


Empresa de consultoria e treinamentos com foco em gestão da inovação

Missão
Possibilitar que 
empresas inovem para 
criarem novos 
negócios ou 
aperfeiçoar os 
existentes

Visão
Ser reconhecida 
como agente 
promotor da 
inovação em 
Londrina

Valores
Transparência, 
organização, 
honestidade e 
perseverança



Gestão da inovação
Modelagem de negócios

Canvas

Transferência de tecnologia

Propriedade intelectual

Novas combinações

Captação de recursos
Ferramentas
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oInovação aberta

Empreendedorismo

Startups

Banco de ideias
Prospecção Tecnológica



Chamada nº 32/2018 - Programa para Concessão de Bônus 
Tecnológico e Bolsas para Inovação em Manufatura Avançada



• Apoiar projetos de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação (PD&I) para soluções em produtos, processos
e serviços para manufatura avançada, realizados por 
micro e pequenas empresas (MPE) em parceria com 
médias e grandes empresas (Empresa Parceira/Âncora). 



Bônus 
tecnológico

Desenvolvimento da 
manufatura avançada

Capacitar RH para 
empreendedorism

o e inovação

Pesquisadores 
PD&I em MPE

Fortalecer a parceria 
MPE e Grande 

empesa



1. Tecnologia de 
Informação e 
Comunicação 

2. Nanotecnologia 
3. Computação em nuvem 
4. Sensores e atuadores 
5. Gestão de dados (Big 

Data)

6. Novos materiais 
7. Fotônica
8. Impressoras 3D 
(manufatura aditiva) 
9. Sistemas ciberfísicos
10. Internet das coisas (IoT)



11. Automação 
12. Energias renováveis 
13. Simulação e modelagem 
14. Interoperabilidade 
15. Segurança cibernética

16. Inteligência artificial 
17. Robótica avançada



Submissão
02/10/2018

Resultado
01/11/2018

Início
Dezembro/18



• Ter currículo Lattes
• Vínculo formal com a empresa
• Incluir o vínculo no Lattes
• Proponente não poderá ter bolsa

Proponente

• Micro empresa – faturamento < 360k
• 360k > Pequena empresa > 4,8 milhões
• Cadastro no Diretório de Instituições do CNPq
• Sem dívida fiscal

Empresa executora 
- MPE

• Média/grande – faturamento > 4,8 milhões
• Cadastro no Diretório de Instituições do CNPq
• Carta de concordância

Empresa âncora



R$ 60 mil

R$ 30 mil bolsas

R$ 30 mil bônus



R$ 30 mil

12 meses

Não pode para prestação de serviços

DTI (Desenvolvimento Tecnológico 
Industrial), todos os níveis; 
EV (Especialista Visitante), todos os níveis. 



R$ 30 mil

12 meses

Compartilhamento e uso de infraestrutura 
de pesquisa e desenvolvimento 
tecnológicos; 

Contratação de serviços tecnológicos 
especializados. 



• Institutos de Pesquisa do MCTIC
• Unidades credenciadas da Empresa Brasileira de 

Pesquisa e Inovação Industrial – Embrapii
• Organizações sociais do MCTIC
• Instituições das Redes do Sistema Brasileiro de 

Tecnologia – SIBRATEC
• Institutos Senai de Inovação ou de Tecnologia
• Laboratórios Acreditados pela Coordenação Geral de 

Acreditação do INMETRO



Empresa âncora

20% do valor 
total do 
projeto

Financeira Econômica



Critérios Peso Nota

A Clareza e aderência da proposta aos objetivos da Chamada, sob o ponto de vista 
científico, tecnológico, econômico e socioambiental para o País, e sua relevância para as 
áreas estratégicas

1

0 a 10

B Grau de inovação e potencial de impacto dos resultados do projeto para 
inserção/aprimoramento das Empresas no ambiente de manufatura avançada. 2

C Viabilidade técnica, econômica e mercadológica da proposta. 
2

D Perfil da equipe e das bolsas solicitadas frente aos objetivos, atividades e metas 
propostos. 2

E Histórico de projetos de PD&I executados pela Empresa Parceira/Âncora, nos últimos 
dois anos. 1

F Relevância e adequação da cooperação entre a MPE e a Empresa Parceira/Âncora para o 
desenvolvimento da proposta 2



Preencher o formulário on-line

É obrigatório a equipe técnica ter currículo Lattes 

Proposta modelo – com no máximo 1 M

Envio da proposta on-line até 02/10 - 23h59



Matriz de Indicadores de Resultados Esperados

Indicadores Metas

Produtos desenvolvidos ou melhorados 

Processos desenvolvidos ou melhorados

Serviços desenvolvidos ou melhorados 

Absorção de bolsistas pela Empresa Executora/MPE

Empregos gerados 

Patentes 

Outros



Busca de anterioridade – Estado da técnica





Serviços prestados:

• Redação do projeto

• Busca de anterioridade

vlinderconsultoria@gmail.com
www.vlinderconsultoria.com

43 9 9930-6093

company/vlinder-consultoria

Vlinderinovaçao Vlinderinvoçao

Vlinderconsultoria.com/blog

mailto:vlinderconsultoria@gmail.com
http://www.vlinderconsultoria.com/

