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O que é o Boletim de Oportunidades de Fomento à Inovação?

O Boletim é um compilado de informações que visam oportunizar a captação de

recursos, levantadas exclusivamente para os empreendedores que estão alinhados com
as inovações do mercado, independente do setor, porte e do momento em que a
empresa se encontra, e buscam novas oportunidades de negócio através da
sustentabilidade, da tecnologia e da inovação.

O que significam as divisões do Boletim?
▪ Editais: Instrumentos utilizados com o objetivo de apoiar a realização de projetos por meio da

concessão de incentivos financeiros muitas vezes não reembolsáveis.
▪ Programas de Apoio e Parcerias: Programas que abrangem diversas etapas de um ciclo de

desenvolvimento, visando a melhoria e desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos.
▪ Linhas de financiamento: Recursos reembolsáveis disponibilizados por instituições financeiras e de

fomento para o desenvolvimentos de projetos.
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Boletim Informativo  
Categorias

Clique e 
acesse a
categoria
escolhida!

Startups

MPE e 
EPP

Médias e 
grandes 

Empresas



Público

Startups

* As informações divulgadas pelo Sebrae neste Boletim são de responsabilidade das Instituições ofertantes.
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AGROSTART

Objetivo

Link do site:
https://agrostart.basf.com/

Acelerar ideias e promover soluções digitais
para o campo agronômico.

Startups.

O investimento depende do estágio da
startup. Na fase maturação, o investimento
pode chegar a até 150 mil reais por 10% a
15% da empresa.

Os projetos submetidos deverão apresentar
e promover soluções agro digitais para
desafios do campo agronômico.

Fluxo Contínuo. O programa pode durar de
quatro a oito meses, dependendo do
estágio de maturidade da empresa.

O interessado pode acessar a página através
do link ou do QR Code que estão disponíveis
abaixo.

Público Alvo

Recursos

Requisitos

Prazos

Acesso

Editais
Programas de 

Apoio
Linhas de 

Financiamento
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FINEP - STARTUP IA

Objetivo

Link do site: 
http://www.finep.gov.br/chamadas-
publicas/chamadapublica/676

Selecionar projetos de inovação de
Inteligência Artificial (IA) nas linhas
temáticas Agro 4.0, Saúde 4.0, Indústria 4.0
e Cidades Inteligentes e Turismo 4.0.

Startups.

A FINEP aportará no mínimo R$ 750.000,00
e no máximo R$ 3.000.000,00 de recursos
não reembolsáveis por projetos.

A Startup deve apresentar um projeto de
risco tecnológico para o desenvolvimento de
produtos, processos e/ou serviços
inovadores dentro do escopo das linhas
temáticas apresentadas.

As inscrições estarão abertas até
15/06/2022.

O interessado pode acessar a página através
do link ou do QR Code que estão disponíveis
abaixo.

Público Alvo

Recursos

Requisitos

Prazos

Acesso

Editais
Programas de 

Apoio
Linhas de 

Financiamento
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PETROBRAS CONEXÕES PARA INOVAÇÃO

Objetivo

Link do site: 
https://www.worldlabs.org/opportunity/petro
bras-conexoes-para-inovacao-modulo-
startups-2022/about

O objetivo desta chamada é identificar,
selecionar e apoiar técnico-
financeiramente projetos de inovação que
sejam aderentes as verticais tecnológicas
propostas no edital.

Startups.

A Petrobrás disponibilizará em recursos
financeiros para projetos SOFT TECH um
valor de até R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais) e para projetos DEEP TECH valor de
até R$ 1.500.000,00 (um milhão e
quinhentos mil reais).

Não há pré-requisistos.

As inscrições estarão abertas até
29/06/2022.

O interessado pode acessar a página através
do link ou do QR Code que estão disponíveis
abaixo.

Público Alvo

Recursos

Requisitos

Prazos

Acesso

Editais
Programas de 

Apoio
Linhas de 

Financiamento
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Bosch De Inovação Aberta

Objetivo

Link do site: 
https://www.senaipr.org.br/chamadabosch202
2/

Selecionar startups com modelo de
negócio maduro para solução de desafios,
com execução em parceria com os
Institutos Senai de Tecnologia e Inovação
no Paraná.

Startups.

Os projetos selecionados terão aporte
financeiro da Bosch (Indústria Âncora) e da
Plataforma de Inovação, por meio do Senai
DN no valor de R$400.000,00.

Modelo de negócio baseado em inovação
e tecnologia (startup de base tecnológica),
com CNPJ ativo e com até 10 anos de
existência, anteriores à data da
contratação do projeto.

As inscrições estarão abertas até
10/06/2022.

O interessado pode acessar a página através
do link ou do QR Code que estão disponíveis
abaixo.

Público Alvo

Recursos

Requisitos

Prazos

Acesso

Editais
Programas de 

Apoio
Linhas de 

Financiamento
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BNDES Garagem – Negócios de Impacto - Criação

Objetivo

Link do site: 
https://garagem.bndes.gov.br/criacao/

Visa estimular o desenvolvimento de novos
negócios, como fomento aos
Empreendimentos inovadores e de apoio
ao desenvolvimento de empresas
nascentes. O Programa oferece suporte à
transformação de ideias em negócios de
impacto socioambiental, além de acesso à
rede de mentores e outros benefícios.

Startups.

3 (tres) meses de aceleração; Rede de
Mentores; Acompanhamento; Oferta de
serviços; Conteúdos e Eventos; Demo Day.

Ser Startup de impacto socioambiental
sediada no Brasil com receita bruta anual
de até R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões
de reais).

As inscrições estarão abertas até
24/06/2022..

O interessado pode acessar a página através
do link ou do QR Code que estão disponíveis
abaixo.

Público Alvo

Recursos

Requisitos

Prazos

Acesso

Editais
Programas de 

Apoio
Linhas de 

Financiamento
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BNDES Garagem – Negócios de Impacto - Tração

Objetivo

Link do site: 
https://garagem.bndes.gov.br/tracao/

Visa estimular startups a ganhar escala,
oferecendo acesso à rede de mentores e
outros benefícios. Além disso, o Programa
busca fomentar a geração de negócios
entre as Startups aceleradas e as empresas
e instituições parceiras do Programa,
trazendo inovação para todas as partes
interessadas no processo.

Startups.

4 (quatro) meses de aceleração; Rede de
Mentores; Acompanhamento; Oferta de
serviços; Conteúdos e Eventos; Demo Day.

Ter o modelo de negócio já validado, junto
ao mercado (pode ter um produto
jávalidado, ou buscar lançar um novo
durante o Programa), apresenta resultados
recorrentes e precisa incrementar as
vendas; Ou Startups que estão em fase de
crescimento acelerado e ganho de escala
local e internacional.

As inscrições estarão abertas até
24/06/2022..

O interessado pode acessar a página através
do link ou do QR Code que estão disponíveis
abaixo.

Público Alvo

Recursos

Requisitos

Prazos

Acesso

Editais
Programas de 

Apoio
Linhas de 

Financiamento
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Inovalácteos

Objetivo

Link do site: 
https://garagem.bndes.gov.br/tracao/

Recrutar startups e/ou projetos com
produtos/serviços em fase de pesquisa,
com potencial de se consolidar como
soluções tecnológicas inovadoras ou em
modelos de negócio repetíveis e escaláveis,
atendendo a problemas e oportunidades
da cadeia agroalimentar do leite.

Startups.

Classificação para a etapa de incubação em
seu NI; Suporte técnico-científico dos NIs;
Aprimoramento de seus PMVs, com custeio
de até R$25.000,00. Além disso, terão
cobertas o seu custo de incubação no NI,
no valor máximo de R$10.500,00
/startup/período de incubação.
Encaminhamento para o processo de
Aceleração.

Projetos que tenham potencial de se
tornar uma startup, ou seja, com um
modelo de negócio de base tecnológica,
que seja repetível, escalável e inovador,
com produtos/serviços em fase de
pesquisa para aplicação na cadeia
produtiva do leite

As inscrições estarão abertas até
12/06/2022.

O interessado pode acessar a página através
do link ou do QR Code que estão disponíveis
abaixo.

Público Alvo

Recursos

Requisitos

Prazos

Acesso

Editais
Programas de 

Apoio
Linhas de 

Financiamento
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Objetivo

NATURA STARTUPS

Link do site:
https://www.natura.com.br/startups

Viabilizar, colaborar e acelerar
oportunidades por meio de parcerias e
geração de negócios, com foco em
crescimento, diferenciação e
desenvolvimento sustentável.

Startups.

Valores não estipulados

Não há pré-requisitos. As startups podem
estar em diferentes estágios e apresentar
diferentes soluções.

Fluxo contínuo.

O interessado pode acessar a página através
do link ou do QR Code que estão disponíveis
abaixo.

Público Alvo

Recursos

Requisitos

Prazos

Acesso

Editais
Programas de 

Apoio
Linhas de 

Financiamento
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EMBRAPII + SEBRAE

Objetivo

Micro e pequenas empresas,
microempreendedores individuais e
startups de base tecnológica.

Fluxo contínuo: a qualquer momento a
empresa pode realizar projetos, sem esperar
um edital.

Link do site:
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/com
o-conseguir-aporte-financeiro-para-seu-projeto-de-
inovacao,a8c3a27e0206c510VgnVCM1000004c00210aRCRD

Fomentar a inovação por meio de parcerias
entre empresas e instituições de pesquisa
públicas e privadas e dar aos pequenos
negócios acesso à infraestrutura e
conhecimentos científicos e tecnológicos
das unidades da Embrapii.

A Embrapii aportará no mínimo 1/3 do valor
do projeto e o restante será dividido entre
a(s) empresa(s), o Sebrae e a unidade
Embrapii que desenvolverá o projeto.

A empresa deve apresentar inicialmente
apenas a ideia do projeto e após obter a
pré- aprovarão do projeto por uma
Unidade Embrapii, deve procurar o Sebrae
mais próximo para o desenvolvimento de
um plano de negócio.

O interessado pode acessar a página através
do link ou do QR Code que estão disponíveis
abaixo.

Público Alvo

Recursos

Requisitos

Prazos

Acesso

Editais
Programas de 

Apoio
Linhas de 

Financiamento
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PLATAFORMA INOVAÇÃO PARA A INDÚSTRIA

Objetivo

Financia o desenvolvimento de
produtos, processos ou serviços inovadores,
com o objetivo de aumentar a produtividade
e a competitividade da indústria brasileira.

Link do site:
http://plataforma.editaldeinovacao.com.br/

Empresas do setor industrial de todos os
portes, inclusive startups de base
tecnológica.

Os recursos disponibilizados pelo SENAI –
Departamento Nacional (SENAI-DN) serão
de até 7,6 milhões (de acordo com a
categoria escolhida) e os recursos
disponibilizados pelo SESI – Departamento
Nacional (SESI-DN) serão de até R$ 5
milhões, na categoria Inovação Setorial.

Cada categoria tem suas regras próprias.
Para participar, é necessário enviar a ideia
pela Plataforma de Inscrição, seguindo
normas e cronogramas específicos de cada
uma delas.

As inscrições estarão abertas enquanto
houver recursos disponíveis.

O interessado pode acessar a página através
do link ou do QR Code que estão disponíveis
abaixo.

Público Alvo

Recursos

Requisitos

Prazos

Acesso

Editais
Programas de 

Apoio
Linhas de 

Financiamento
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Objetivo

Requisitos

ALEGRA COONECTA

Link do site:
https://alegracoonecta.digitalagro.com.br/

Negócio ou projeto validado e/ou
estruturado;

Captar e selecionar startups para
desenvolver oportunidades, novos
negócios e otimizar os processos internos
selecionados pela indústria e seus
parceiros. Buscar soluções inovadoras para
seus processos de industrialização e toda
sua cadeia. Revolucionar a produção,
distribuição e consumo de alimentos.

RequisitosPúblico Alvo

Startups.

As startups selecionadas poderão ser premiadas com
a possibilidade de apresentação de Pitch na Feira
Digital Agro 2022; Possibilidade de Acesso ao Fundo
de Investimentos e Novos Negócios Unium;
Possibilidade de realização de POC’s nas Cooperativas
e Indústrias Unium; Potencial Parceria com as
Cooperativas Unium; Bootcamps práticos e reais com
Mentores especialistas do mercado; Possibilidade de
investimento, mentoria e aceleração pela Inbix
Ventures.

Recursos

As inscrições serão encerradas em 26 de
junho.

O interessado pode acessar a página através
do link ou do QR Code que estão disponíveis
abaixo.

Prazos

Acesso

Editais
Programas de 

Apoio
Linhas de 

Financiamento
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INOVACRED CONECTA

Objetivo

Até 10 milhões de reais. O limite de  
financiamento varia de acordo com o porte da  
empresa (conforme o faturamento anual).

• Taxas a partir de 0,41% ao mês;
• Prazo máximo para pagamento:

132  meses;
• Carência máxima: 36 meses.

Link do site: 
https://www.fomento.pr.gov.br/Pagina/FINEP-
Inovacred-Conecta 
https://www.brde.com.br/servicos/inovacao/

Linha de financiamento destinada a apoiar
empresas que apresentem projetos de PD&I
onde pelo menos 15% dos dispêndios são
em parceria com ICTs/Universidades.

Empresas de todos os setores e de  
qualquer porte/receita operacional bruta.

Empresas constituídas de acordo com a
legislação brasileira, sediadas no Paraná e
que possuam as garantias exigidas pela
Instituição de Fomento. No momento da
submissão do projeto a empresa deverá
identificar qual(is) ICT(s) será(ão)
contratada(s) durante a execução do plano.

As solicitações de crédito podem ser feitas
durante todo o ano.

O interessado pode acessar a página através
do link ou do QR Code que estão disponíveis
abaixo.

Público Alvo

Recursos

Requisitos

Prazos

Acesso

Editais
Programas de 

Apoio
Linhas de 

Financiamento
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Objetivo

Requisitos

BNDES CRÉDITO SERVIÇOS 4.0

Link do site:
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/fina
nciamento/produto/bndes-credito-servicos-4.0

Não há pré-requisitos. 

Financiamento para contratação de
serviços tecnológicos, credenciados pelo
BNDES, associados à otimização da
produção, à viabilização de projetos de
manufatura avançada e à implantação de
soluções de cidades inteligentes e outros
similares.

RequisitosPúblico Alvo

Microempreendedor individual,
microempresa, empresas de pequeno porte,
médias e grandes empresas.

Financiamento reembolsável, operado pelo
BNDES e Fomento Paraná, com taxas de
juros compostas pelo Custo Financeiro,
pela Taxa do BNDES e pela Taxa do Agente
Financeiro. Com limite de até 5 milhões por
operação. Prazo total para reembolso de
10 anos, incluindo carência de 2.

Recursos

Fluxo continuo.

O interessado pode acessar a página através
do link ou do QR Code que estão disponíveis
abaixo.

Prazos

Acesso

Editais
Programas de 

Apoio
Linhas de 

Financiamento
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Objetivo

Requisitos

BNDES FINAME MÁQUINAS 4.0

Link do site:
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/fina
nciamento/produto/bndes-finame-maquinas-40

Não há pré-requisitos. 

Financiamento para aquisição de máquinas
e equipamentos com tecnologia 4.0 que
tenham características de serviços de
manufatura avançada e de Internet das
coisas (IoT).

RequisitosPúblico Alvo

Microempreendedor individual,
microempresa, empresas de pequeno porte,
médias e grandes empresas.

Financiamento reembolsável, operado pelo
BNDES, com taxas de juros compostas pelo
Custo Financeiro, pela Taxa do BNDES e
pela Taxa do Agente Financeiro. Prazo total
para reembolso de 10 anos, incluindo
carência de 2.

Recursos

Fluxo continuo.

O interessado pode acessar a página através
do link ou do QR Code que estão disponíveis
abaixo.

Prazos

Acesso

Editais
Programas de 

Apoio
Linhas de 

Financiamento
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MPE e EPP

* As informações divulgadas pelo Sebrae neste Boletim são de responsabilidade das Instituições ofertantes.



PúblicoPúblicoEditais
Programas de  

Apoio e Parcerias

Requisitos

FINEP 2030

Objetivo

Apoiar o desenvolvimento, por empresas

brasileiras, de produtos, processos e serviços
inovadores para a cadeia automotiva, por
meio do financiamento não reembolsável a
projetos, considerados estratégicos, no
âmbito do programa Rota 2030 – Mobilidade
e Logística.

Público Alvo

Pequenas e médias empresas.

Recursos

Acesso

Prazo

Linhas de  
Financiamento

Link do site:
http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-
externa/programas-e-linhas/finep-rota-2030

As propostas apresentados deverão ser
destinadas ao desenvolvimento de projetos
de inovação com alto conteúdo tecnológico
nas empresas, em temas relacionados à
segurança veicular.

Para as empresas brasileiras serão
comprometidos recursos não reembolsáveis
subprograma até o limite de R$
3.000.000,00 (três milhões de reais) por
propostas.

Fluxo Contínuo.

O interessado pode acessar a página através
do link ou do QR Code que estão disponíveis
abaixo.



PúblicoPúblicoEditais
Programas de  

Apoio e Parcerias

EMBRAPII + SEBRAE

Objetivo

Público Alvo

Micro e pequenas empresas,
microempreendedores individuais e
startups de base tecnológica.

Recursos

Requisitos

Acesso

Prazo

Fluxo contínuo: a qualquer momento a
empresa pode realizar projetos, sem esperar
um edital.

Linhas de  
Financiamento

Link do site:
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/com
o-conseguir-aporte-financeiro-para-seu-projeto-de-
inovacao,a8c3a27e0206c510VgnVCM1000004c00210aRCRD

Fomentar a inovação por meio de parcerias
entre empresas e instituições de pesquisa
públicas e privadas e dar aos pequenos
negócios acesso à infraestrutura e
conhecimentos científicos e tecnológicos
das unidades da Embrapii.

A Embrapii aportará no mínimo 1/3 do valor
do projeto e o restante será dividido entre
a(s) empresa(s), o Sebrae e a unidade
Embrapii que desenvolverá o projeto.

A empresa deve apresentar inicialmente
apenas a ideia do projeto e após obter a
pré- aprovarão do projeto por uma
Unidade Embrapii, deve procurar o Sebrae
mais próximo para o desenvolvimento de
um plano de negócio.

O interessado pode acessar a página através
do link ou do QR Code que estão disponíveis
abaixo.



PúblicoPúblicoEditais
Programas de  

Apoio e Parcerias

PLATAFORMA INOVAÇÃO PARA A INDÚSTRIA

Objetivo

Financia o desenvolvimento de
produtos, processos ou serviços inovadores,
com o objetivo de aumentar a produtividade
e a competitividade da indústria brasileira.

Público Alvo

Recursos

Requisitos

Acesso

Prazo

Linhas de  
Financiamento

Link do site:
https://www.portaldaindustria.com.br/canais/platafo
rma-inovacao-para-a-
industria/categorias/empreendedorismo-industrial/

Empresas do setor industrial de todos os
portes, inclusive startups de base
tecnológica.

Os recursos disponibilizados pelo SENAI –
Departamento Nacional (SENAI-DN) serão
de até 7,6 milhões (de acordo com a
categoria escolhida) e os recursos
disponibilizados pelo SESI – Departamento
Nacional (SESI-DN) serão de até R$ 5
milhões, na categoria Inovação Setorial.

Cada categoria tem suas regras próprias.
Para participar, é necessário enviar a ideia
pela Plataforma de Inscrição, seguindo
normas e cronogramas específicos de cada
uma delas.

As inscrições estarão abertas enquanto
houver recursos disponíveis.

O interessado pode acessar a página através
do link ou do QR Code que estão disponíveis
abaixo.



PúblicoPúblicoEditais
Programas de  

Apoio e Parcerias

INOVACRED

Objetivo

Linha  de  financiamento  destinada  a apoiar
empresas que apresentem projetos de

inovação. Os recursos podem ser usados  para 
aplicação no desenvolvimento de  novos 
produtos, processos e serviços, ou no  
aprimoramento dos já existentes, ou ainda em 
inovação  em marketing organizacional.

Público Alvo

Empresas de todos os setores com receita
operacional bruta anual de até R$ 90 milhões

Recursos

Até 10 milhões de reais. O limite de  
financiamento varia de acordo com o porte da  
empresa (conforme o faturamento anual).

• Taxas a partir de 0,50% ao mês;
• Prazo máximo para pagamento: 96 meses;
• Carência máxima: 24 meses.

Requisitos

Acesso

Prazo

Link do site: 
https://www.fomento.pr.gov.br/Pagina/FINEP-
Inovacred 
https://www.brde.com.br/servicos/inovacao/

Linhas de  
Financiamento

Empresas constituídas de acordo com a
legislação brasileira, sediadas no Paraná e
que possuam as garantias exigidas pela
Instituição de Fomento.

As solicitações de crédito podem ser feitas  
durante todo o ano.

O interessado pode acessar a página através
do link ou do QR Code que estão disponíveis
abaixo.



PúblicoPúblicoEditais
Programas de  

Apoio e Parcerias

INOVACRED CONECTA

Objetivo

Público Alvo

Recursos

Até 10 milhões de reais. O limite de  
financiamento varia de acordo com o porte da  
empresa (conforme o faturamento anual).

• Taxas a partir de 0,41% ao mês;
• Prazo máximo para pagamento:

132  meses;
• Carência máxima: 36 meses.

Requisitos

Acesso

Prazo

Link do site: 
https://www.fomento.pr.gov.br/Pagina/FINEP-
Inovacred-Conecta 
https://www.brde.com.br/servicos/inovacao/

Linhas de  
Financiamento

Linha de financiamento destinada a apoiar
empresas que apresentem projetos de PD&I
onde pelo menos 15% dos dispêndios são
em parceria com ICTs/Universidades.

Empresas de todos os setores e de  
qualquer porte/receita operacional bruta.

Empresas constituídas de acordo com a
legislação brasileira, sediadas no Paraná e
que possuam as garantias exigidas pela
Instituição de Fomento. No momento da
submissão do projeto a empresa deverá
identificar qual(is) ICT(s) será(ão)
contratada(s) durante a execução do plano.

As solicitações de crédito podem ser feitas
durante todo o ano.

O interessado pode acessar a página através
do link ou do QR Code que estão disponíveis
abaixo.



PúblicoPúblicoEditais
Programas de  

Apoio e Parcerias

INOVACRED EXPRESSO

Objetivo

Público Alvo

Recursos

Até 2 milhões de reais. O limite de  
financiamento varia de acordo com o porte da  
empresa (conforme o faturamento anual).

• Taxas a partir de 0,69% ao mês;
• Prazo máximo para pagamento: 48 meses;
• Carência: de 6 a 12 meses.

Requisitos

Empresas constituídas de acordo com a
legislação brasileira, sediadas no Paraná que
atendam pelo menos um dos requisitos abaixo:

a) Empresas que tenham recebido apoio de
governo anteriormente;

b) Empresas que tenham histórico na área de
Propriedade Intelectual (Propriedade
Industrial e Direito Autoral).

Acesso

Prazo

Link do site:
https://www.fomento.pr.gov.br/Pagina/inovacred-
expresso

https://www.brde.com.br/servicos/inovacao/ 

Linhas de  
Financiamento

Linha de financiamento destinada a apoiar
atividades inovadoras em empresas
paranaenses.

Empresas de todos os setores com receita
operacional bruta anual de até R$ 90
milhões

As solicitações de crédito podem ser feitas  
durante todo o ano.

O interessado pode acessar a página através
do link ou do QR Code que estão disponíveis
abaixo.



PúblicoPúblicoEditais
Programas de  

Apoio e Parcerias

INOVACRED 4.0

Objetivo

Público Alvo

Recursos

Até 5 milhões de reais. O limite de  
financiamento varia de acordo com o porte da  
empresa (conforme o faturamento anual).

• Taxas a partir de 0,41% ao mês;
• Prazo máximo para pagamento: 96 meses;
• Carência máxima: 24 meses.

Requisitos

Acesso

Prazo

Link do site: 
https://www.fomento.pr.gov.br/Inovacred-40 
https://www.brde.com.br/servicos/inovacao/

Linhas de  
Financiamento

Linha de financiamento destinada a apoiar
empresas apoiar empresas que apresentem
projetos de P,D&I que possuam despesas
em equipamentos e softwares nacionais e
importados.

Empresas de todos os setores com receita
operacional bruta anual de até R$ 300
milhões.

Empresas constituídas de acordo com a
legislação brasileira, sediadas no Paraná e
que possuam as garantias exigidas pela
Instituição de Fomento.

As solicitações de crédito podem ser feitas  
durante todo o ano.

O interessado pode acessar a página através
do link ou do QR Code que estão disponíveis
abaixo.



PúblicoPúblico

Objetivo

Requisitos

BNDES CRÉDITO SERVIÇOS 4.0

Link do site:
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/fina
nciamento/produto/bndes-credito-servicos-4.0

Não há pré-requisitos. 

Financiamento para contratação de
serviços tecnológicos, credenciados pelo
BNDES, associados à otimização da
produção, à viabilização de projetos de
manufatura avançada e à implantação de
soluções de cidades inteligentes e outros
similares.

RequisitosPúblico Alvo

Microempreendedor individual,
microempresa, empresas de pequeno porte,
médias e grandes empresas.

Financiamento reembolsável, operado pelo
BNDES e Fomento Paraná, com taxas de
juros compostas pelo Custo Financeiro,
pela Taxa do BNDES e pela Taxa do Agente
Financeiro. Com limite de até 5 milhões por
operação. Prazo total para reembolso de
10 anos, incluindo carência de 2.

Recursos

Fluxo continuo.

O interessado pode acessar a página através
do link ou do QR Code que estão disponíveis
abaixo.

Prazos

Acesso

Editais
Programas de 

Apoio
Linhas de 

Financiamento



PúblicoPúblico

Objetivo

Requisitos

BNDES FINAME MÁQUINAS 4.0

Link do site:
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/fina
nciamento/produto/bndes-finame-maquinas-40

Não há pré-requisitos. 

Financiamento para aquisição de máquinas
e equipamentos com tecnologia 4.0 que
tenham características de serviços de
manufatura avançada e de Internet das
coisas (IoT).

RequisitosPúblico Alvo

Microempreendedor individual,
microempresa, empresas de pequeno porte,
médias e grandes empresas.

Financiamento reembolsável, operado pelo
BNDES, com taxas de juros compostas pelo
Custo Financeiro, pela Taxa do BNDES e
pela Taxa do Agente Financeiro. Prazo total
para reembolso de 10 anos, incluindo
carência de 2.

Recursos

Fluxo continuo.

O interessado pode acessar a página através
do link ou do QR Code que estão disponíveis
abaixo.

Prazos

Acesso

Editais
Programas de 

Apoio
Linhas de 

Financiamento



Público

Médias e Grandes Empresas

* As informações divulgadas pelo Sebrae neste Boletim são de responsabilidade das Instituições ofertantes.



PúblicoPúblicoEditais
Programas de  

Apoio e Parcerias

FINEP IOT

Objetivo

Público Alvo

Financiamento reembolsável, operado
diretamente junto à Finep.

Recursos

Requisitos

Acesso

Prazo

Linhas de  
Financiamento

Link do site:
http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-
externa/programas-e-linhas/finep-iot

Desenvolver novos produtos, processos e
serviços baseados em tecnologias digitais –
tendo como referencial o conceito de
Internet das Coisas e demais tecnologias
habilitadoras da Manufatura Avançada –
com aplicações na saúde, indústria no
e no desenvolvimento urbano (cidades).

Médias e Grandes empresas. Receita operacional bruta anual ou
anualizada igual ou superior a R$ 90
milhões.

Fluxo Contínuo.

O interessado pode acessar a página através
do link ou do QR Code que estão disponíveis
abaixo.



PúblicoPúblicoEditais
Programas de  

Apoio e Parcerias

FINEP TELECOM

Objetivo

Público Alvo

Recursos

Requisitos

Acesso

Prazo

Linhas de  
Financiamento

Link do site:
http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-
externa/programas-e-linhas/finep-funttel-inovacao

Apoiar as atividades inovadoras das
empresas brasileiras em Planos Estratégicos
de inovação do setor de telecomunicações,
para ampliação da competitividade das
indústrias de telecomunicações brasileiras.

Médias e Grandes empresas.

Financiamento reembolsável, operado
diretamente junto à Finep.

Receita operacional bruta anual ou
anualizada igual ou superior a R$ 90
milhões.

Fluxo Contínuo.

O interessado pode acessar a página através
do link ou do QR Code que estão disponíveis
abaixo.



PúblicoPúblicoEditais
Programas de  

Apoio e Parcerias

PLATAFORMA INOVAÇÃO PARA A INDÚSTRIA

Objetivo

Financia o desenvolvimento de
produtos, processos ou serviços inovadores,
com o objetivo de aumentar a produtividade
e a competitividade da indústria brasileira.

Público Alvo

Recursos

Requisitos

Acesso

Prazo

Linhas de  
Financiamento

Link do site:
http://plataforma.editaldeinovacao.com.br/

Empresas do setor industrial de todos os
portes, inclusive startups de base
tecnológica.

Os recursos disponibilizados pelo SENAI –
Departamento Nacional (SENAI-DN) serão
de até 7,6 milhões (de acordo com a
categoria escolhida) e os recursos
disponibilizados pelo SESI – Departamento
Nacional (SESI-DN) serão de até R$ 5
milhões, na categoria Inovação Setorial.

Cada categoria tem suas regras próprias.
Para participar, é necessário enviar a ideia
pela Plataforma de Inscrição, seguindo
normas e cronogramas específicos de cada
uma delas.

As inscrições estarão abertas enquanto
houver recursos disponíveis.

O interessado pode acessar a página através
do link ou do QR Code que estão disponíveis
abaixo.



PúblicoPúblicoEditais
Programas de  

Apoio e Parcerias

INOVACRED

Objetivo

Linha  de  financiamento  destinada  a apoiar
empresas que apresentem projetos de

inovação. Os recursos podem ser usados  para 
aplicação no desenvolvimento de  novos 
produtos, processos e serviços, ou no  
aprimoramento dos já existentes, ou ainda em 
inovação  em marketing organizacional.

Público Alvo

Empresas de todos os setores com receita
operacional bruta anual de até R$ 90 milhões

Recursos

Até 10 milhões de reais. O limite de  
financiamento varia de acordo com o porte da  
empresa (conforme o faturamento anual).

• Taxas a partir de 0,50% ao mês;
• Prazo máximo para pagamento: 96 meses;
• Carência máxima: 24 meses.

Requisitos

Acesso

Prazo

Link do site: 
https://www.fomento.pr.gov.br/Pagina/FINEP-
Inovacred 
https://www.brde.com.br/servicos/inovacao/

Linhas de  
Financiamento

Empresas constituídas de acordo com a
legislação brasileira, sediadas no Paraná e
que possuam as garantias exigidas pela
Instituição de Fomento.

As solicitações de crédito podem ser feitas  
durante todo o ano.

O interessado pode acessar a página através
do link ou do QR Code que estão disponíveis
abaixo.



PúblicoPúblicoEditais
Programas de  

Apoio e Parcerias

INOVACRED EXPRESSO

Objetivo

Público Alvo

Recursos

Até 2 milhões de reais. O limite de  
financiamento varia de acordo com o porte da  
empresa (conforme o faturamento anual).

• Taxas a partir de 0,69% ao mês;
• Prazo máximo para pagamento: 48 meses;
• Carência: de 6 a 12 meses.

Requisitos

Empresas constituídas de acordo com a
legislação brasileira, sediadas no Paraná que
atendam pelo menos um dos requisitos abaixo:

a) Empresas que tenham recebido apoio de
governo anteriormente;

b) Empresas que tenham histórico na área de
Propriedade Intelectual (Propriedade
Industrial e Direito Autoral).

Acesso

Prazo

Link do site:
https://www.fomento.pr.gov.br/Pagina/inovacred-
expresso

https://www.brde.com.br/servicos/inovacao/ 

Linhas de  
Financiamento

Linha de financiamento destinada a apoiar
atividades inovadoras em empresas
paranaenses.

Empresas de todos os setores com receita
operacional bruta anual de até R$ 90
milhões

As solicitações de crédito podem ser feitas  
durante todo o ano.

O interessado pode acessar a página através
do link ou do QR Code que estão disponíveis
abaixo.



PúblicoPúblicoEditais
Programas de  

Apoio e Parcerias

INOVACRED CONECTA

Objetivo

Público Alvo

Recursos

Até 10 milhões de reais. O limite de  
financiamento varia de acordo com o porte da  
empresa (conforme o faturamento anual).

• Taxas a partir de 0,41% ao mês;
• Prazo máximo para pagamento:

132  meses;
• Carência máxima: 36 meses.

Requisitos

Acesso

Prazo

Link do site: 
https://www.fomento.pr.gov.br/Pagina/FINEP-
Inovacred-Conecta 
https://www.brde.com.br/servicos/inovacao/

Linhas de  
Financiamento

Linha de financiamento destinada a apoiar
empresas que apresentem projetos de PD&I
onde pelo menos 15% dos dispêndios são
em parceria com ICTs/Universidades.

Empresas de todos os setores e de  
qualquer porte/receita operacional bruta.

Empresas constituídas de acordo com a
legislação brasileira, sediadas no Paraná e
que possuam as garantias exigidas pela
Instituição de Fomento. No momento da
submissão do projeto a empresa deverá
identificar qual(is) ICT(s) será(ão)
contratada(s) durante a execução do plano.

As solicitações de crédito podem ser feitas
durante todo o ano.

O interessado pode acessar a página através
do link ou do QR Code que estão disponíveis
abaixo.



PúblicoPúblicoEditais
Programas de  

Apoio e Parcerias

INOVACRED 4.0

Objetivo

Público Alvo

Recursos

Até 5 milhões de reais. O limite de  
financiamento varia de acordo com o porte da  
empresa (conforme o faturamento anual).

• Taxas a partir de 0,41% ao mês;
• Prazo máximo para pagamento: 96 meses;
• Carência máxima: 24 meses.

Requisitos

Acesso

Prazo

Link do site: 
https://www.fomento.pr.gov.br/Inovacred-40 
https://www.brde.com.br/servicos/inovacao/

Linhas de  
Financiamento

Linha de financiamento destinada a apoiar
empresas apoiar empresas que apresentem
projetos de P,D&I que possuam despesas
em equipamentos e softwares nacionais e
importados.

Empresas de todos os setores com receita
operacional bruta anual de até R$ 300
milhões.

Empresas constituídas de acordo com a
legislação brasileira, sediadas no Paraná e
que possuam as garantias exigidas pela
Instituição de Fomento.

As solicitações de crédito podem ser feitas  
durante todo o ano.

O interessado pode acessar a página através
do link ou do QR Code que estão disponíveis
abaixo.



PúblicoPúblico

Objetivo

Requisitos

BNDES CRÉDITO SERVIÇOS 4.0

Link do site:
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/fina
nciamento/produto/bndes-credito-servicos-4.0

Não há pré-requisitos. 

Financiamento para contratação de
serviços tecnológicos, credenciados pelo
BNDES, associados à otimização da
produção, à viabilização de projetos de
manufatura avançada e à implantação de
soluções de cidades inteligentes e outros
similares.

RequisitosPúblico Alvo

Microempreendedor individual,
microempresa, empresas de pequeno porte,
médias e grandes empresas.

Financiamento reembolsável, operado pelo
BNDES e Fomento Paraná, com taxas de
juros compostas pelo Custo Financeiro,
pela Taxa do BNDES e pela Taxa do Agente
Financeiro. Com limite de até 5 milhões por
operação. Prazo total para reembolso de
10 anos, incluindo carência de 2.

Recursos

Fluxo continuo.

O interessado pode acessar a página através
do link ou do QR Code que estão disponíveis
abaixo.

Prazos

Acesso

Editais
Programas de 

Apoio
Linhas de 

Financiamento



PúblicoPúblico

Objetivo

Requisitos

BNDES FINAME MÁQUINAS 4.0

Link do site:
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/fina
nciamento/produto/bndes-finame-maquinas-40

Não há pré-requisitos. 

Financiamento para aquisição de máquinas
e equipamentos com tecnologia 4.0 que
tenham características de serviços de
manufatura avançada e de Internet das
coisas (IoT).

RequisitosPúblico Alvo

Microempreendedor individual,
microempresa, empresas de pequeno porte,
médias e grandes empresas.

Financiamento reembolsável, operado pelo
BNDES, com taxas de juros compostas pelo
Custo Financeiro, pela Taxa do BNDES e
pela Taxa do Agente Financeiro. Prazo total
para reembolso de 10 anos, incluindo
carência de 2.

Recursos

Fluxo continuo.

O interessado pode acessar a página através
do link ou do QR Code que estão disponíveis
abaixo.

Prazos

Acesso

Editais
Programas de 

Apoio
Linhas de 

Financiamento



Público

SE INTERESSOU POR ALGUMA OPORTUNIDADE?

Avaliação preliminar da ideia;

Alinhamento da ideia com a(s) oportunidade(s) disponível(is);

Levantamento dos documentos necessários; 

Elaboração (escrita) do projeto;

Submissão ou envio do projeto e dos documentos necessários;

Revisão e apontamentos de melhorias quando o projeto já estiver escrito.

Público

O Sebrae pode apoiar sua empresa em todo o processo de captação de
recursos para o desenvolvimento de ideias e projetos inovadores.



PúblicoPúblico

INTERFACES REGIONAIS

Regional Centro

Maísa Luana Silvesntrin
msilvestrin@pr.sebrae.com.br 

(42) 3228-2524

Regional Noroeste

Nickolas Zeni Kretzmann
nkretzmann@pr.sebrae.com.br 

(44) 3220-3427

Regional Curitiba

Marcia Eloisa Giubertoni
mgiubertoni@pr.sebrae.com.br 

(41) 99209-0499

Regional Norte

Leda Harue Terabe
lterabe@pr.sebrae.com.br 

(43) 43 3373-8007

Regional Oeste

Danieli Clemente Doneda
ddoneda@pr.sebrae.com.br 

(45) 3321-7057

Regional Centro

Fernanda Pontes
fpontes@pr.sebrae.com.br 

(42) 3228-2515

Regional Leste

Elaine Cristina Alves Vidal 

evidal@pr.sebrae.com.br

(41) 3330-5836

Regional Sul

Emerson Cechin
ecechin@pr.sebrae.com.br 

(46) 3220-1263

mailto:msilvestrin@pr.sebrae.com.br
mailto:nkretzmann@pr.sebrae.com.br
mailto:mgiubertoni@pr.sebrae.com.br
mailto:lterabe@pr.sebrae.com.br
mailto:ddoneda@pr.sebrae.com.br
mailto:fpontes@pr.sebrae.com.br
mailto:evidal@pr.sebrae.com.br
mailto:ecechin@pr.sebrae.com.br


PúblicoPúblico


