
 
 
 
O Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), um dos 

maiores bancos de desenvolvimento do 

mundo, oferece diversas formas de apoio 

à inovação. Empresas de todos os portes e 

setores podem contar com opções de 

crédito para se tornarem mais eficientes e 

competitivas. 

 

O nesta edição do Boletim da Inovação, 

trouxemos duas opções de operações 

indiretas, com financiamento realizado por 

meio dos bancos credenciados no BNDES. 
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Soluções para  

o seu projeto  
DE INOVAÇÃO  

 
*Apoio financeiro de até R$ 10 milhões. 

BNDES SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS  
Financie a aquisição de soluções em produtos e 

processos.  

 

Saiba +: www.bndes.gov.br/solucoestecnologicas 

BNDES MPME INOVADORA  
Financie projetos de investimentos de sua micro, 

pequena ou média empresa com esforço 

inovador para a entrada de seus produtos no 

mercado. 

 

 Saiba +:  www.bndes.gov.br/mpmeinovadora 

Finep e EMBRAPII se unem para financiar projetos de inovação 

em acordo cooperativo 
Para fortalecer o apoio à inovação brasileira e 

agilizar a oferta de financiamentos facilitados, a 

Finep e a EMBRAPII - Associação Brasileira de 

Pesquisa e Inovação Industrial, ambas ligadas 

ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 

e Comunicações, assinaram acordo de 

cooperação no dia 18 de janeiro, na sede da 

Finep no Rio de Janeiro. A ideia é criar um fast 

track para otimizar a atuação das duas 

instituições por meio da troca de informações 

sobre suas carteiras de clientes, facilitando o 

acesso aos recursos técnicos e financeiros 

oferecidos. 

 O financiamento da EMBRAPII abrange 1/3 dos valores de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação (PD&I) realizados em parcerias com suas Unidades, de forma não-reembolsável. O restante 

do valor (2/3) será dividido entre a empresa parceira e a Unidade. A Finep participa concedendo 

financiamentos de longo prazo, com juros baixos e de forma rápida às instituições beneficiárias da 

cooperação.  

A vigência do acordo terá duração de dois anos. Para a concessão do financiamento, os projetos 

deverão estar em fase avançada de negociação ou contratados pela Unidade EMBRAPII ou Polo 

EMBRAPII IF. 

Empresas de todos os setores poderão solicitar financiamento à Finep, desde que apresentem um 

projeto de inovação de produtos, processos ou serviços nas áreas de atuação da EMBRAPII. A 

expectativa é que sejam disponibilizados este ano cerca de R$ 3 bilhões para financiamentos a 

empresas por parte da Finep. 

 

Link da notícia completa: http://www.finep.gov.br/noticias/todas-noticias/5594-embrapii-e-finep-se-unem-para-

financiar-projetos-de-inovacao-em-acordo-cooperativo 

 

 



Projeto de Gestão da Inovação 
para Micro e Pequenas Empresas Industriais 

Consultores desenvolvem últimas ações para finalizar o projeto 

Realização 

Convênio CNI Sebrae Consultoria 

PROCESSO DE 

REFERÊNCIA 

EM GI 

O Projeto de Gestão da Inovação para Micro e Pequenas empresas industriais propôs 
atendimento às empresas com consultorias de gestão da inovação e gestão empresarial 
visando aumentar a maturidade de inovação das empresas. As ações que deram inicio ao 
Projeto foram iniciadas em dezembro de 2016. 
 
As empresas participantes do projeto tiveram a oportunidade de desenvolver atividades como: 
sensibilização interna para disseminação dos conceitos de inovação; definição do 
direcionamento estratégico e expectativas da empresa com a adoção das práticas de Gestão 
da Inovação; estruturação do processo de ideação e geração de ideias; práticas para 
detalhamento dos projetos de inovação, com desenvolvimento de parcerias (Inovação 
Aberta); medição de resultados para análise da evolução das atividades inovativas; e 
reconhecimento e premiação para estimular o engajamento dos colaboradores nas atividades 
inovativas. 


