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 Fonte: Monitor Company Group L.P 

Lacuna de 
Crescimento 

  A Inovação é fundamental para a sobrevivência das empresas no longo prazo 

INOVAÇÃO 

Aquisição de 
conhecimento 



TECNOVA MG 
PROGRAMA DE APOIO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA  

EM MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE  

PEQUENO PORTE 

 



O QUE É O  
TECNOVA 

Descentralização 

O Programa será operado por parceiros 
descentralizados em cada Estado da 
Federação.  

A FAPEMIG é a representante oficial de 
Minas Gerais.  



PARCEIROS 

Apoio 



INFORMAÇÕES 
GERAIS 

Edital FAPEMIG 

Subvenção Econômica:  
Concessão de recursos financeiros de natureza não reembolsável 
para empresas que desenvolvam projetos de inovação. 
 

Valor do Edital:  
R$ 15.000.000,00  R$ 9.000.000,00 (FINEP) 
      R$ 6.000.000,00 (FAPEMIG) 
 



INFORMAÇÕES 
GERAIS 

Edital FAPEMIG 

Objetivo:  
Desenvolver produtos e/ou processos inovadores, com risco e 
conteúdo tecnológico e, dessa forma, promover o aumento das 
atividades de inovação e da competitividade das empresas. 
 
Público Alvo:  
Micro e Pequenas Empresas com receita bruta, no último 
exercício, igual ou inferior a R$ 3.600.000,00. 
 
Prazo de execução: 24 meses 
 



INFORMAÇÕES 
GERAIS 

Edital FAPEMIG 

Foco:  
Desenvolvimento de produtos e/ou processos inovadores, com 
risco e conteúdo tecnológico e, dessa forma, promover o 
aumento das atividades de inovação e da competitividade das 
empresas. 
 Público Alvo:  
Micro e Pequenas Empresas com receita bruta, no último 
exercício, igual ou inferior a R$ 3.600.000,00. 
 
Prazo de execução: 24 meses 
 

Risco Tecnológico: combinação de probabilidade e impacto do fracasso 
no desenvolvimento da tecnologia ou do produto. 
 
Conteúdo tecnológico: tecnologia ou produto desenvolvidos a partir de 
resultados avançados de pesquisa científica e tecnológica. 



Edital FAPEMIG 

INFORMAÇÕES 
GERAIS 

Temas Alocação de Recursos 

Energia 15 % 
Petróleo e Gás 10 % 

TIC 15 % 
Agronegócio 10 % 

Meio Ambiente 15 % 
Eletroeletrônico 10 % 

Biotecnologia 15 % 
Mineral-Metalúrgico 10 % 



Edital FAPEMIG 

Valor dos projetos: Entre R$ 200.000,00 e R$ 400,000,00. 
- Contrapartida financeira de 10% do valor aprovado; 
- Os repasses serão divididos em duas parcelas.  A primeira na 
assinatura do TO e a segunda mediante a aprovação do relatório 
técnico e da prestação de contas parciais. 
 

Data limite de submissão da proposta: 18 de novembro de 2013 

INFORMAÇÕES 
GERAIS 



Edital FAPEMIG 

Importante 
O resultado do projeto deverá, ao final de sua execução, estar 
em condição de ingressar em uma das etapas de certificação, 
produção e/ou comercialização. 
 

  
Acompanhamento pela FAPEMIG e pela FINEP por meio de 
visitas técnicas. 
 

INFORMAÇÕES 
GERAIS 



 

Participação de Fundações de Apoio como gestoras 
dos projetos, para garantir a gestão operacional  

dos recursos e da prestação de contas. 
 

Lista das gestoras 
http://www.fapemig.br/tecnova/ 



Critérios de avaliação 

AVALIAÇÃO 

Ordem Critérios de Avaliação Peso 

1 
Conformidade ao(s) objetivo(s) (Elegibilidade das instituições e Atendimento aos 
valores limites solicitados) 

3 

2 Estágio de desenvolvimento do produto e/ou processo 4 
3 Grau de inovação para o mercado local, nacional ou mundial e risco tecnológico 4 
4 Capacitação técnica da equipe executora 4 
5 Adequação da metodologia 3 
6 Adequação da infraestrutura  2 
7 Adequação do orçamento 1 
8 Adequação do cronograma físico 1 



ORIENTAÇÕES 

Elaboração 
de projeto 

Gestão de 
projeto 

Alguns cuidados são necessários para inovar na empresa. 



Erros mais frequentes que inviabilizam as propostas 

 
 
 

ORIENTAÇÕES 

•Falta de clareza no papel dos participantes e descrição 
metodológica incompleta; 
 

•Solicitação de itens não financiáveis; 
 

•Informações insuficientes sobre equipamentos, serviços e valores 
incompatíveis com mercado; 
 

•Falta de documentos obrigatórios, exigidos no Edital; 
 

•Para saber mais: www.fapemig.br/tecnova. 



Diferencial da proposta apresentada pela Fapemig  

• Estratégia de acompanhamento  e de avaliação dos resultados; 

• Suporte para as empresas selecionadas ; 

• Laboratório de inovação. 
 

AÇÕES DO  
PROGRAMA 

N-CiTI 
Núcleo de Estudos em Ciências, 

Tecnológica e Inovação 
Núcleo de Tecnologias de 

Gestão 
UFV 



Resultados esperados 

 
 
 
Aumento da competitividade das empresas em face de novos 
produtos e processos no mercado. 
 
Aperfeiçoamento do processo de avaliação dos projetos de 
inovação e a definição de indicadores. 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
Promover parcerias entre as ECTIs de Minas Gerais e Empresas, e 
entre empresas, visando potencializar a Inovação no Estado.  



CRONOGRAMA 

Lançamento do edital 

Data final de envio de propostas 

Seleção e julgamento 

Divulgação dos resultados 

Contratação 

03/09/13 

18/11/13 

2013/2014 

2014 

2014 



Buscas de anterioridade 

• O que é? 
Busca e revisão de todo o conteúdo relacionado ao objeto da 
proposta, que esteja disponível nos Bancos de Patente; 
 
• Qual é o objetivo?  
Avaliar o potencial inovador das propostas; 
 

Os Núcleos de Inovação Tecnológica, NITs, da Rede Mineira de 
Propriedade Intelectual, RMPI auxiliarão as empresas nas buscas 

de anterioridade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPRIEDADE 
INTELECTUAL 



Núcleos de Inovação Tecnológica - NITs 

• Os NITs são responsáveis pela gestão da Propriedade Intelectual 
nas Entidades de Ciência, Tecnologia e Inovação (ECTIs), e na 
interface de interação entre as ECTIs e as empresas; 
 

• A relação dos NITs da RMPI que auxiliarão as empresas está 
disponível na página www.fapemig.br/tecnova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPRIEDADE 
INTELECTUAL 



Propriedade Intelectual 

• As tecnologias oriundas da execução do projeto serão de 
titularidade da Executora (Empresa) e da FAPEMIG; 
 

• A Executora (Empresa) e a FAPEMIG decidirão sobre a viabilidade 
da proteção da tecnologia no Brasil e no exterior; 
 

• O percentual de titularidade será definido nos Contratos de 
Cotitularidade e será proporcional aos recursos investidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPRIEDADE 
INTELECTUAL 



Propriedade Intelectual 

•  A titularidade das tecnologias da Executora (Empresa) 
protegidas anteriormente à execução do projeto não será 
partilhada com a FAPEMIG, exceto no caso de novas proteções 
oriundas da execução do projeto; 
 

• Quando a própria Executora (Empresa) utilizar a tecnologia de 
titularidade da FAPEMIG e da Executora não será devida nenhum 
tipo de remuneração à FAPEMIG; 
 
 

PROPRIEDADE 
INTELECTUAL 



Propriedade Intelectual 

 
 

 
• Só serão devidas remunerações à FAPEMIG no caso de 
transferência e/ou licenciamento da tecnologia para terceiros; 
 

• A transferência e/ou licenciamento será regulamentada pelos 
Contratos de Transferência de Tecnologia e as remunerações da 
FAPEMIG e da Executora (Empresa) serão de acordo com o 
percentual de titularidade definido no Contrato de Cotitularidade. 

PROPRIEDADE 
INTELECTUAL 



OBRIGADO 

Diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação 
Assessoria Adjunta de Inovação  

Gerência Propriedade Intelectual   
Gerência de Inovação 

Central de Informação 
tecnova@fapemig.br  
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