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Inovação

2005 – Manual de Oslo – 3a. edição 
FINEP patrocina em 2007 a tradução para o português

ç

FINEP patrocina em 2007 a tradução para o português.
http://www.finep.gov.br/imprensa/sala_imprensa/manual_de_oslo.pdf 



InovaçãoInovação

É a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no
ambiente produtivo ou social que resulte em novos

d t i (L i 10 973/04)produtos, processos ou serviços. (Lei 10.973/04)

ÉÉ a transformação do conhecimento (tecnológico, de 
mercado, de processo, etc.) em produtos e serviços 
novos ou significativamente melhorados, que 
f i  h    á i  fi iefetivamente chegam aos seus usuários finais.



InovaçãoInovação

Engloba inovações tecnológicas e não tecnológicas. 

E l b  t té i  titi     Engloba estratégia competitiva, mesmo que sem 
estratégia tecnológica.

A i ã d l l l i lA inovação pode apresentar escala local, regional,
nacional ou mundial. Pode ser incremental ou radical.

Inovação não significa necessariamente comprar a
máquina mais avançada: é fazer com que haja mais
conhecimento aplicado à sua atividade.p



InovaçãoInovação

Inovação tem por fonte principal o conhecimento acumulado,
trabalhado através de processos :

- conscientes e propositais

- dispendiosos e demorados

- não-lineares

- dependentes de trajetória

cumulativos- cumulativos

- formais



Inovação
A atividade inovadora de uma empresa não se encerra na 
inovação tecnológica

Inovação

inovação tecnológica.



Financiamento da InovaçãoFinanciamento da Inovação



Financiamento da Inovação

Os recursos disponíveis têm “vocação” e regras de acesso. 

Financiamento da Inovação

Os recursos disponíveis têm vocação  e regras de acesso. 

Os operadores destes recursos buscam projetos ou planos de 
negócio que, respeitadas as regras de acesso,  possuam 
d ê i   t  “ ã ”aderência a esta “vocação”.

----

Um projeto ou plano de negócio não deve ser fruto de uma 
oportunidade de captação. 

U  b  j t   l  d  ó i  i  t té i  d  Um bom projeto ou plano de negócio possui uma estratégia de 
captação de recursos, se valendo das diversas  fontes de 
recursos disponíveis e realça (em cada caso), sua aderência à 
“vocação” daquela fonte.ç q



Financiamento da Inovação
Projetos submetidos à FINEP deverão conter 
predominantemente atividades relacionadas à inovação

Financiamento da Inovação

predominantemente atividades relacionadas à inovação.



Financiamento da InovaçãoFinanciamento da Inovação

Regras :

Uma quantidade considerável de projetos (+/- 35%) é 
li i d   t  d  é lifi ã   ã  t di t  eliminada na etapa de pré-qualificação, por não atendimento 

às regras de participação nas Chamadas Públicas.

Vocação : ocação

Uma quantidade também considerável de projetos recebe 
notas severas na etapa de avaliação de mérito por ausência de 
i ã   t  t dinovação na proposta apresentada.



Financiamento da Inovação
Um bom projeto :

Financiamento da Inovação

Um terceiro motivo relevante de eliminação aparece quando a 
proposta tem mérito inovador, mas o projeto é aparentemente 
inviável (ausência ou inadequação de elementos como equipe ( q ç q p
executora, cronograma, metodologia, mecanismos gerenciais, 
etc.)

Um bom começo de projeto :

Quem – partícipesQ
Porque – justificativa
Para que – objetivos
Como – metodologia
Quando – cronogramaQuando – cronograma
Por quanto - orçamento



Financiamento da InovaçãoFinanciamento da Inovação

Laboratório

Mercado

Sucesso
Recursos reembolsáveis, Capital Recursos reembolsáveis, 

não reembolsáveis e 
capital de risco

Capital 
de giro



SitesSites

fi bwww.finep.gov.br
www.finep.gov.br/premio
www.capitalderisco.gov.br



OportunidadesOportunidades



Prêmio FINEP de Inovação
recursos pré-aprovados para projetos de inovação 

entre R$ 500 mil e R$ 10 milhões

Subvenção Econômica
edital nacional (projetos acima de R$ 1 milhão)

editais estaduais (PAPPE Subvenção)

Fundos de Capital SementeFundos de Capital Semente
edital nacional (FINEP como quotista do fundo)

Financiamento subsidiado
edital nacional (Programa Juro Zero – fase II)

Extensionismo e Serviços Tecnológicos 
editais nacionais (SIBRATEC)



CongratulaçõesCongratulações



Parabéns !

pela existência de um Conselho municipal de C&T

pelo foco intersetorial

pela mobilização da “cadeia inovativa” local

Toda cidade tem o direito de ser GLOBAL, sempre que a 
restrição local a inferioriza no acesso à sociedade do 
conhecimentoconhecimento.

Toda cidade tem o direito de preservar seu aspecto 
LOCAL, sempre que sua globalidade a descaracterize.

adaptado de Boaventura Souza Santos



SugestõesSugestões



• Prefeito Empreendedor (Sebrae)

“E t   ” ( d   i t d )• “Estar nos mapas” (redes e inter-redes)

• Que bom seria se ... (ouvir a demanda)

• R$ “casado” com outras fontes

• Indústrias criativas• Indústrias criativas

• Marco legal (Lei de Inovação – RN/NAT)

• Gestão da Inovação (NUGIN – IEL/SC)

• Propriedade Intelectual (NITs)Propriedade Intelectual (NITs)



Grato pela oportunidade!
Grato pela atenção!

Departamento de Promoção Institucional

Alexandre Cabral

(21) 2555-0253 – acabral@finep.gov.br(21) 2555 0253 acabral@finep.gov.br


