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Apresentamos nova(s) oportunidade(s) na sua Área de atuação. 

 

Finep - Programa InovaCred Empresa e ICTs 

Descrição 

O InovaCred é um programa da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) que possui como 

objetivo oferecer financiamento a empresas de receita operacional bruta anual ou anualizada de 

até R$90 milhões, para aplicação no desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços, 

ou no aprimoramento dos já existentes, ou ainda em inovação em marketing ou inovação 

organizacional visando a ampliar a competitividade das empresas no âmbito regional ou nacional. 

Data Limite 

Fluxo contínuo. 

Elegibilidade 

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

Valor Financiado 

Cada agente financeiro terá até R$80 milhões para o apoio das empresas. Os valores dos projetos 

financiados devem ser iguais ou superiores a R$150 mil e inferiores ou iguais a R$3 milhões para 

as empresas de porte I e II e iguais ou superiores a R$150 mil e inferiores a R$10 milhões para as 

empresas de porte III. 

A remuneração do agente financeiro será equivalente a 3% a.a. sobre o valor do saldo devedor 

das empresas financiadas. 

Forma de Solicitação 

Os interessados poderão consultar a Lista de Agentes Credenciados. 

Contatos 

Fale Conosco 

http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/programas-e-linhas/descentralizacao/inovacred/inovacred-empresa-e-ict-s
http://download.finep.gov.br/programas/inovacred/Contatos_Inovacred_2016-03-14.pdf
http://www.finep.gov.br/fale-conosco
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Home Page 

http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/programas-e-

linhas/descentralizacao/inovacred/inovacred-empresa-e-ict-s 

Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na homepage da Financiadora. 

 

 

Agência Nacional do Petróleo: Comunidade Ciência e Tecnologia 

Descrição 

A Petrobras desenvolveu um novo modelo de parceria tecnológica com Universidades e Institutos 

de Pesquisa. A concepção desse novo modelo foi coordenada pelo Centro de Pesquisas da 

Petrobras (Cenpes) e desenhada em articulação com todas as áreas da companhia envolvidas com 

o Sistema Tecnológico da Petrobras. 

Dois modelos de relacionamento estratégico foram criados: 

1. Núcleos Regionais de Competência: foram criados sete núcleos em regiões de intensa 

atividade operacional da companhia com uma instituição de ensino e pesquisa, 

responsável por desenvolver atividades voltadas para o atendimento das demandas 

tecnológicas específicas da sua região. A implantação dos Núcleos Regionais de 

Competência visa executar atividades voltadas para a reforma e criação de infraestrutura, 

formação e capacitação de recursos humanos, desenvolvimento de projetos de Pesquisa e 

Desenvolvimento e prestação de serviços tecnológicos de interesse da Petrobras, em 

especial de seu Centro de Pesquisas e das Unidades de Negócios da região; 

2. Redes Temáticas: os projetos que integram as Redes Temáticas serão desenvolvidos 

através de redes colaborativas entre instituições de reconhecida competência nos temas 

selecionados. 

Data Limite 

Fluxo contínuo. 

Elegibilidade 

Poderá solicitar o credenciamento qualquer instituição (departamento, laboratório e outros) 

pertencente a entidades como universidades, institutos tecnológicos e centros de pesquisa, 

públicos ou privados estabelecidos no Brasil, de comprovada competência técnica e cientifica 

para prestação de serviços tecnológicos nas áreas de petróleo, gás natural e correlatas. 

http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/programas-e-linhas/descentralizacao/inovacred/inovacred-empresa-e-ict-s
http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/programas-e-linhas/descentralizacao/inovacred/inovacred-empresa-e-ict-s
http://sites.petrobras.com.br/minisite/comunidade_cienciatecnologia/portugues/saibamais_nucleos_regionais.asp
http://sites.petrobras.com.br/minisite/comunidade_cienciatecnologia/portugues/redestematicas_objetivos.asp
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Valor Financiado 

Os projetos de pesquisa e desenvolvimento são avaliados pelas Áreas Tecnológicas do Cenpes 

considerando-se o alinhamento aos interesses da companhia, não existindo teto máximo para 

financiamento. 

Forma de Solicitação 

A apresentação de um projeto de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) à Petrobras deve ser feita 

através do preenchimento do Formulário de Captação de Ideias e envio pelo e-

mail rct@petrobras.com.br. 

A proposta deverá ser sintética e apresentar os principais pontos da inovação ou pesquisa 

proposta, histórico de estudos, pesquisas e realizações do departamento/ área/ laboratório da ICT 

que executará o projeto. Caso a proposta esteja de acordo com o Planejamento Estratégico da 

companhia e demandas das áreas técnicas, será solicitado detalhamento do projeto. 

Observações 

O Manual de Convênios e Termos de Cooperação para o desenvolvimento de projetos de 

pesquisa e desenvolvimento (P&D&I) normatiza os procedimentos que disciplinam a aplicação 

de recursos da Petrobras em Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) através de Convênios e 

Termos de Cooperação, e pode ser acessado Aqui. 

Contatos 

rct@petrobras.com.br 

Home Page 

Agência Nacional do Petróleo: Comunidade Ciência e Tecnologia 

Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na homepage e por contato direto com a 

Financiadora. 

 

 

http://sites.petrobras.com.br/minisite/comunidade_cienciatecnologia/portugues/docs/formulario-captacao-ideias.doc
mailto:rct@petrobras.com.br
http://sites.petrobras.com.br/minisite/comunidade_cienciatecnologia/portugues/docs/informe/Manual_de_Conv%C3%AAnios_PDI_Publico_Externo_280814.pdf
mailto:rct@petrobras.com.br
http://www.petrobras.com.br/minisite/comunidade_cienciatecnologia/portugues/sobre.asp
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Embaixada da Suíça no Brasil - Programa de Apoio a Projetos Não-Governamentais 

Descrição 

O Programa de Apoio a Projetos Não-Governamentais oferece recursos limitados para 

desenvolver atividade nos campos abaixo elencados. Os recursos são destinados a ações 

claramente definidas e de duração que não ultrapasse doze meses, que tenham um impacto 

sustentável e que estimulem a autosustentabilidade da entidade beneficiada. 

O Programa de Apoio a Projetos Não-Governamentais da Embaixada da Suíça se insere na 

estratégia da política exterior da Suíça de 2016 e visa principalmente à promoção: 

1. Do respeito ao meio ambiente; 

2. Do desenvolvimento sustentável; 

3. Dos direitos humanos; 

4. Do Estado de Direito; 

5. Da boa governança. 

Data Limite 

Os projetos poderão ser apresentados ao longo do ano. 

Elegibilidade 

Instituições não-governamentais. 

Valor Financiado 

A média de valor do apoio varia geralmente entre R$10.000,00 e R$50.000,00. 

Forma de Solicitação 

Os projetos deverão ser enviados à Embaixada por meio de Formulário Específico. 

Os projetos devem ser enviados para a Embaixada da Suíça para o e-

mail: bra.vertretung@eda.admin.ch, ou pelo correio para: 

Embaixada da Suíça 

Setor de Embaixadas Sul 

Avenida das Nações Quadra 811 lote 41 

70448-900 Brasília - DF 

Contatos 

bra.vertretung@eda.admin.ch 

https://dfae.admin.ch/content/dam/countries/countries-content/brazil/pt/Informativo_04_12_2015_PT.pdf
https://www.eda.admin.ch/content/dam/countries/countries-content/brazil/pt/0047-formulario-pedidaapoio-aembaixadadasuica2014._PTdocx.pdf
mailto:bra.vertretung@eda.admin.ch
mailto:bra.vertretung@eda.admin.ch
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Home Page 

https://dfae.admin.ch/brasilia 

Fonte 

As informações descritas acima foram obtidas na homepage e por contato direto com a 

Financiadora. 
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