalação; Mate-
rial permanente e equipamento.

Pré-requisitos: As empresas devem estar instaladas no Estado do Rio de Janeiro.
Devem comprovar faturamento ininterrupto nos 24 meses anteriores a data de 
lançamento deste edital.
Empresas nascentes de base científico- tecnológica, que comprovem faturamen-
to nos 12 meses anteriores a data de lançamento deste edital, também poderão 
ser atendidas.

Observações: O programa é dividido em três faixas de atuação:

Faixa A: Disponível para Micro, Pequenas e Médias Empresas com faturamento 
de até R$ 90.000.000 e que comprovem faturamento nos 12 meses anteriores à 
data de lançamento do presente edital. Projeto de até R$200.000 com contrapar-
tida de, pelo menos, 10% do valor solicitado;

Faixa B: Disponível apenas para Micro e Pequenas Empresas com faturamento de 
até R$ 4.800.000,00 e que comprovem faturamento ininterrupto nos 24 meses 
anteriores ao lançamento do presente edital. Projeto de até R$ 600.00.

Faixa C: Disponível para Micro, Pequenas e Médias Empresas com faturamento 
de até R$ 90.000.000 e que comprovem faturamento ininterrupto nos 24 meses 
anteriores ao lançamento do presente edital. Projeto de até R$3.000.000 sendo 
apenas 50% desse valor como subvenção econômica e os outros 50% como finan-
ciamento da AgeRio com juros de TJLP + 1% a.a. ou TJLP + 2% a.a., a depender do 
porte da empresa.
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INOVACRED

O financiamento tem o objetivo de colaborar para o desenvolvimento de novos produtos, processos e 
serviços, ou aprimoramento dos mesmos. Também considera inovação em marketing e organizacional.

Instituição financiadora: Finep e AgeRio

Tipo de financiamento: Financiamento Reembolsável Descentralizado

Prazos: Total de até 96 meses

Valor do financiamento: Superior a R$150 mil e até R$ 10 milhões

Tipo de empresa que 
pode se beneficiar:

Empresas com receita operacional bruta anual ou anualizada de até R$ 90 milhões

Taxa de Juros Micro e Pequenas empresas: TJLP + 1,048% a.a.
Médias empresas: TJLP + 2,036% a.a.

Itens financiáveis: Obras Civis/Instalações; Equipamentos Nacionais; Equipamentos Importados; 
Softwares; Matérias Primas e Material de Consumo; Equipe Própria; Treinamen-
tos; Serviços de Consultoria; Serviços de Terceiros; Viagens/Diárias; Encargos as-
sociados ao acesso a Fundo Garantidor de Crédito

Pré-requisitos: Projetos desenvolvidos integralmente por empresas instaladas no território na-
cional.

Observações: Composição das taxas de juros dos produtos e linhas de ação
(Captação1 – Equalização2) + Spread Finep3 + Spread de risco4 + Spread Agente 
Financeiro5

• Custo de captação do FNDCT (TJLP), do FUNTTEL (TR) ou de recursos pró-
prios da Finep (Selic).
• Percentual do custo de captação a ser equalizado, conforme Lei Nº 
11.540/2007, Decreto Nº 6.938/2009, Portarias 1.122/2020/MCTIC e 
1.329/2020/MCTIC. O percentual a ser equalizado é função da TJLP e não pode 
ser superior à TJLP durante a vigência do contrato. Aplicável apenas em produ-
tos, linhas de ação e ações de fomento com recursos FNDCT.
• Parcela do spread relativa aos custos operacionais da Finep.
• Parcela do spread relativa ao risco de crédito. Exclusivo em produtos e linhas 
de ação de Financiamento Reembolsável Direto.
• Spread relativo aos custos do agente financeiro credenciado. Exclusivo em 
produtos e linhas de ação de Financiamento Reembolsável Descentralizado.
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MPMEs INOVADORA

Instituição financiadora: BNDES

Tipo de financiamento: Reembolsável

Prazos: Total de até 10 anos

Valor do financiamento: Até R$ 20 milhões

Tipo de empresa que 
pode se beneficiar:

Micro, Pequenas e Médias Empresas

Taxa de juros: N/A

Itens financiáveis: Estudos e projetos; obras civis; montagens e instalações;móveis e utensílios; trei-
namento; despesas pré-operacionais; máquinas e equipamentos nacionais novos 
credenciados no BNDES; e capital de giro.

Pré-requisitos: Faturamento anual de até R$300 milhões

Observações: N/A
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MULHERES INOVADORAS

Financiamento criado com o objetivo de aumentar a representatividade feminina no cenário 
empreendedor nacional. Desenvolvido a partir do acordo técnico da FINEP com o MCTIC.

Instituição financiadora: Finep

Tipo de financiamento: Prêmio (Não reembolsável)

Prazos: Inscrições até 03/2020

Valor do financiamento: Até 20 (vinte) startups para um processo de aceleração e até 5 (cinco) startups 
para recebimento de uma premiação de R$ 100 mil (cem mil reais).

Tipo de empresa que 
pode se beneficiar:

Startups lideradas por mulheres

Taxa de juros: N/A

Pré-requisitos: Startups localizadas em território nacional registradas na Junta Comercial com-
petente há, no mínimo, 3 meses a contar do início do período de inscrições Possu-
am pelo menos 1 (uma) mulher entre seus empreendedores.
Tenham apresentado, no período de 12 (doze) meses, entre 01 de janeiro de 
2019 e 31 de dezembro de 2019, Receita Operacional Bruta inferior ou igual a 
R$ 4.800.000,00. Desenvolvam, em qualquer área ou setor, tecnologia inovadora, 
modelo de negócios inovador, ou que seus produtos, serviços ou processos sejam 
marcadamente inovadores.

Observações: N/A
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PARCERIA PARA ALAVANCAR A INOVAÇÃO EM STARTUPS E PEQUENAS EMPRESAS

Instituição financiadora: Embrapii - Sebrae

Tipo de financiamento: Parcialmente não reembolsável

Prazos: Não especificado

Valor do financiamento: Até 70% do valor do projeto

Tipo de empresa que 
pode se beneficiar:

Startups, Micro e Pequenas empresas

Taxa de juros: N/A

Itens financiáveis: Estudos e projetos; obras civis; montagens e instalações;móveis e utensílios; trei-
namento; despesas pré-operacionais; máquinas e equipamentos nacionais novos 
credenciados no BNDES; e capital de giro.

Pré-requisitos: Empresa deve ter Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) 
industrial ou ligada à Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).
O nível de maturidade tecnológica do projeto deve ser intermediário.

Observações: O recurso do Sebrae não poderá ser usado para aquisição de equipamentos, mas 
potenciais parceiros no projeto (médias e grandes empresas, fundos de inves-
timentos, associações e cooperativas, dentre outros) podem aportar recursos 
complementares para esta finalidade.
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PETROBRÁS CONEXÕES PARA A INOVAÇÃO

Edital tem como objetivo fomentar o desenvolvimento de tecnologias que solucionem desafios 
da indústria de Petróleo, Gás e Energia, em especial, Tecnologias Digitais, Robótica, Tecnologia de 
Inspeção, Corrosão, Eficiência Energética, Modelagem Geológica, Redução de Carbono, Catalisadores 
e Tratamento de Água.

Instituição financiadora: Petrobrás-Sebrae

Tipo de financiamento: Não reembolsável

Prazos: Inscrições até 06/2020

Valor do financiamento: Disponibilizados até R$ 10 milhões para todo o edital. Valor limite desejável de 
cada proposta de projeto de até R$ 500 mil; nenhuma proposta poderá ultrapas-
sar R$ 1 milhão.

Tipo de empresa que 
pode se beneficiar:

Startups, Micro e Pequenas empresas

Taxa de juros: N/A

Itens financiáveis: As empresas poderão receber apoio de recursos econômicos do SEBRAE, para 
custeio de atividades, as quais podem ser não diretamente relacionadas ao proje-
to de inovação - mas complementares ao mesmo, como treinamento, consultorias 
e divulgação do produto, serviço ou tecnologia.

Pré-requisitos: N/A

Observações: A empresa pode apresentar sua proposta de projeto de inovação em parceria com 
uma Instituição Científica e Tecnológica Credenciada (ICT) pela ANP.
Na primeira fase, cada PROPONENTE poderá apresentar mais de uma proposta 
de projeto de inovação, mas apenas 01 (uma) será selecionada para a segunda fase
O prazo de execução desejável para cada proposta de projeto de inovação é de até 
12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura dos referidos instrumen-
tos jurídicos específicos.
Cada proposta de projeto de inovação deverá ser submetida na primeira fase 
acompanhada de um canvas de proposta de valor.
Critérios de seleção da primeira fase: Aderência, Nível de maturidade de tecno-
logia proposta; Capacitação da equipe executora; Escalabilidade da solução; Grau 
da inovação; Detenção de propriedade intelectual na área tecnológica da propos-
ta de projeto.
Na segunda fase, será demandado das PROPONENTES pré-selecionados a apre-
sentação de um canvas de modelo de negócios
Critérios de seleção da segunda fase: Impacto da solução proposta no negócio da 
Petrobrás, Implantação ao final do projeto, Modelo de Negócios e Relação prazo 
e custo da proposta.
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PROGRAMA DE APOIO À ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS 
E DE INOVAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Edital tem o objetivo de estimular a realização de eventos, de natureza científica, tecnológica, de 
empreendedorismo e/ou de inovação, que concorram para consolidar a vocação científica, tecnológica, 
profissional e artístico-cultural no Estado do Rio de Janeiro.

Instituição financiadora: Faperj

Tipo de financiamento: Não reembolsável

Prazos: 12/2019

Valor do financiamento: Recursos limitados a R$ 4.000.000,00 (até R$100.000 por projeto)

Tipo de empresa que 
pode se beneficiar:

Startups, Micro e Pequenas empresas

Taxa de juros: N/A

Itens financiáveis: Itens (elementos de despesa) dos grupos de custeio, indispensáveis à realização 
do projeto.

Pré-requisitos: Evento deve ser organizado por pesquisadores que possuam vínculo empregatí-
cio com instituição de ensino e pesquisa sediada no Estado do Rio de Janeiro ou 
por representantes de entidades do setor de inovação ou empresas sediadas no 
Estado do Rio de Janeiro com histórico relevante de atuação na área do evento.

O evento deverá ser realizado no Estado do Rio de Janeiro.

Observações: Ao final do prazo total de execução do projeto deve ser elaborado um Relató-
rio Técnico no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de 
encerramento do evento.
A avaliação das propostas cumprirá as seguintes etapas: pré-qualificação, avalia-
ção de mérito, priorização, e deliberação pela Diretoria da Faperj
Não é permitida a utilização de recursos do projeto para coffee break, banquete 
ou similares, mesmo que através de serviços de terceiros.
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PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM STARTUPS INOVADORAS

O edital tem como objetivo fortalecer o sistema de CT&I nacional através de apoio a empresas 
nascentes que possuem como base a introdução de novas tecnologias no mercado brasileiro.

Instituição financiadora: Finep

Tipo de financiamento: Não reembolsável

Prazos: Inscrições até 08/2018

Valor do financiamento: Recursos limitados a R$60 milhões (até R$1 milhão por projeto)

Tipo de empresa que 
pode se beneficiar:

Startups

Taxa de juros: N/A

Itens financiáveis: N/A

Pré-requisitos: Empresas registradas na Junta Comercial, sob a forma de Sociedade Limitada 
(“LTDA”) ou Sociedade Anônima (“S/A”) há, no mínimo, 6 (seis) meses a contar do 
início do período de inscrições da respectiva Rodada.
Tenham apresentado no período de 12 (doze) meses, entre 01 de janeiro de 2017 
e 31 de dezembro de 2017, Receita Operacional Bruta inferior ou igual a R$ 
4.800.000,00 e não terem o seu controle acionário detido por grupo de socieda-
des, de fato ou de direito, que apresente ativo total superior a R$ 80.000.000,00 
ou receita bruta anual superior a R$ 100.000.000,00 no encerramento do exercí-
cio social anterior.

Observações: Empresas selecionadas a partir de duas Rodadas de Investimento (em 2018 e 
2019), cada uma composta por três etapas de seleção: Avaliação de Plano de Ne-
gócios, Banca Avaliadora Presencial e Visita Técnica e Avaliação da Documenta-
ção Jurídica.
Serão selecionadas até 30 empresas para investimento em cada Rodada.
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PROGRAMA NEXOS

Edital tem como objetivo a contribuição para a inovação no mercado brasileiro e ampliação 
da competitividade das empresas através do aperfeiçoamento de tecnologias emergentes, 
desenvolvimento de novos produtos, processos e modelos de negócios. Essa estratégia de atuação se 
dá a partir da conexão entre startups e grandes e médias empresas.

Instituição financiadora: Sebrae

Tipo de financiamento: Não reembolsável

Prazos: Inscrições até 11/2019

Valor do financiamento: Limite mínimo de R$ 100.000 e máximo de R$250.000 por projeto.

Tipo de empresa que 
pode se beneficiar:

Startups, Médias e Grandes empresas

Taxa de juros: N/A

Itens financiáveis: N/A

Pré-requisitos: Empresa nacional com disponibilidade de equipe e gestor em tempo integral.

Observações: • As grandes e médias empresas lançam desafios/demandas tecnológicas.
• Pequenos negócios inovadores (startups) apresentam soluções inovadoras.
• As grandes e médias empresas realizam o aporte financeiro aos pequenos ne-
gócios selecionados, por meio de Instrumentos Fiscais de Apoio à Inovação, para 
viabilizar a execução de projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação.
• Os ambientes de inovação habilitados pelo programa disponibilizam infraes-
trutura operacional e apoio técnico-jurídico aos pequenos negócios desenvolve-
dores das soluções tecnológicas.
• Pequenos negócios inovadores co-desenvolvem novas soluções tecnológicas, 
em acordo com as especificações das grandes e médias empresas patrocinadoras.

O Sebrae e a Anprotec são responsáveis pela coordenação e pelo monitoramento 
das atividades desenvolvidas no âmbito do Programa.
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PROJETOS COOPERATIVOS DE PD&I INDUSTRIAL

Projeto de cooperação entre a Finep e a TEKES (Agência Finlandesa de Financiamento à Inovação) 
com o objetivo de apoiar empresas dos dois países no desenvolvimento conjunto de projetos para 
impulsionar o conteúdo inovador de seus produtos. A chamada tem especial interesse nas áreas de 
eficiência energética e utilização abrangente de resíduos, bioeconomia, bioenergia para a indústria e 
Indústria Naval.

Instituição financiadora: Finep-TEKES

Tipo de financiamento: Não reembolsável

Prazos: Inscrições até 06/2016

Valor do financiamento: Não especificado no edital

Tipo de empresa que 
pode se beneficiar:

Todas as empresas

Taxa de juros: N/A

Itens financiáveis: N/A

Pré-requisitos: Dentre os proponentes, deve haver pelo menos uma empresa brasileira e uma 
empresa finlandesa;
O projeto cooperativo deve ter por objetivo o desenvolvimento de produtos, pro-
cessos, serviços, know-how e patentes, buscando a comercialização no mercado 
global.

Observações: N/A
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PROJETOS DE PROGRAMAS TECNOLÓGICOS ENTRE EMPRESAS DO BRASIL E ESPANHA

Edital tem como objetivo incentivar projetos de cooperação entre empresas da Espanha e do Brasil na 
área de Pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Instituição financiadora: Finep-CDTI

Tipo de financiamento: Não reembolsável

Prazos: Inscrições até 06/2019

Valor do financiamento: Não especificado no edital

Tipo de empresa que 
pode se beneficiar:

Todas as empresas

Taxa de juros: N/A

Itens financiáveis: N/A

Pré-requisitos: Deve participar do projeto, pelo menos, uma empresa brasileira e uma empresa 
espanhola.
A contribuição dos participantes de ambos os países seja equilibrada (percentual 
mínimo do orçamento por país: 30%).
A solução desenvolvida deve ser inovadora e demonstrar potencial para aplicação 
comercial.

Observações: • Avaliação conjunta e certificação do projeto internacional.
• Solicitação de Financiamento para os participantes ante as respectivas agências 
nacionais de financiamento.
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PROPOSTAS BRASIL - REPÚBLICA TCHECA

O projeto tem como objetivo conceder fomento a projetos bilaterais de pesquisa aplicada que 
promovam a inovação e a pesquisa em áreas de interesse potencial para ambos os lados. O projeto 
deverá ter uma vantagem óbvia e valor agregado resultante da cooperação entre os participantes dos 
respectivos países.

Instituição financiadora: Senai, Embrapii e Agência de Tecnologia da República Tcheca

Tipo de financiamento: Não reembolsável

Prazos: Inscrições até 08/2018

Valor do financiamento: Recursos limitados a US$ 1,5 milhões

Tipo de empresa que 
pode se beneficiar:

Micro, Pequenas, Médias e Grandes empresas

Taxa de juros: N/A

Itens financiáveis: Mão de obra direta, subcontratados acadêmicos, consultores, aluguel de 
equipamentos diretamente vinculados ao projeto, materiais e suprimentos 
consumíveis, viagens relacionadas ao projeto.

Pré-requisitos: N/A

Observações: As propostas são analisadas em termos de capacidade de resposta e mérito 
programático.
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STARTUP RIO 2020

O edital tem como objetivo incentivar, estimular, apoiar e promover iniciativas que versem sobre a 
temática da Difusão do Ambiente de Inovação em Tecnologia Digital, de forma a motivar a cultura de 
inovação tecnológica, criatividade e empreendedorismo no estado do Rio de Janeiro.

Instituição financiadora: Faperj

Tipo de financiamento: Não reembolsável

Prazos: Inscrições até 03/2020
Prazo de execução financeira do projeto: 7 meses (a partir do depósito da primei-
ra parcela).

Valor do financiamento: Recursos limitados a R$ 6.000.000,00 (até R$60.000 por projeto)

Tipo de empresa que 
pode se beneficiar:

Startups

Taxa de juros: N/A

Itens financiáveis: Despesas de custeio e/ou capital; Até 10% da verba total pode ser alocada para 
despesas de subsistência.

Pré-requisitos: Projetos devem propor o desenvolvimento de modelo de negócios inovador 
ou produtos, serviços ou processos inovadores nos segmentos de Serviços de 
Internet, Aplicativos para Internet, Tecnologias Sustentáveis, Jogos Eletrônicos e 
Aplicações da Tecnologia Digital em geral.
Proponente deve ter residência fixa no estado do Rio de Janeiro.

Observações: Programa constituído de três fases:

Fase 1: Até 240 propostas serão selecionadas. As equipes selecionadas deverão 
participar do Programa Avançado de Formação Empreendedora – PAFE, a ser 
aplicado ao longo das 07 (sete) primeiras semanas do Programa.

Fase 2: Os projetos, cujas equipes completarem o PAFE, passarão por um novo 
Comitê de Avaliação. Até 100 propostas serão selecionadas e receberão  a 
primeira parcela dos recursos financeiros, no valor de até R$20.000,00.

Fase 3: Uma nova avaliação será feita pelo Comitê de Avaliação composto por 
membros da execução do Programa após 3 meses, podendo desclassificar os 
projetos que não tiverem alcançado um resultado satisfatório na execução da 
FASE 2. Os projetos classificados receberão a segunda parcela dos recursos 
financeiros, no valor de até R$40.000,00.
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STARTUPS E PEQUENAS EMPRESAS PARA PARCERIA INTERNACIONAL 
(26th Call for Proposals IraSME)

O edital tem como objetivo estimular o compartilhamento de conhecimento tecnológico e promover 
a internacionalização de empresas. As propostas devem ser voltadas para o desenvolvimento de 
soluções e novas tecnologias.

Instituição financiadora: Embrapii - IraSME

Tipo de financiamento: Não reembolsável

Prazos: Inscrições até 09/2020

Valor do financiamento: Não especificado no edital

Tipo de empresa que 
pode se beneficiar:

Startups, pequenas e médias empresas

Taxa de juros: N/A

Itens financiáveis: Desenvolvimento de novos produtos, processos ou serviços técnicos; 
Desenvolvimento técnico desde a primeira ideia até um possível protótipo; P&D 
com riscos técnicos significativos para cada parceiro financiado;

Pré-requisitos: Os projetos devem ser realizados em parceria com a indústria dos países mem-
bros da rede (Canadá, Áustria, República Tcheca, Alemanha, Turquia, Rússia, Lu-
xemburgo e Bélgica).
No mínimo, duas empresas de dois países participantes.

Observações: As empresas brasileiras devem procurar uma das 55 Unidades EMBRAPII, 
centros de pesquisa integrantes da rede da instituição brasileira, para submeter 
seu projeto à avaliação.
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TECNOLOGIA 4.0

O edital tem como objetivo financiar o desenvolvimento de produtos, processos e/ou serviços 
inovadores dentro do escopo de quatro linhas temáticas: Agro 4.0, Cidades Inteligentes, Indústria 
4.0 e Saúde 4.0. Também podem ser financiados o desenvolvimento de tecnologias habilitadoras, 
como Armazenamento de energia; Computação em Borda, em Névoa e em Nuvem; Comunicações 
Avançadas 5G, Internet das coisas entre outros.

Instituição financiadora: MCTI, Finep e FNDCT

Tipo de financiamento: Subvenção Econômica (Parcialmente não reembolsável)

Prazos: Inscrições até 08/2020

Valor do financiamento: Recursos limitados a R$ 50.000.000,00

Tipo de empresa que 
pode se beneficiar:

Micro, pequenas, médias e grandes empresas

Taxa de juros: N/A

Itens financiáveis: Desenvolvimento ou aprimoramento  de novos produtos; avaliação de 
desempenho, incluindo inspeção, ensaios, teste de conformidade e certificação e; 
patenteamento de soluções desenvolvidas no projeto.

Pré-requisitos: Todas as empresas devem ter registro na Junta Comercial ou no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas (RCPJ)
Ter efetuado alguma atividade operacional, não operacional, patrimonial ou 
financeira no ano de 2019
Ter objeto social compatível com a Linha Temática propostaLocalizada no Brasil

Observações: Cada empresa poderá integrar apenas uma proposta, em apenas uma das linhas 
temáticas, seja como beneficiária proponente, seja como beneficiária coexecutora
Uma proposta poderá estar vinculada a mais de um subtema nas Linhas Temáticas 
Agro 4.0, Saúde 4.0 e Indústria 4.0.
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ABGI - https://brasil.abgi-group.com/

AgeRio – https://www.agerio.com.br/

BNDES - https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento

Embrapii - https://embrapii.org.br/ Faperj - http://www.faperj.br/ Finep – http://www.finep.gov.br/
Lei do Bem - https://www.leidobem.com/lei-do-bem-inovacao/

Manual de Oslo - http://www.finep.gov.br/images/a-finep/biblioteca/manual_de_oslo.pdf

Plataforma Inovação para a Indústria - http://www.portaldaindustria.com.br/canais/plataforma-
inovacao-para-a-industria/

Portal da Indústria - http://www.portaldaindustria.com.br 

Portal Sebrae - https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae 

Rota 2030 - https://www.rota2030.com.br/

5 - SITES DE INTERESSE
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Apoio Direto: Incentivos financeiros que podem ser reembolsáveis ou não- reembolsáveis.

Canva de modelo de negócios (Business Model Canvas): Ferramenta de administração que gera um 
quadro com a visualização de todo o seu negócio. É um plano de negócio construído a partir da análise 
estruturada dos pontos de planejamento da empresa.

Canva de proposta de valor: Ferramenta de administração com o objetivo de analisar de forma 
aprofundada o seguimento de clientes e proposta de valor da empresa.

Demoday: Evento em que as Startups apresentam para grandes executivos, através de apresentações 
curtas, as soluções desenvolvidas durante o programa de aceleração de startups.

Hackathon: Eventos organizados para que diferentes profissionais com conhecimentos variados 
desenvolvam soluções consideradas inovadores para problemas apontados pelo organizador do 
evento.

Inovação Incremental: Inovação que melhora o que já existe, sem mudar radicalmente a sua essência.

Inovação Disruptiva: Inovação que rompe radicalmente com o que era feito anteriormente.

Manual de Oslo: Guia de Inovação em Tecnologia desenvolvido pela Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) nos anos 1990, com o objetivo de padronização das metodologias, 
conceitos e indicadores da área.

Pitch: Apresentação verbal curta e objetiva.

Subvenção Econômica: Apoio Financeiro não-reembolsável aplicado diretamente na empresa. Modelo 
de financiamento amplamente utilizado pela Finep.

6 - GLOSSÁRIO
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