Apoio à Inovação
Março de 2013

Inovação: Conceito

“(...) implementação de um produto (bem ou
serviço) novo ou significativamente
aprimorado, ou um processo, ou um novo
método de marketing, ou um novo método
organizacional nas práticas de negócios, na
organização do local de trabalho ou nas
relações externas.” (Manual de Oslo – 3ª
Edição)

Política de Inovação do BNDES
Objetivo
Fomentar e apoiar operações associadas à formação de
capacitações e ao desenvolvimento de ambientes inovadores,
com o intuito de gerar valor econômico ou social e melhorar o
posicionamento competitivo das empresas, contribuindo para a
criação de empregos de melhor qualidade, o aumento da
eficiência produtiva, a sustentabilidade ambiental e o
crescimento sustentado do País.

Diretrizes
•

atuação em todos os setores da economia

•

de forma complementar a outras instituições do Sistema
Nacional de Inovação

•

conjugação de instrumentos de renda fixa e renda variável

Política de Atuação no Apoio à Inovação
Complementaridade com o SNI
•

Parceria com FINEP – Agente Financeiro do PSI

•

Cartão BNDES pode ser utilizado para financiar as
contrapartidas financeiras exigidas em programas
executados pela FINEP (Sibratec) e Sebrae (Sebraetec)

Condições Diferenciadas
•
•
•
•
•
•

Custo menor quando comparado às demais linhas
Valor mínimo para apoio direto - R$ 1 milhão
Combinação de instrumentos de renda fixa e renda
variável
Participação do BNDES até 90%
Financiamento a capitais intangíveis
Financiamento a serviços de inovação pelo Cartão
BNDES
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EMPRESA

EMPRESA

Carta Consulta

Projeto
Completo

EMPRESA

Acompanhamento
Área Operacional

Projeto

Comitê de
Inovação

Enquadramento

Análise do
Projeto

Aprovação

Contratação

Comitês

Equipe de Análise

Diretoria

Equipe Jurídica

Desembolso

Enquadramento
Crédito

Cronograma
FísicoFinanceiro

Instrumentos de Apoio à Inovação
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BNDES Inovação
Projeto
Objetivo: Apoiar o aumento da competitividade por meio de investimentos em
inovação compreendidos na estratégia de negócios da empresa, contemplando
ações contínuas ou estruturadas para inovações em produtos, processos e/ou
marketing, além do aprimoramento das competências e do conhecimento técnico
no país.
•

Modalidade direta: financiamento e/ou capitalização

•

Valor Mínimo: R$ 1 milhão

•

Custo: TJLP +Taxa de Risco de Crédito (MPMEs isentas)

•

Participação: até 90%

•

Prazo: até 12 anos

•

Garantias: definidas na análise
PSI
Custo: 3,5% a.a.
Prazo: 10 anos
* Contratações até 31/12/2013

Limite de Crédito
Objetivo: crédito rotativo para o apoio financeiro a empresas ou grupos
econômicos que representem baixo risco de crédito, destinado à execução de
investimentos correntes em seus respectivos setores de atuação, bem como
investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação.
• Modalidade direta
• Clientes: Pessoas jurídicas de direito privado que:
- não tenham tido qualquer operação de crédito considerada em curso problemático
pelo BNDES nos últimos 5 anos;
- apresentem, a critério do BNDES, classificação de risco mínima definida para o
BNDES Limite de Crédito.

• Custo: de acordo com a linha de financiamento correspondente

• Prazos:
– de utilização do crédito rotativo: 5 anos
– de financiamento: até 10 anos, a critério do BNDES

• Garantias: definidas na análise
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BNDES Automático

Objetivo: financiamento, através de Instituições Financeiras Credenciadas,
para implantação, ampliação, recuperação e modernização de ativos fixos, bem
como projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, nos setores de
indústria, comércio, prestação de serviços e agropecuária.
• Modalidade indireta e automática
• Não existe valor mínimo
• Valor Máximo: R$ 20 milhões
• Divide-se em Linhas de Financiamento, com objetivos e condições
financeiras específicas.
• Custo: a partir de TJLP + 0,9% a.a. + Remuneração da Instituição
Financeira Credenciada
• Participação: até 90% dos itens financiáveis
• Prazos: definidos pela Instituição Financeira Credenciada

Cartão BNDES
Baseado no conceito de cartão de crédito, visa financiar de forma ágil e
simplificada os investimentos das MPMES. No caso da inovação financia-se
etapas do processo e não projetos, sendo que os serviços são prestados por
fornecedores credenciados
Exemplos de serviços:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
Avaliação de conformidade, normalização,
regulamentação técnica e metrologia;
Design, Ergonomia e Modelagem de produto; •
Prototipagem;
Resposta técnica de alta complexidade;
Serviços técnico-especializados em eficiência
energética e impacto ambiental;
Desenvolvimento de embalagens;
Extensão tecnológica;
Projeto de experimento;
Aquisição de conhecimentos tecnológicos e
transferência de tecnologia (contratos
averbados de INPI);
Avaliação de viabilidade e pedido de registro
de propriedade intelectual;
Serviços de P,D&I

Avaliação da qualidade de
software(CMMI, MPS.BR, MEDE-PROS)
Contrapartidas financeiras de MPMEs em
programas voltados para a inovação,
executados pelo MCT/FINEP e SEBRAE
em cooperação com ICTs.
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BNDESPAR

Fundos de Private
Equity

Mercado
de Capitais

Fundos de
Capital de Risco
Fundo
Criatec

Ofertas
Públicas

Abertura de
Capital (IPO)

Criatec
Objetivo: capitalizar as micro e pequenas empresas inovadoras de capital
semente e prover-lhes um adequado apoio gerencial
• Gestores Regionais: SC, SP, RJ, MG, PE, CE e PA
• Patrimônio Comprometido: 100 milhões (80% BNDESPar)
• Duração: 10 anos (quatro primeiros: período de investimento)
• Política de Investimento

– Empresas com faturamento líquido máximo de R$ 6 milhões
– Máximo de investimento por empresa: R$ 1,5 milhão
– Setores em foco: TI, Biotecnologia, Novos Materiais, Nanotecnologia,
Agronegócios e outros

Criatec II
Objetivo: capitalizar as micro e pequenas empresas inovadoras de capital
semente e prover-lhes um adequado apoio gerencial
• Gestores Regionais: RS, SP, RJ, MG, DF e um para o Nordeste
• Patrimônio Previsto: 186 milhões (136 milhões da BNDESPar)
• Outros Bancos de desenvolvimentos como cotistas: BNB, BADESUL,
BDMG e BRB (até o momento).

• Mudança na Política de Investimento
– Empresas com faturamento líquido máximo de R$ 10 milhões
– Investimento por empresa de R$ 2,5 milhões

Fundo de Inovação em Meio Ambiente
Objetivo: Apoiar, por meio de até dois Fundos de Investimento, o
empreendedorismo e explorar as oportunidades de investimentos em
empresas inovadoras, de modo a propiciar o desenvolvimento de
tecnologias limpas.

Tecnologias limpas são aquelas que, comparadas com as alternativas
convencionais, minimizam o impacto no meio ambiente, por meio de
ações como a redução da emissão de carbono e de outros resíduos
sólidos e líquidos, o tratamento de resíduos e o uso mais eficiente de
recursos (energia e outros insumos).
Participação BNDESPAR: Até 90% (noventa por cento) do patrimônio
comprometido de cada Fundo, limitada a R$ 270 milhões (R$ 135
milhões para cada fundo).
Prazo de duração: Até 10 anos
Empresas com faturamento até R$ 20 milhões

www.inseedinvestimentos.com.br

www.performainvestimentos.com

Fundo de Venture Capital para TIC
Objetivo: Apoiar, por meio de até dois Fundos de Investimento, o
empreendedorismo e explorar as oportunidades de investimentos em
empresas inovadoras do setor de Tecnologia da Informação e
Comunicação.

Participação BNDESPAR: Até 35% (trinta e cinco por cento) do
patrimônio comprometido de cada Fundo.

Empresas a serem investidas devem possuir faturamento
líquido no ano anterior ao investimento de até R$ 150 milhões.
O fundo destinará parte do seu investimento a empresas com
faturamento entre R$ 10 milhões e R$ 30 milhões

www.investtech.com.br

Fundo de Venture Capital Transversal
Objetivo: Apoiar, por meio de até dois Fundos de Investimento, o
empreendedorismo e explorar as oportunidades de investimentos em
empresas inovadoras em setores propulsores de inovação.

Estão sendo considerados como setores propulsores de inovação
aqueles intensivos na geração de novas tecnologias, como petróleo
e gás, bens de capital, energias renováveis, nanotecnologia,
fármacos, biotecnologia, novos materiais, TIC, entre outros.
Participação BNDESPAR: Até 35% (trinta e cinco por cento) do
patrimônio comprometido de cada Fundo.

Empresas a serem investidas devem possuir faturamento
líquido no ano anterior ao investimento de até R$ 150 milhões.
O fundo destinará parte do seu investimento a empresas com
faturamento entre R$ 10 milhões e R$ 30 milhões

www.crp.com.br
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FUNTEC - Fundo Tecnológico
Objetivo: apoiar financeiramente projetos que objetivam estimular o
desenvolvimento tecnológico e a inovação de interesse estratégico para o
País, em conformidade com os Programas e Políticas Públicas do Governo
Federal.
• Aplicação direta e não reembolsável
• Projetos de natureza científica e tecnológica
• Beneficiárias:
• Instituições tecnológicas e
• Instituições de apoio

Com a interveniência de empresas

• Participação: até 90%
• As solicitações serão recebidas de maneira contínua pelo BNDES, sendo
apreciadas por Comitê Consultivo (CCTEC) em três reuniões distintas ao longo
do ano

• Focos em 2013: Energia, Meio Ambiente, Eletrônica, Novos Materiais,
Química e Veículos Elétricos

Fomentos Estruturados

Planos de Fomento Estruturado
PAISS
• Plano de Apoio à Inovação
Sucroenergético e Sucroquímico

Tecnológica

Industrial

dos

Setores

• FINEP E BNDES
• Objetivo: fomentar atividades empreendedoras para o desenvolvimento,
produção e comercialização de novas tecnologias industriais destinadas ao
processamento da biomassa da cana-de-açúcar
• R$ 1 bilhão

INOVA PETRO
• FINEP, BNDES com apoio técnico da Petrobras
• Objetivo: fomentar projetos que contemplem pesquisa, desenvolvimento,
engenharia e/ou absorção tecnológica, produção e comercialização de
produtos, processos e/ou serviços inovadores, visando ao desenvolvimento
de fornecedores brasileiros para a cadeia produtiva da indústria de petróleo
e gás natural, contribuindo dessa forma para a política de aumento de
conteúdo local e para a competitividade e sustentabilidade da indústria
nacional.
• R$ 3 bilhões

PAISS - Linhas Temáticas
Linha 1: Bioetanol de 2ª Geração (a partir da cana)
– 1.1 Coleta e transporte de palha;
– 1.2 Pré-tratamento de biomassa para hidrólise;

– 1.3 Processos de produção de enzimas e/ou processos de hidrólise de material
lignocelulósico;
– 1.4 Microrganismos e/ou processos de fermentação de pentoses; e
– 1.5 Integração e escalonamento de processos para produção de etanol celulósico.
Linha 2: Novos produtos de cana-de-açúcar
– 2.1 Novos produtos a partir da biomassa da cana; e
– 2.2 Integração e escalonamento de processos para produção de novos produtos.
Linha 3 - Gaseificação: Tecnologias, equipamentos, processos e catalisadores
– 3.1 Pré-tratamento de biomassas de cana-de-açúcar para gaseificação;
– 3.2 Tecnologias de gaseificação de biomassas de cana-de-açúcar,

– 3.3 Sistemas de purificação de gases; e
– 3.4 Catalisadores associados à conversão de gás de síntese em produtos.
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PAISS - Etapas

Inventário de
Empresas

 57 Cartas de
Manifestação de
Interesse foram
recebidas
(jun./2011)

Seleção de
Empresas

Seleção de
Planos de
Negócio

Elaboração
dos PSCs

PAISS - Etapas

Inventário de
Empresas

Seleção de
Empresas

 39 empresas
foram
convidadas a
enviar seus
respectivos PNs
(ago./2011)

Seleção de
Planos de
Negócio

Elaboração
dos PSCs

PAISS - Etapas

Inventário de
Empresas

Seleção de
Empresas

Seleção de
Planos de
Negócio

 25 empresas
tiveram 35 PNs
selecionados
(dez./2011)

Elaboração
dos PSCs

PAISS - Etapas

Inventário de
Empresas

Seleção de
Empresas

Seleção de
Planos de
Negócio

Elaboração
dos PSCs

 Articulação e indicação
dos instrumentos
(BNDES e FINEP) mais
adequados,
considerando o escopo
de cada projeto
resultante dos PNs
 Ajustes nos termos dos
PNs/projetos

Resultados – Empresas selecionadas
Linha 1: Bioetanol de 2ª Geração (a partir da cana)

Resultados – Empresas selecionadas
Linha 2: Novos produtos de cana-de-açúcar

Resultados – Empresas selecionadas
Linha 3: Gaseificação: Tecnologias, equipamentos, processos e catalisadores

Resultados – Orçamento
R$ Mil

Instrumento
FINEP
Crédito
Subvenção
FNDCT

BNDES
Crédito
Participação Acionária*
FUNTEC

Total

Estimativa
(Edital)

Consolidado - PSCs

500.000

2012
192.533

2013
325.734

2014
404.605

200.000
200.000
100.000

126.484
47.438
18.611

268.184
47.027
10.524

358.997
38.176
7.432

500.000

435.983

648.288

512.023

300.000
100.000
100.000

404.331
8.241
23.411

487.432
150.115
10.741

357.936
150.427
3.660

1.000.000

628.516

974.022

916.627

2015
Total
450.555 1.373.427
425.377
22.639
2.539

1.179.042
155.279
39.106

144.202 1.740.496
124.602
19.600
0

1.374.301
328.383
37.812

594.757 3.113.923

Carteira
abr./2010
60.225
45.000
15.225
0

53.896
0
45.000
8.896

114.121

Expressivo umento da
carteira de projetos de
inovação no setor
canavieiro

Resultados – exemplos de projetos já aprovados
no BNDES

• DSM – operação não reembolsável – ácido succínico a
partir de cana-de-açúcar
• Solazyme – financiamento de planta demo – óleo
substituto do óleo de palma a partir de cana-de-açúcar
• PHB – financiamento para desenvolvimento de plástico
biodegradável
• GraalBio – participação acionária em projetos de etanol
celulósico e químicos renováveis

Resultados – Aspectos Qualitativos

 Fomento: oportunidade temporária de acessar amplo e
diversificado volume de recursos implicou:
i) Relacionamento com empresas que não tinham histórico
de projetos de inovação com apoio BNDES/FINEP;
ii) Atração de novos players para a indústria
iii) Aceleração de estratégias
iv) Criação de empresas brasileiras
v) Descentralização de P&D - parcerias

Resultados – Aspectos Qualitativos
 Mapeamento empresarial e tecnológico: inventário de empresas
e estratégias tecnológicas representou:
i. Visão clara e abrangente das opções para apoio à P&D;
ii. Oportunidade de aprendizado pelas equipes técnicas de
BNDES e Finep.
 Cooperação empresarial: período entre a seleção das empresas e
a apresentação dos PNs permitiu estimular complementaridades e
evitar duplicidade dentre as diversas estratégias tecnológicas.
Foram criados novos consórcios de empresas de grupos diferentes

 Cooperação empresas/ICTs: projetos cooperativos com ICTs, com
ampliação e fortalecimento de estruturas laboratoriais e de
unidades-piloto.

Resultados – Aspectos Qualitativos
 Melhoria da qualidade dos projetos: guia de orientação para
formulação dos PNs indicou quais os critérios utilizados para
priorizar as propostas, o que induziu adequação das iniciativas aos
interesses de BNDES e Finep;
 Coordenação com a Finep: permitiu unificar o “guichê”, evitando
duplicidades de apoio e permitindo articulação de instrumentos; e
 Inversão do foco de negociação com as empresas: modelo de PN
privilegia a análise da estratégia da empresa e, a partir dela, se
definem os instrumentos de apoio financeiro mais adequados.

Portal do BNDES - www.bndes.gov.br

Obrigado !
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http://www.bndes.gov.br/inovacao/

Centrais de Atendimento
Central de Atendimento do BNDES

0800 702 6337

www.bndes.gov.br/faleconosco
Ouvidoria

0800 702 6307
www.bndes.gov.br/ouvidoria

Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)

0800 887 6000

Escritórios:
São Paulo
Brasília
Recife
Montevideo
Londres
Exportações

(55 11) 3512-5100
(55 61) 3204-5600
(55 81) 2127-5800
(59 82) 622-8875
(44 20) 3008-6741
(55 21) 2172-8566

Obrigado!

