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Laila Del Bem Seleme 
Observatório de Desenvolvimento Industrial 
Federação das Indústrias do Estado do Paraná - FIEP 
Fone: +55 (41) 3901-1872 
http://www.fiepr.org.br/observatorios - Email: laila.seleme@pr.senai.br  
  

                       Informativo do ODI/Paraná - Setor Automotivo     

  

 

  

  REDE DE COMPETÊNCIAS   

  

 

  

  Março de 2010   

  EDIÇÃO ESPECIAL: FONTES DE APOIO À INOVAÇÃO    

  

 
  
No ano de 2005 o Sistema FIEP iniciou estudos de tendências e abordagens que marcariam o desenvolvimento 
industrial sustentável da indústria paranaense até 2015. Esse esforço foi caracterizado pelo Projeto Setores 
Portadores de Futuro para o Estado do Paraná. O resultado foi a identificação de 12 setores de alto potencial para o 
estado. Nos anos seguinte, 2007 e 2008, o trabalho foi desenhar mapas dos caminhos a serem seguidos por cada um 
dos setores considerados mais promissores – Rotas Estratégicas para o Futuro da Indústria Paranaense – 
Horizonte de 2018. Ambos os projetos foram desenvolvidos em cooperação com especialistas advindos da indústria; 
 instituições de ensino,  pesquisa e inovação; governo e terceiro setor. Mais detalhes: www.fiepr.org.br/observatorios 
  
As Rotas Estratégicas possibilitaram o desenho de visões de futuro para o 12 setores portadores de futuro. Para cada 
uma das visões foram identificadas ações a serem realizadas no curto, médio e longo prazo.  Dentre as ações que 
foram comuns a todas as Rotas destacou-se a demanda por incentivos financeiros à inovação. Para atender essa 

ação, o Sistema FIEP trabalhou arduamente na busca de parceiros para fomento à indústria paranaense. O resultado desse trabalho foi a liberação para o 
Paraná do Programa de Apoio à Pesquisa em Empresas – Pappe-Subvenção. O edital contempla todos os setores considerados portadores de futuro. Mais 
uma das ações das Rotas realizada!  

  
  Confira nessa edição especial informações sobre fontes de financiamento que podem auxiliar o desenvolvimento dos setores. 

  

  

  

Inovação 
  
De acordo com o Artigo 17 da Lei Nº 11.196 de 21 de Novembro de 2005 “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 incrementais e efetivo ganho de 
qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado.” 
  
A Lei da Inovação (Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004), prevê, entre outros itens, o incentivo ao desenvolvimento de produtos e processos inovadores em 
empresas nacionais, mediante a concessão de recursos destinados ao apoio de atividades de pesquisa e desenvolvimento, podendo ser financeiros, humanos, 
materiais ou de infra-estrutura, conforme convênios ou contratos pré-estabelecidos. 
  

  

  
Obstáculos à Inovação 

  
Segundo uma pesquisa realizada pelo Departamento de Competitividade e 
Tecnologia da FIESP os principais obstáculos à inovação percebidos pelas 
empresas são: 
•  Riscos econômicos 
•  Problemas relacionados ao financiamento 
•  Elevados custos 
•  Dificuldades na obtenção de informações 
•  Fatores internos à empresa 
  

Veja a pesquisa na íntegra: Obstáculos à Inovação 
  

  
Programas de apoio à inovação tecnológica 

  
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)  

Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) 
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

Banco do Nordeste – Prodetec  
Banco do Nordeste – Fundeci  

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)  
Serviço Social da Indústria (Sesi) 

  

  

  FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos   

  

  

A Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia que 
visa promover o desenvolvimento econômico 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. 

  
A FINEP dispõe de diferentes modalidades de apoio a ações de C,T&I empreendidas por organizações brasileiras, que podem ser utilizadas de forma isolada ou 
combinada. 
  
Normalmente a FINEP lança editais para que instituições de ensino e pesquisa, centros de pesquisa tecnológica, instituições públicas e organizações não-
governamentais, por meio de consórcio, reúnam-se como repassadores de recursos. Este consórcio lança outro edital, tendo como base os recursos captados no 
edital da FINEP, impondo as diretrizes para que as empresas participem com o intuito de obter recursos de apoio à inovação. 
  
Existem dois grandes tipos de financiamento: o não-reembolsável e o reembolsável: 
  
Financiamento não-reembolsável 
São opções de recursos financeiros que a empresa não precisa devolver. Com recursos desta modalidade de apoio é permitido apenas gastos com custeio tais 
como: despesas com pessoal, consultorias, treinamento, serviços de terceiros e demais despesas correntes. Não são permitidas despesas de capital, como 
máquinas e equipamentos, obras e instalações e demais itens imobilizados. O acesso aos recursos não reembolsáveis ocorre por meio de editais com prazo e 
direcionamento a setores específicos. 
Normalmente para o empresariado o financiamento não-reembolsável, que é conhecido popularmente como financiamento de fundo perdido, requer uma 
contrapartida financeira da empresa.  
Fonte: http://www.redeinovacao.org.br/inovarmais/Paginas/Fomentos.aspx 
  
Financiamento reembolsável 
São opções de financiamento reembolsável em condições vantajosas em termos de encargos financeiros e de prazos de amortização e de carência, quando 
comparado com as oferecidas pelo mercado financeiro. Com os recursos desta modalidade de apoio é possível financiar qualquer tipo de despesa (custeio e 
capital) relacionada ao desenvolvimento do projeto de inovação. As linhas reembolsáveis são de fluxo contínuo, ou seja, as propostas podem ser encaminhadas 
em qualquer época do ano. 

  



As modalidades de financiamento reembolsável são as seguintes: 
• Financiamento com encargos reduzidos 
• Financiamento reembolsável padrão 
• Financiamento com juro real zero  
Fonte: http://www.redeinovacao.org.br/inovarmais/Paginas/Fomentos.aspx 
  
Para maiores informações entre no site da FINEP. 
  

  

  
Lançado em 2006 o Programa de Apoio à Pesquisa em 
Empresas – Pappe-Subvenção tem o objetivo de apoiar as 
empresas, com recursos não reembolsáveis, para o 
desenvolvimento de produtos e processos inovadores.  
  
O Programa já atende a 12 estados e, a partir de janeiro 
deste ano, foi divulgada a chamada pública para o estado do 
Paraná, onde o programa está sendo operacionalizado pelo 

consórcio formado entre a Federação das Indústrias do Estado do Paraná – FIEP, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Paraná – 
SEBRAE/PR, e o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Paraná – IBQP, em parceria com a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP.  
  
O Edital foi aberto para cada estado em períodos variados e foi elaborado visando atender a necessidade de cada localidade. O Paraná, contemplado com R$ 11,4 
milhões para apoiar as micro e pequenas empresas inovadoras, teve o Edital lançado em 17/12/2009.  

  

Público-Alvo:  
Empresas paranaenses inscritas na Junta Comercial do Paraná até 17/12/2009, com 
faturamento anual em 2008 não superior a 10,5 milhões e ligadas aos seguintes setores: 
  

� Vinculados a Política de Desenvolvimento Produtivo, tais como:  

o        Indústria têxtil e confecções, celulose, mineração e siderurgia e carnes;  

o        Bens de capital seriado, complexo automotivo, indústria aeronáutica, 
madeira e móveis, higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, construção 
civil, bens de capital sob encomenda, indústria naval e cabotagem, couro, 
calçados e artefatos, sistema agroindustrial e plásticos;  

o        Complexo industrial da saúde, energia – biodisel, bioetanol, nuclear, 
petróleo, gás, petroquímico, tecnologias da informação e comunicação, 
complexo da defesa, nanotecnologia e biotecnologia.  

  
� Setores Portadores de Futuro no Estado do Paraná 

� Saúde, plástico, metal mecânica, papel e celulose, turismo, biotecnologia 
aplicada à indústria animal, agrícola e florestal, produtos de consumo, 
indústria agroalimentar, energia, microtecnologia e meio ambiente.  

  
Valores de Subvenção: 
Mínimo: 50 mil 
Máximo: 300 mil 
Os valores serão liberados em duas parcelas. 50% no ato da assinatura do contrato 50% 
no segundo semestre. 
  
Prazo de Execução do Projeto: 
18 meses 
  
Contrapartida: 
A contrapartida de responsabilidade das empresas está relacionada à receita bruta de 
2008, variando de 20% a 50% do valor do projeto. Serão reconhecidas como despesas 
de contrapartida, as despesas realizadas a partir da assinatura do contrato. 
  

Cada empresa poderá enviar somente uma proposta. 
  

DATAS IMPORTANTES: 
  

http://portal.pr.sebrae.com.br/pappe/Home.do 

Ação Data Responsável 

Envio da proposta De 01/02 
a 31/03/2010 Empresa 

Postagem da documentação e 
entrega da via impressa da 
proposta 

Até 05/04/2010 Empresa 

Análise e julgamento de projetos Até 21/05/2010 Consórcio PAPPE 

Divulgação do resultado preliminar Em 02/06/2010 Consórcio PAPPE 

Recurso ao resultado preliminar De 03 a 11/06/2010 Empresa 

Análise e julgamento de recursos De 12 a 30/06/2010 Consórcio PAPPE 

Resultado final Em 01/07/2010 Consórcio PAPPE 

Início das Contratações A partir 02/07/2010 Consórcio PAPPE 

Prazo final para as Contratações Até 31/08/2010 Consórcio PAPPE/ 
Empresa 

  
Observatório Entrevista 

  
A equipe da Gerência de Fomento e Desenvolvimento da 
Federação das Indústrias do Estado do Paraná, consorciada do 
PAPPE-Subvenção Paraná, em entrevista ao Informativo ODI-PR, 
alerta o empresariado sobre questões pontuais na hora de submeter 
suas propostas.  
  

 
Eduardo Kossovski, Gustavo Fanaya, Andrezza Rocha e Felipe Couto 
  
ODI-PR: Quais os principais problemas na submissão de 
propostas? 
Resposta: Problemas com a documentação, falta de atenção ao 
edital, não cumprimento dos prazos e o não atendimento ao objetivo 
do financiamento que é de inovação tecnológica, são as principais 
falhas que acarretam a desclassificação de aproximadamente 1/3 
dos projetos submetidos. 
  
ODI-PR: Como é feito o acompanhamento dos projetos aprovados? 
Resposta: É feito um acompanhamento financeiro por meio de 
planilhas financeiras em conjunto com as comprovações com notas 
fiscais, e um acompanhamento da evolução do projeto, onde é 
verificado se sua finalidade está sendo atendida. 
  
ODI-PR: Os consorciados oferecem algum auxílio para a 
elaboração dos projetos? 
Resposta: Haverá uma Capacitação em Elaboração de Projetos 
oferecida pela UNINDUS nos dias 11 e 12 de março. O telefone 
para contato e maiores informações é (41) 3271-7521; ou pelo email 
atendimento.unindus@fiepr.org.br. Demais dúvidas sobre o edital os 
interessados podem entrar em contato com Felipe ou Andrezza pelo 
telefone (41) 3271-7413; ou pelo email felipe.couto@fiepr.org.br. 
  
Gustavo Fanaya, Gerente de Fomento e Desenvolvimento da FIEP, 
afirma que “o PAPPE-Subvenção é uma excelente oportunidade 
para captação de recursos para inovação das empresas 
paranaenses”. Alerta que os empresários devem ficar atentos aos 
prazos e aproveitar as iniciativas de fomento disponíveis, para que 
estes programas sejam um contínuo. 
  
O gerente comenta que um dos principais problemas apresentados 
nos projetos submetidos em experiências anteriores é a não 
adequação ao edital. Desta forma, Fanaya diz ainda que os 
consorciados dos editais sempre estão disponíveis para auxiliar os 
proponentes tanto na eliminação de dúvidas, quanto na elaboração 
dos projetos. Para tanto, reforça que a FIEP, por meio da 
UNINDUS, oferecerá um curso de Capacitação em Elaboração de 
Projetos no mês de março. 
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  FONTES DE FINANCIAMENTO    

  

FINEP Inova Brasil: 
Visa dar suporte à Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP) do Governo Federal ao operar financiamentos com taxas fixas e subsidiadas entre 4% e 5% ao 
ano, contribuindo para o incremento das atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) realizadas no País. 
Prazo: Contínuo 
Mais informações: http://www.finep.gov.br/programas/inovabrasil.asp 
  
Programa Juro Zero: 
Visa estimular o desenvolvimento das micro e pequenas empresas nacionais oferecendo financiamento com condições especiais de mercado: juro zero; sem 
garantias reais; sem carências; e parcelas divididas em cem vezes. Os projetos das empresas precisam ter um caráter inovador em produtos, processos e 
serviços.  
Prazo: Contínuo 
Mais informações: http://www.jurozero.finep.gov.br/jurozero_prod/autenticar.do 
  
Chamada pública MCT/ FINEP/ Ação Transversal – Nanotecnologia: 
Visa apoiar financeiramente projetos de pesquisa ligados ao desenvolvimento de produtos ou protótipos industriais, processos ou serviços ligados à 
nanotecnologia.  
Prazo: 24/03/20010 
Mais informações: http://www.finep.gov.br//fundos_setoriais/acao_transversal/editais/Nano%202009%20versão%20final.pdf 
  
Edital Pappe-Subvenção: 
É um convênio entre a Finep e fundações estaduais de amparo à pesquisa. O foco do edital normalmente é a empresa de pequeno porte, auxiliando 
financeiramente o desenvolvimento de produtos e processos inovadores. 
Prazo: verificar o edital para cada estado 
Maiores informações podem ser vistas na sessão especial do PAPPE deste informativo. 
  
Pesquisador na Empresa: 
Selecionar propostas que visem apoiar as atividades de pesquisa tecnológica e de inovação por meio da inserção de mestres ou doutores, em empresas, 
prioritariamente em empresas de pequeno e médio porte, atendendo aos objetivos do Plano de Ação de Ciência, Tecnologia e Inovação e as prioridades da 
Política de Desenvolvimento Produtivo - PDP.  
Inscrições:  
Prazos: 
1ª Rodada: 22/01/2010 
2ª Rodada: 30/04/2010 
3ª Rodada: 27/08/2010 
Mais informações: http://www.cnpq.br/editais/ct/2009/062.htm 
  
Pró-Inova - Eventos de Tecnologia e Inovação: 
Visa dar apoio financeiro a projetos com objetivo de contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico do País ao realizar eventos técnicos para 
sensibilização, conscientização e mobilização de empresas para a importância da inovação. Estes eventos técnicos compreendem mini-cursos, seminários, 
workshops e outros eventos de capacitação similares. 
Prazos: 
1ª Rodada: 09/10/2010 
2ª Rodada: 16/04/2010 
Mais informações: http://www.cnpq.br/editais/ct/2009/013.htm 
  
Chamada Pública MEC/MDIC/MCT: 
Visa promover e incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de processos e produtos inovadores concedendo incentivos fiscais a projetos de pesquisa científica e 
tecnológica e de inovação tecnológica.  
Prazo: Contínuo 
Mais informações: http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital_2007_MCT-MDIC-MEC.pdf 
  
Fundo de Capital Semente: 
O Capital Semente é uma modalidade de investimento na qual capitalistas tornam-se sócios das empresas através da compra de participações. Este fundo geralmente 
tem como objetivo financiar a fase inicial da empresa ou projeto inovador. 
Mais informações: http://www.capitalsemente.com.br/ 
  
Edital Senai-Sesi de Inovação: 
Mistura financiamento e apoio técnico para inovações tecnológicas nas empresas, no qual o Senai-Sesi são cooperadores. O edital 2010 será lançado em março 
nas Olimpíadas do Conhecimento no Rio de Janeiro. Veja o edital Senai-Sesi de Inovação 2009. 

  

  SITES INTERESSANTES LEGISLAÇÃO   

  

FINEP: http://www.finep.gov.br/ 
CNPq: http://www.cnpq.br/editais/index.htm  
BNDES: http://www.bndes.gov.br 
CAPES: http://www.capes.gov.br 
SESI-SENAI: http://www.sesi.org.br 
Programa Inovar: http://www.venturecapital.gov.br/vcn/programaInovar.asp 
Rede de Inovação FIEP:  
http://www.redeinovacao.org.br/inovarmais/Paginas/Fomentos.aspx 
Pró Inovação Tecnológica: http://www.protec.org.br/ 
Portal da Inovação do MCT:  http://www.portalinovacao.mct.gov.br 
Agência de Fomento do Paraná: http://www.afpr.pr.gov.br 
Guia Prático de Apoio à Inovação: http://proinova.anpei.org.br/Home.htm  
Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento de empresas Inovadoras: http://www.anpei.org.br/ 
Pesquisa de Inovação Tecnológica: http://www.pintec.ibge.gov.br/ 

Lei do Bem 
Lei da Inovação 
Leis de Fundos Setorais 
Lei TV Digital 
Lei de Incentivos à Inovação na MPE  
Lei de Alteração dos Incentivos Fiscais 
  

  

  LEITURAS RECOMENDADAS   

  

Inovação: A Construção do Futuro 
Mecanismos de Apoio à Inovação Tecnológica 

Marco legal da inovação tecnológica para empresas 
Revista Inovação em Pauta 

Biblioteca Virtual de Inovação Tecnológica 
Programa Pappe-Subvenção já opera em 12 estados 

Brasil Inovador 
Os Novos Instrumentos de Apoio à Inovação 

Crise e Financiamento à Inovação 

  

  

  

  

  

O Informativo do ODI/Paraná – Setor Automotivo é uma produção semanal do Observatório de Desenvolvimento Industrial/Paraná. 
Caso não deseje mais receber nosso informativo, responda esse e-mail fazendo a solicitação. 

O Sistema Fiep é contra o SPAM. As idéias e opiniões expressadas pertencem aos autores e não refletem necessariamente a opinião do Sistema Fiep. 
Para mais informações, entre em contato pelo e-mail: ariane.hinca@fiepr.org.br 
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