


� O Edital SENAI SESI de Inovação foi lançado em 2004 e desde seu lançamento
até o ano de 2015 foram aprovados 686 projetos em parceira com 589
empresas industriais brasileiras e startups de base tecnológica com
investimentos de mais de R$ 380 milhões em projetos inovadores.

� Em 2017, com a parceria entre o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (SEBRAE), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(SENAI) e o Serviço Social da Indústria (SESI), surgiu o Edital de Inovação da
Indústria.



� O Edital de Inovação da Indústria visa financiar o desenvolvimento de novos
produtos, processos e plantas piloto para a indústria nacional.

� O desenvolvimento realiza-se, obrigatoriamente, em conjunto com o SENAI ou
SESI, dependendo do escopo do projeto, para promover a competitividade e
da produtividade industrial em um cenário global, por meio da inovação
tecnológica.



� Empresas industriais 

Critério de enquadramento: 

• CNAE primário industrial ou contribuinte ao SI (há no mínimo 3 meses antes 
do início do ciclo)

� Startups de base tecnológica

Critério de enquadramento: 

• Menos de 5 anos de existência

• Faturamento no ano anterior inferior a 3,6 milhões

• Base tecnológica (atendimento a no mínimo um critério do glossário FINEP 
para EBT)

� Microempreendedores individuais

� REQUISITOS

Início de operação (conforme CNPJ) há no mínimo 3 meses do início de cada ciclo 
de avaliação.

Público-alvo



O que é apoiado?

� O recurso do Edital é disponibilizado para o SENAI do Estado executor do
Projeto. O gerenciamento ocorre via Escritório de Gerenciamento de Projetos
(PMO).

� O recurso é para apoio principalmente na fase de pesquisa e
desenvolvimento da solução através da disponibilização de técnicos
especializados dentro da rede nacional de Institutos do SENAI, de
laboratórios, e da realização da gestão do projeto e do fornecimento de
recursos indispensáveis para a sua execução, tais como:

• matérias primas;
• materiais de consumo;
• análises laboratoriais;
• contratação de terceiros, entre outros. 



Alguma contrapartida da 
empresa?

� Sim, a contrapartida financeira é obrigatória. O que determinará o
percentual da contrapartida será o porte da empresa. Porém, há
possibilidade de receber maior pontuação na avaliação do seu projeto
caso seja dada mais uma contrapartida opcional.



Categorias de submissão 

� A. Inovação Tecnológica para Grandes e Médias Empresas;

� B. Inovação Tecnológica para Micro e Pequenas Empresas, Startups 
de Base Tecnológica e MEI;

� C. Empreendedorismo Industrial.



Categoria A – Inovação Tecnológica
para Grandes e Médias Empresas

� Público Alvo:
– Médias e Grandes Empresas
– Limite de 01 projeto por ciclo por CNPJ

� Duração e Valores dos projetos:
– Até 24 meses
– Até R$400.000,00 

� Contrapartidas Financeiras da EP:
– Média – 25% mínima + 25% opcional (valor máximo de
pontuação)
– Grande – 50% mínima + 50% opcional (valor máximo de
pontuação)



Categoria B – Inovação Tecnológica
para MPE e Startups de BT

� Público Alvo:
– MPE Industriais e Startups de BT + MEI
– Limite de 02 projetos por CNPJ – Não podendo haver execução
concomitante
– O projeto aprovado (escopo) não pode estar ou ser apoiado por
outro edital de fomento (sujeito à devolução do recurso)

� Duração e Valores dos projetos:
– Até 24 meses
– Até R$400.000,00
– Valor do SEBRAE deve ser considerado a favor da empresa para
negociação de PI/resultados econômicos do projeto

� Contrapartidas Financeiras para todas as Empresas:
– 10% mínimo + 10% opcional (Valor máximo da pontuação)



Etapas de submissão A e B 



Categoria C – Empreendedorismo
Industrial

� Inovação na cadeia de valor;

� Empresas de maior porte e investidores apresentarão desafios
industriais para startups, pequenas e médias empresas;

� As chamadas são apresentadas no dia 10 de cada mês no site do
Edital e têm regras próprias;

� Serão lançadas até 05 chamadas por mês;

� Máximo 10 startups apoiadas por chamada;

� Não será lançada chamadas de temas iguais no mesmo mês;



� Público Alvo (Instituição âncora):
– Empresas e Investidores
� Público Alvo (Empresa apoiada):
– MPE Industriais e Startups de BT + MEI
– Limite de 02 projetos por CNPJ – Não podendo haver execução
concomitante
– O projeto aprovado (escopo) não pode estar ou ser apoiado por outro
edital de fomento (sujeito à devolução do recurso)

� Duração e Valores dos projetos:
– Máximo 12 meses
– Até R$400.000,00 

� Contrapartidas Financeiras para todas as Empresas:
– 10% obrigatório + contrapartida econômica (no mínimo 01 técnico
dedicado ao projeto).
� Disponibilização de espaço no Instituto SENAI para desenvolvimento 

Categoria C – Empreendedorismo
Industrial



Etapas de submissão categoria C 



Submissão ideia

� Cadastro na plataforma

� Unidade SENAI

� Comprovação CNAE industrial

� Elevator Pitch (vídeo)

� BM Canvas

Documentação para submissão



Critérios de Qualificação

Mercado

Benefícios

Modelo de 
Negócios

Rede

Qualificação 

Notas são de 1 a 10

Notas superiores a 6 serão qualificadas 
para o próximo ciclo.



Ideia Qualificada? Sim!

Submissão plano de Projeto

� Plano de projeto 

� PM Canvas

� Comprovante parceria SEBRAE (se houver)

� Comprovante startup (se houver)

� Aceite do Acordo de Cooperação

� Carta/e-mail confirmação parceria

� Carta intenções da empresa (obrigatório + 
opcional)

� CNPJ emitido pela Secretaria da Fazenda

� Documentação de alteração de Contrato 
Social, caso houver

Documentação Plano de Projeto



Critérios de avaliação Plano de Projeto

Desafio 
tecnológico

Justificativa e 
benefícios

Análise de 
mercado

Escalabilidade

Premissas, riscos 
e restrições

Requisitos e 
grupos de 
entregas

Abrangência

Capital 
Humano

Capital 
Estrutural

Capital 
Relacional

Protótipo

CP

Bônus e 
desafio

Avaliação técnica Avaliação DN



Bônus

� Projetos de empresas apoiadas em programas do SEBRAE e outros programas
parceiros recebem bônus de 10% da pontuação total (adicionar na proposta
comprovação de participação) – somente para categoria C, o SEBRAE irá
escolher quais serão os programas;

� Desafios (aguardar a divulgação dos desafios para 2017);

� Startups:

� Formadas a partir de projetos finalistas do INOVA SENAI Nacional a partir de 2015;
� Finalistas da fase 3 do programa Inovativa Brasil do MDIC a partir de 2014;
� Apoiadas pelo programa Satartup Brasil do MCTIC em 2016;
� Finalistas das edições do Lemonade de 2016;
� Vencedoras do ITA Challege a partir de 2016;
� Selecionadas pelo SENAI no Open 100 Startups 2016;
� Selecionadas pelo programa Startup Farm a partir de 2016
� Selecionadas por programas de Aceleração ou Incubação do Sistema Indústria
� Vencedoras do prêmio de Inovação da AHK
� Empresas participantes do Programa Agentes Locais de Inovação;
� Empresas participantes do Programa Encadeamento Produtivo do SEBRAE;
� Empresas atendidas pelo Sebrae na carteira de startups Sebrae Like a Boss;
� Empresas atendidas pelo Sebrae em Projetos de Alto Impacto ou Scale Up;
� Empresas finalistas do Programa Inovativa;
� Empresas instaladas ou graduadas em Parques Tecnológicos, aceleradoras ou incubadoras de empresas.



� Rubrica do SEBRAE – não financia matéria-prima
� Rubricas apoiadas pelo valor do Edital
– Horas técnicas
– Matéria prima
– Contratação de Terceiros Interno ao SI
– Contratação de Terceiros Externo ao SI
– Logística de viagens Nacionais para funcionários do SI
� Rubricas apoiadas pelo valor da Empresa
– Matéria prima
– Máquinas e equipamentos
– Logística de viagens nacionais e internacionais
– Contratação de Terceiros Interno ao SI
– Contratação de Terceiros Externo ao SI
� Rubricas da contrapartida da Instituição Âncora (categoria C)
– A Instituição Âncora decide, mas deve ser no projeto/empresa apoiada 
(exemplo, pagar logística para a EP se dedicar ao projeto na UO).

Rubricas



Ideia aprovada? Sim!

� Contratação

� Acordo de cooperação

� Termo de confidencialidade

� Início do Projeto

� Escritório de Gerenciamento de 
Projeto

Contratação



caroline.lanita@senairs.org.br
jussania.gnoatto@senairs.org.br

(51) 3904.2621 – 3904.26.15


