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Por que falar em parcerias?

1. Insumos disponíveis para o setor, em sua maioria, 

importados

2. Necessidade de diferentes competências e áreas 

de conhecimento para o desenvolvimento de novos 

produtos (software, hardware, desenvolvimento de 

novos materiais, etc.)

3. Utilização de linhas de fomento disponíveis

4. Utilização de capacidade técnica externa para 

potencializar desenvolvimento de novos produtos

5. Política bastante utilizada em países com alto grau 

de inovação (Alemanha, Estados Unidos)
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1. Projetos de PD&I focados na etapa pré-competitiva de desenvolvimento

2. Desenvolvimento de produtos, processos e/ou soluções inovadoras

3. Desenvolvimento, demonstração e validação em escala laboratorial e/ou ambiente relevante

Foco dos Projetos 
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No âmbito da EMBRAPII os resultados (ou entregas) dos projetos contratados devem estar nos níveis de maturidade tecnológica de 

3 a 6 conforme classificação TRL – Technology Readiness Level da norma ISO 16290/2013
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Empresas depositantes

Pesquisa em Patentes Depositadas nos Últimos 10 Anos

Assunto: Postos de abastecimento de veículos elétricos 

Nº de patentes ao ano
Países depositantes



Institutos SENAI de Tecnologia



Institutos SENAI de Tecnologia



Institutos SENAI de Tecnologia

Vídeo: https://youtu.be/gOTkaytlovM

https://youtu.be/gOTkaytlovM
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 Segmentos de Mercado Estratégicos

– Indústria produtora Petróleo, Gás e Energia

– Grandes consumidores de petróleo, gás e energia

– Fornecedores da cadeia produtiva da indústria de Petróleo, Gás e Energia

– Consumidores “energo-intensivos”

 Portfólio de Serviços / Plataformas Tecnológicas

1. Diagnóstico e implementação da norma NBR ISO 50.001

2. Desenvolvimento de produtos para geração, armazenamento e transmissão de energia

3. Desenvolvimento de soluções em eletrônica de potência

4. Análise dos custos energéticos em processos produtivos

5. Desenvolvimento de processos com foco em eficiência energética

6. Análise de demanda, consumo e qualidade de energia 

7. Análise tarifária da fatura de energia

8. Estudos de viabilidade técnica e econômica para utilização de fontes alternativas de energia

9. Dimensionamento e especificação dos componentes e equipamentos de fontes alternativas de 

energia

10. Diagnóstico para definição da Matriz Energética

 Equipe atual

– 01 doutor, 05 mestres, 04 engenheiros, 03 técnicos

IST em Petróleo, Gás e Energia

Portfólio de Serviços em Tecnologia
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Serviços de Inovação e Tecnologia

www.institutossenai.org.br

• Processo 
produtivo

• Normas e 
regulamentos

• Processos

• Produtos

• Ensaio

• Calibração

• Serviços 
operacionais

• Serviços de 
inspeção

Serviços 
Técnicos 

Especializados

Serviços 
Metrológicos

Consultoria em 
Tecnologia

Pesquisa, 
Desenvolvimento

e Inovação 
(PDI)
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Serviços de Inovação e Tecnologia

www.institutossenai.org.br

•Eficiência Energética

•Lean Manufacturing

• Processos

• Produtos

•Análises 
microbiológicas

•Análises químicas

• Prototipagem

• Elaboração de 
tabela nutricional

• Rotulagem

Serviços 
Técnicos 

Especializados

Serviços 
Metrológicos

Consultoria em 
Tecnologia

Pesquisa, 
Desenvolvimento

e Inovação 
(PDI)



© SENAI-RS

 Instituição privada sem fins lucrativos, qualificada como 

Organização Social concebida via MCTI, CNI, FINEP 

formalmente constituída em maio de 2013

 Objetivos: Contribuir para aumentar o investimento privado em 

inovação, a intensidade tecnológica e o conhecimento dos 

projetos de P&D das indústrias e diminuir o risco do 

investimento em inovação. Potencializando a força competitiva 

das empresas, tanto no mercado interno como no mercado 

internacional
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Vantagens do Sistema

1. Sigilo assegurado (acordo de confidencialidade)

2. Processo de negociação, contratação e o início do projeto 

desburocratizados e ágeis, assim como o aporte dos recursos

3. Prestação de contas e monitoramento/controle de forma desburocratizada 

para a Empresa

4. Propriedade intelectual: garantida à empresa a exploração da tecnologia 

desenvolvida (produtos/processos resultantes do projeto). Os termos de ajuste 

da PI serão negociados com a Unidade EMBRAPI antes do início da execução 

do projeto e, estabelecidos conforme objeto de cláusula contratual específica

5. Apresentação de ideias, elaboração de propostas , avaliação e contratação para 

desenvolvimento de projetos de PD&I  a qualquer momento (não depende de 

prazos de editais)

6. Os projetos podem envolver mais de uma empresa parceira e o valor do aporte 

financeiro pode ser dividido entre as mesmas
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1. Envolvam escopos nas fases intermediárias da inovação (inclui prova de conceito, 

validação de tecnologias em ambiente de laboratório, validação de tecnologias em ambiente 

relevante ou demonstração de tecnologia, modelo, protótipo, sistema/subsistemas em  

ambiente relevante - TRL de 3 a 6)

2. A avaliação da aderência da ideia do projeto ao modelo EMBRAPII, sendo a validação do 

escopo, execução e o gerenciamento do projeto de responsabilidade da Unidade 

EMBRAPII

3. O projeto deve visar o desenvolvimento de produtos/processos inovadores

4. O planejamento do projeto será efetuado pela Unidade EMBRAPII em parceria com a 

Empresa ( escopo, prazos, custos, entregas, plano de trabalho, etc)

5. Os recursos financeiros do projeto visam prioritariamente financiar despesas de custeio

da Unidade EMBRAPII (contratação de pessoal, serviços de terceiros, despesas de 

viagens, material de uso e consumo), aceitando-se excepcional e justificadamente gastos 

de capital vinculados diretamente aos projetos (aquisição de máquinas e equipamentos e 

realização de obras)

Condições Gerais para Projetos via 
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Composição Orçamentária dos Projetos

RECURSOS PARA OS PROJETOS (Tripartite)

33% Embrapii  (Aporte financeiro máximo)

+

67% = Empresa (Aporte Financeiro) + UE (Contrapartida)

1. O aporte da(s) Empresa(s) parceira(s) deve ser negociado com a UE, 

considerando  o risco envolvido no desenvolvimento, desafio tecnológico e 

potencial de aplicação

2. Contrapartida da UE  deve ser preferencialmente não financeira. 

PROJETOS QUE ENVOLVAM    Recursos 

financeiros que decorrem de obrigação de investimento 

em P&D 
(Ex.: ANEEL, LI, ANP, Inovarauto, ...)

* Não pode recursos de subvenção econômica

50% Empresa (Financeiro mínimo)

+

33% Embrapii (Financeiro máximo)

+

27%  Unidade Embrapii (Contrapartida)

1. Os recursos da empresa aplicados na execução de projetos com uma 

UE são passíveis de serem utilizados para obtenção dos incentivos 

fiscais da Lei do Bem.
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Empresa

1. Acordo de confidencialidade

2. Apresentar a ideia inovadora/necessidade de PD&I

3. Definir escopo e objetivos do projeto  

4. Aprovar proposta técnica e plano de trabalho  do projeto

Documentos para aprovação do projeto

Unidade    

1. Avaliar a aderência da ideia/necessidade ao modelo EMBRAPII

Validar o escopo do projeto

2. Elaborar o cronograma físico-financeiro (empresa aprova)

3. Elaborar o plano de trabalho  (empresa aprova)

4. Chancelar/assinar o termo de parceria (empresa assina)

5. Iniciar a execução do projeto
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Instituto SENAI de Inovação em

ENGENHARIA DE POLÍMEROS – São Leopoldo/RS

Soluções inovadoras em polímeros

Investimentos BNDES: R$ 27.789.782,00 Total: R$ 30.122.061,00

 Segmentos de Mercado Estratégicos para o ISI:

– Elastômeros, Plásticos, Tintas, Petroquímico, Químico, Compósitos, Adesivos e Usuários de 

Produtos de Base Polimérica

 Portfólio de Serviços / Plataformas Tecnológicas:

– Elastômeros

– Plásticos

– Blendas e compósitos

– Tintas

– Adesivos

– Síntese de polímeros

 Infraestrutura, Equipe:

– Área construída atual: 7.000 m2

– Equipe atual: 36 profissionais (13 pesquisadores/especialistas)

– Equipe planejada 2020: 61 profissionais (18 pesquisadores/especialistas)

Inauguração prevista para Junho/2016





O que é?

Em 2018, SENAI, SEBRAE e SESI disponibilizarão R$ 55 milhões.

O Edital visa financiar o desenvolvimento de novos produtos, processos e

serviços inovadores para a indústria nacional.

O recurso aportado é de caráter não reembolsável. 

O Rio Grande do Sul é o Estado com maior número de aprovações desde 2004 

com 118 projetos. 



Micro empreendedores individuais

Faturamento até 81 mil reais.

Empresas industriais 

Critério de enquadramento: 

CNAE primário industrial ou contribuinte do 
Sistema Indústria.

Quem pode participar?

Startups de base tecnológica

Critério de enquadramento: 

Menos de 5 anos de existência;

Faturamento no ano anterior inferior a 4,8 milhões;

Atendimento no mínimo de um critério do glossário FINEP para 

Empresa de Base Tecnológica



Categorias de submissão 



Temáticas obrigatórias

 Fábricas Inteligentes

 Produtos e Serviços Inteligentes

 Bioeconomia e Sustentabilidade

 Materiais avançados



Indústria + Startup – Agilidade para inovar

Risco compartilhado e controlado

Triplicamos seu recurso ampliamos seu resultado

Desempenho avaliado por etapa

Desenvolvimento conjunto

Categoria C Empreendedorismo 
industrial



Benefícios do Edital

Confidencialidade

Pesquisadores de referência

8 Institutos de Inovação e Tecnologia no Rio Grande do Sul

Rede nacional com 25 Institutos de Inovação e 57 de Tecnologia

Parceria com diversas Universidades

Contrapartida financeira através de apresentação de notas fiscais

Escritório de Gerenciamento de Projetos

Escritório de Transferência de Tecnologia



Quais áreas atendidas pelo SENAI-
RS?

Polímeros

Metalmecânica

Manufatura avançada

Automação

Energia

Alimentos e bebidas

Nanotecnologia

Saneantes

Tecnologia em madeira

Meio ambiente

Logística industrial

Calçado

Software

Agricultura de precisão, entre outros.



Algumas empresas parceiras do 
SENAI-RS



Obrigado pela atenção

jordao.gheller@senairs.org.br

51 3904 2660


